
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Ilmu kimia berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan yang mencakup konsep 

sederhana sampai konsep yang sangat kompleks (Sari dan Hidayat, 2016:33). Tuntutan 

pembelajaran kimia pada kurikulum 2013 adalah kesesuaian antara materi yang diajarkan dengan 

pengalaman atau contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari (Nahdiah, dkk., 2017:74). 

Kemampuan dalam memahami ilmu kimia seperti yang tertera dalam tujuan kurikulum 

2013 tersebut dapat diukur melalui literasi kimia (Toharudin dkk., 2011). Literasi kimia sebagai 

bagian dari literasi sains merupakan suatu kemampuan dalam menggunakan ilmu sains sejauh 

mana siswa dapat mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah secara ilmiah, serta menarik 

kesimpulan berdasarkan fakta (Zuriyani, 2011:1). Literasi kimia mencakup empat domain, yaitu 

pengetahuan materi kimia dan gagasan ilmiah, kimia dalam konteks, keterampilan belajar tingkat 

tinggi dan aspek afektif (Shwartz, et al., 2006). Hal ini relevan dengan hakikat sains dan literasi 

sains. 

Hakikat sains itu sendiri menurut Ali, dkk., (2013:2) memiliki tiga komponen yaitu 

komponen produk, proses, dan sikap. Sedangkan literasi sains  memiliki komponen yang 

mencakup empat domain, yaitu domain konten sains, domain  kompetensi proses sains, domain 

konteks aplikasi sains dan domain sikap sains (OECD, 2010:22).  

Salah satu konsep yang ada dalam ilmu kimia yaitu konsep laju reaksi. Konsep laju reaksi 

ini dipilih karena sesuai dengan kriteria pemilihan konten berdasarkan PISA (El Islami dkk., 



 

 

2015:19) yaitu (1) Konsep yang diujikan relevan dengan situasi kehidupan sehari-hari contohnya 

adalah laju reaksi pembusukan pada buah dan sayuran, laju reaksi pematangan sate yang 

dipotong tipis dan tebal, dan lain sebagainya (Irmita dan Atun, 2017:85). (2) Konsep laju reaksi 

diperkirakan masih akan relevan sekurang-kurangnya untuk satu dasawarsa ke depan; dan (3) 

Konsep itu harus berkaitan dengan kompetensi proses yaitu pengetahuan tidak hanya 

mengandalkan daya ingat siswa melainkan perlu adanya kompetensi proses yang dapat diukur, 

seperti pada konsep laju reaksi yang membutuhkan pemahaman, latihan, keterampilan berhitung 

dan kerja sama (Auliah dan Supriati, 2009:29). 

Agar tujuan pembelajaran kimia dapat dicapai maksimal maka perlu menggunakan 

perangkat pembelajaran yang sesuai, salah satunya adalah penilaian (Farida, 2017:1). Mengingat 

bahwa penilaian memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran, Astuti, dkk., (2012:39) 

menyatakan pengembangan instrumen penilaian berbasis literasi sains ini sangat diperlukan 

karena dapat menilai proses dan hasil belajar peserta didik dan mendorong peserta didik untuk 

memahami hakikat sains secara komprehensif sehingga memacu peserta didik untuk lebih aktif 

dalam semua proses pembelajaran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Galih (2017:1) 

mengenai analisis profil literasi sains dalam soal UN dan olimpiade kimia menunjukkan sebagian 

besar indikator literasi sains telah tercakup dalam soal UN maupun olimpiade kimia hanya saja 

persentasenya masih kecil.  

Perangkat penilaian berorientasi literasi sains ini penting diterapkan dalam konsep laju 

reaksi salah satunya karena, berdasarkan penelitian Ramdaniyah dan Dwiningsih, (2017:60) dari 

data hasil pra penelitian yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Driyorejo menunjukkan bahwa 

kemampuan literasi sains siswa masih rendah dengan hasil paling tinggi yaitu 27,5. Rata-rata 



 

 

dari mereka masih belum mampu menjelaskan fenomena ilmiah dan belum bisa menghubungkan 

fenomena tersebut dengan konsep.  

Adapun penelitian terdahulu mengenai pembuatan perangkat penilaian ini diantaranya 

Pengembangan Instrumen Penilaian Kemampuan Literasi Sains Siswa Kelas XI Materi Sistem 

Ekskresi dan Koordinasi di SMAN 9 Malang Hasana, dkk., (2017:54) mengatakan bahwa 

instrumen penilaian ini efektif digunakan karena ada pengaruh penerapan instrumen penilaian 

berbasis literasi sains terhadap pencapaian literasi sains siswa. Sebelum diimplementasikan, 

kemampuan literasi sains siswa berada pada level 2 yang berarti literasi sains siswa masih rendah 

dan setelah diimplementasikan berada pada level 5 dan 6 yang menunjukkan adanya peningkatan 

pada literasi sains siswa. Penelitian lain yaitu Preliminary Analysis of Assessment Instrument 

Design to Reveal Science Generic Skill and Chemistry Literacy (Sumarni, et.al., 2016:338) dan 

Developing an Instrument of Scientific Literacy Assessment on the Cycle Theme (Rusilowati, et 

al., 2016:5725) yang keduanya menyebutkan bahwa instrumen ini memiliki kevalidan dan 

kereabilitasan yang tinggi sehingga layak untuk digunakan dalam mengukur kemampuan literasi 

siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang berbeda 

dengan judul “Pembuatan Perangkat Penilaian Berorientasi Literasi Kimia pada Konsep 

Laju Reaksi”. 

Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil analisis dan pengembangan dalam pembuatan perangkat penilaian 

berorientasi literasi kimia pada konsep laju reaksi? 



 

 

2. Bagaimana hasil uji validasi dan perbaikan perangkat penilaian berorientasi literasi kimia 

pada konsep laju reaksi? 

3. Bagaimana hasil uji kelayakan perangkat penilaian berorientasi literasi kimia pada konsep 

laju reaksi? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan hasil analisis dan pengembangan dalam pembuatan perangkat penilaian 

berorientasi literasi kimia pada konsep laju reaksi. 

2. Mendeskripsikan hasil uji validasi dan perbaikan perangkat penilaian berorientasi literasi 

kimia pada konsep laju reaksi. 

3. Mendeskripsikan hasil uji kelayakan perangkat penilaian berorientasi literasi kimia pada 

konsep laju reaksi. 

Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain penelitian 

ini dapat memberikan pengalaman yang merangsang siswa untuk dapat mengembangkan 

kemampuan literasi kimia, membiasakan siswa dalam mengerjakan soal-soal berorientasi literasi 

kimia, dapat menjadi bahan baru dalam menilai kemampuan literasi sains siswa, dan dapat 

menjadi referensi dalam menyusun instrumen berorientasi literasi untuk menilai kemampuan 

literasi sains siswa. 

Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 



 

 

1. Perangkat penilaian berorientasi literasi kimia adalah suatu alat berupa tes berbentuk uraian 

yang digunakan untuk melihat kemampuan literasi kimia calon guru kimia. Penilaian ini 

lebih ditekankan untuk menilai proses belajar siswa/mahasiswa (Farida, 2017:2). Dalam 

perangkat penilaian ini, soal yang disajikan dapat membantu siswa/mahasiswa dalam 

mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, menjelaskan fenomena secara ilmiah dan menggunakan 

bukti ilmiah (Bybee dan Chair, 2009:5). 

2. Laju reaksi adalah konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini di mana, laju reaksi 

merupakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu  (Chang dan Overby, 

2010:467).  

Kerangka Pemikiran 

Konsep laju reaksi merupakan konsep dalam pelajaran kimia yang cukup kompleks. 

Konsep ini memuat teori dan konsep-konsep dasar yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga 

siswa yang kurang memahami konsep sebelumnya akan mengalami kesulitan dalam mempelajari 

konsep berikutnya. Konsep ini juga menuntut pemahaman, latihan, keterampilan berhitung dan 

kerja sama antar siswa (Auliah dan Supriati, 2009:29).  

Untuk dapat mengetahui pemahaman siswa terhadap konsep laju reaksi, maka perlu 

dilakukan pengujian terhadap mahasiswa sebagai calon guru Kimia. Uji yang dilakukan tidak 

sekedar untuk mengetahui ranah kognitif atau konten saja, melainkan ranah kompetensi proses 

sains, konteks dan juga sikap sains. Salah satu jenis instrumen yang dapat menguji kemampuan 

setiap ranah tersebut adalah perangkat penilaian berorientasi literasi kimia.  

Acuan dari kerangka pembuatan perangkat penilaian ini adalah merujuk pada capaian 

pembelajaran dalam RPKPS untuk konsep laju reaksi. Sistematika perangkat penilaian ini dibuat 

sejalan dengan indikator pencapaian konsep laju reaksi berdasarkan indikator literasi kimia yang 



 

 

menurut PISA terdiri dari empat domain yaitu domain konten sains, domain kompetensi proses 

sains, domain konteks sains dan domain sikap sains (OECD, 2010:22). 

Soobard dan Rannikmäe, (2011:135) mengusulkan kerangka kerja yang terdiri atas empat 

tingkatan yaitu: nominal, fungsional, prosedural dan multidimensional. Nominal literacy berarti 

mampu mengenali konsep-konsep inti, Functional literacy berarti mampu menentukan konsep-

konsep inti, Procedural literacy berarti mampu menggunakan konsep sains untuk 

mengidentifikasi fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan Multidimentional 

literacy berarti mampu menghubungkan konsep dan penyelidikan ilmiah dalam suatu proses 

pengambilan keputusan yang dipandang dari sudut sosial. 

Indikator kompetensi proses sains diturunkan berdasarkan Gormally, et. al, (2012:367) 

yaitu (1) mengidentifikasi pendapat ilmiah yang valid, (2) melakukan penelusuran literatur yang 

efektif, (3) memahami elemen-elemen desain penelitian dan bagaimana dampaknya terhadap 

temuan/kesimpulan, (4) membuat grafik secara tepat dari data, (5) memecahkan masalah 

menggunakan keterampilan kuantitatif, termasuk statistik dasar, (6) memahami dan 

menginterpretasikan statistik dasar; (7) melakukan inferensi, prediksi, dan penarikan kesimpulan 

berdasarkan data kuantitatif. 

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 



 

 

Capaian Pembelajaran 

Konsep Laju Reaksi

Domain Literasi Kimia Wacana Literasi Kimia
Indikator Penilaian Berorientasi 

Literasi Kimia

Membuat persamaan laju dan 

hukum laju berdasarkan 

persamaan reaksi pada wacana

Konteks 

Menganalisis faktor konsentrasi, 

luas permukaan, suhu dan katalis 

berdasarkan wacana

Menuliskan reaksi keseluruhan 

pada tahap elementer 

Menentukan logam yang 

bertindak sebagai katalis dan 

kaitannya dalam laju reaksi

Menyimpulkan definisi umum 

laju reaksi berdasarkan data yang 

disajikan dalam wacana

Memberikan contoh faktor 

konsentrasi, luas permukaan, 

suhu dan katalis dalam 

kehidupan sehari-hari

Menggunakan prinsip pereaksi 

pembatas untuk analisis data 

percobaan

Menghitung luas permukaan zat 

berdasarkan data yang disajikan

Menghitung perbandingan suhu 

awal dan akhir pada laju reaksi

Menentukan umur fosil 

berdasarkan data yang disajikan

Menghitung waktu paruh 

berdasarkan data yang disajikan

Menumbuhkan sikap kritis 

dalam upaya menghasilkan 

produk yang banyak

Menumbuhkan sikap peduli 

terhadap lingkungan

Menumbuhkan sikap kritis pada 

penggunaan detergen dengan 

prinsip pereaksi pembatas

Menganalisis produk 

berdasarkan sifat zat terhadap 

laju reaksi

Menumbuhkan sikap peduli 

terhadap kemajuan teknologi 

yang berkaitan dengan laju 

reaksi

Masker Belerang

Kayu Bakar sebagai 

Bahan Bakar

Teknologi Modified 

Atmosphere Storage

Pencemaran Kali Bekasi

Katalis Konverter

Pembuatan Amoniak

Penentuan Umur Fosil

Konten

Membuat definisi umum waktu 

paruh

Proses Sains

Sikap 

 

Gambar 1. 1 Alur Kerangka Pemikiran  

Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 



 

 

Dalam penelitian pembuatan perangkat penilaian berorientasi literasi kimia pada konsep 

laju reaksi ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis, 

diantaranya yaitu terkait perangkat penilaian berorientasi literasi kimia dan terkait konsep laju 

reaksi. 

Penelitian terdahulu terkait perangkat penilaian berorientasi literasi kimia diantaranya 

yaitu seperti dalam penelitian Rusilowati et al., (2016:5725) dengan judul Developing an 

Instrument of Scientific Literacy Asessment on the Cycle Theme menyatakan bahwa terkait 

dengan kemampuan literasi sains, siswa memiliki kemampuan literasi sains yang lebih rendah. 

Penulis menyarankan perlu adanya pengembangan alat evaluasi berbasis literasi ilmiah yang 

dapat mengukur kemampuan literasi sains siswa sehingga siswa terbiasa dengan masalah 

berdasarkan literasi ilmiah. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh  Sumarni, et al., (2016:338) dengan judul Preliminary 

Analysis of Assessment Instrument Design to Reveal Science Generic Skill and Chemistry 

Literacy menyatakan bahwa instrumen penilaian yang ditujukan untuk mengukur keterampilan 

generik sains dan literasi kimia calon guru telah dinyatakan valid. Namun, perlu dilakukan 

pemisahan pertanyaan antara untuk mengukur keterampilan generik sains dan literasi kimia.  

Selanjutnya peneliti lain yang pernah melakukan penelitian dalam perangkat penilaian 

berorientasi literasi kimia yaitu Fu’adah, (2017:58) dengan judul Pengembangan Alat Evaluasi 

Literasi Sains untuk Mengukur Kemampuan Literasi Sains Siswa Bertema Perpindahan Kalor 

dalam Kehidupan didapatkan hasil bahwa secara umum, profil kemampuan literasi sains siswa 

masih rendah yang ditunjukkan dengan persentase penguasaan literasi sains di bawah 60% untuk 

tiap kategori. Berkaitan dengan rendahnya kemampuan literasi sains siswa, penulis tersebut 

menyarankan perlunya dikembangkan instrumen evaluasi berbasis literasi sains yang dapat 



 

 

mengukur kemampuan literasi sains siswa sehingga siswa terbiasa dengan soal-soal berbasis 

literasi sains. 

Widiyanti, dkk., (2017:23) dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Perangkat 

Penilaian Literasi Sains Berorientasi Programme For International Student Assessment (PISA) 

mengatakan bahwa perangkat penilaian dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda dengan lima 

pilihan jawaban dengan validitas sangat tinggi yaitu 3,35. Perangkat penilaian yang 

dikembangkan efektif digunakan oleh mahasiswa dan dosen mata kuliah konsep IPA karena 

dapat digunakan untuk mendeskripsikan profil literasi sains mahasiswa uji coba berdasarkan 

hasil skor mahasiswa. Adapun saran yang peneliti tersebut sampaikan adalah soal yang 

dikembangkan dapat ditambahkan ruang memberikan alasan sehingga pemahaman konsep IPA 

dan konteks literasi sainsnya lebih jelas terlihat. 

Tamilah, (2010:76) dalam penelitiannya yang berjudul Pembuatan Perangkat Penilaian 

Berorientasi Literasi Kimia pada Konsep Larutan Penyangga didapatkan hasil bahwa 

karakteristik instrumen assessment yang dikembangkan terdiri atas empat dimensi dengan 

sebaran sebagai berikut: konten 32,25%, konteks 16,13%, proses sains 35,49% dan sikap 

19,36%. Kemampuan literasi siswa berdasarkan penelitian tersebut pun secara keseluruhan 

mencapai kategori baik dengan perolehan nilai rata-rata 68. 

Adapun penelitian yang terkait dengan konsep laju reaksi, diantaranya yaitu berdasarkan 

beberapa penelitian yaitu hasil wawancara dua orang guru kimia, sebagian besar proses 

pembelajaran hanya menekankan pada kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal Ujian 

Nasional (UN). Pembelajaran kimia kurang melatihkan siswa untuk dapat menggunakan 

kemampuan sainsnya dalam kehidupan sehari-hari (Irmita dan Atun, 2017:85). 



 

 

Kemudian, pada data hasil pra penelitian yang dilaksanakan Ramdaniyah dan 

Dwiningsih, (2017:60) di Driyorejo menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains siswa masih 

rendah dengan hasil paling tinggi yaitu 27,5. Hal tersebut menunjukkan mereka belum mampu 

menjelaskan fenomena ilmiah dan belum bisa menghubungkan antara fenomena dengan konsep 

yang ada.   

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriani, dkk, (2014:12) dengan judul  Deskripsi 

Literasi SAINS Siswa dalam Model Inkuiri pada Materi Laju Reaksi di SMAN 9 Pontianak, 

menyatakan bahwa  kategori literasi sains siswa tersebut termasuk kategori sedang, namun 

diharapkan guru dapat memberikan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, kemudian 

dalam pembuatan soal tes untuk siswa, guru diharapkan dapat membuat soal dengan tingkat 

kognitif di atas C2, diharapkan pula guru dapat menemukan alternatif model pembelajaran yang 

dapat melatih kemampuan literasi sains siswa, dan bagi peneliti lain diharapkan dapat 

mengembangkan LKS Praktikum berbasis literasi sains sehingga dapat dimanfaatkan oleh guru 

dalam pembelajaran dan dapat menunjukkan keterkaitan semua konsep kimia dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pada penelitian kali ini, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul 

Pembuatan Perangkat Penilaian Berorientasi Literasi Kimia pada Konsep Laju Reaksi. Kebaruan 

dari penelitian ini adalah, pada pembuatan perangkat penilaian masih sangat terbatas terutama 

pada bidang Kimia, yang mana dalam konten Kimia ini banyak sekali konsep-konsep yang dekat 

dengan kehidupan sehari-hari, salah satunya pada konsep Laju Reaksi. Oleh karena itu, 

penelitian dengan judul pembuatan perangkat penilaian berorientasi literasi kimia pada konsep 

laju reaksi ini perlu dilakukan. 

 


