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ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah (1) mengembangkan instrumen tes pilihan ganda
isomorphic problem pada materi fluida dinamis, (2) mendeskripsikan kelayakan instrumen tes
pilihan ganda isomorphic problem, dan (3) menguji coba instrumen tes pada web try out.
Prosedur penelitian pengembangan ini menggunakan 5 tahap ADDIE, yakni analysis, design,
development, implementation, dan evaluation. Hasil penelitian ini adalah instrumen yang
dihasilkan sudah layak dengan rentang 83,3% - 91,7%. Validitas butir soal memiliki rentang
0,3977 – 0,6378 yang berarti instrumen tes valid. Taraf kesukaran paket 1 dan 2 termasuk
kriteria sedang dengan rentang taraf kesukaran 0,207-0,815. Daya pembeda instrumen tes paket
1 dan 2 baik yaitu dengan rentang 0,571-1,000, dan 0,375-0,875. Reliabilitas tes paket 1 dan 2
tergolong dalam kriteria sangat tinggi yaitu sebesar 0,862 dan 0,812. Uji coba sistem tes dengan
menggunakan web berhasil dilakukan, terbukti dari feedback yang berhasil diberikan dengan
menggunakan web.
Kata Kunci: tes pilihan ganda isomorphic problem, fluida dinamis, tingkat kemampuan siswa

PENDAHULUAN
Penilaian memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian

merupakan proses pengumpulan informasi pencapaian siswa yang terencana dan
sistematis (Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014). Menurut Arikunto (2015), penilaian
merupakan proses pengumpulan informasi pencapaian siswa dengan menggunakan
berbagai instrumen. Hasil penilaian dimanfaatkan oleh guru untuk mengevaluasi
ketercapaian tujuan pembelajaran, melalui penilaian guru dapat memperbaiki proses
pembelajaran dan hasil belajar siswa (Sudarto, 2011). Informasi yang didapatkan dari
kegiatan penilaian perlu diberikan kepada siswa dalam bentuk balikan (feedback).
Menurut Shute (2008), feedback merupakan informasi yang dikomunikasikan kepada
siswa dengan tujuan merubah cara berpikir siswa atau meningkatkan tujuan
pembelajaran. Hasil penilaian perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan
dan kesulitan belajar siswa (Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013). Berdasarkan hasil
wawancara, guru mengalami kesulitan dalam menentukan tingkat kemampuan siswa
dan memberikan feedback secara cepat dalam kegiatan penilaian. Kendala ini muncul
karena guru masih mengacu pada soal obyektif dan subyektif sebagai instrumen
penilaian. Oleh karena itu, guru memerlukan instrumen penilaian yang dapat
mengelompokkan siwa berdasarkan tingkat kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh
siswa dan juga dapat mempermudah guru dalam mengoreksi hasil pengerjaan soal.
Solusi dari permasalahan yang dialami oleh guru adalah sistem tes pilihan ganda
isomorphic problem berbantuan web. Tes pilihan ganda isomorphic problem dapat
membantu guru mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Tes
pilihan ganda isomorphic problem juga dapat mempermudah guru dalam mengoreksi
hasil pengerjaan soal, karena soal yang digunakan merupakan soal pilihan ganda.
Pengembangan soal isomorfik pernah dilakukan oleh Cahyani (2013) yang menyatakan
bahwa penilaian formatif berbantuan komputer dengan tipe soal isomorfik dapat
memberikan balikan secara langsung berupa tingkat kemampuan siswa. Tujuan
penelitian ini adalah mengembangkan instrumen tes pilihan ganda isomorphic problem
pada materi fluida dinamis, mendeskripsikan kelayakan instrumen tes pilihan ganda
isomorphic problem, dan menguji coba instrumen tes pada web try out.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research & Development)

bertujuan menghasilkan instrument tes pilihan ganda isomorphic problem pada materi
fluida dinamis untuk siswa SMA. Instrumen tes ini diharapkan dapat membantu
peserta siswa dan guru dalam melaksanakan kegiatan penilaian dalam kegiatan
pembelajaran. Prosedur penelitian dan pengembangan ini menggunakan model ADDIE
(Muruganantham, 2015). Lima tahap penelitian ini yaitu 1) analysis, 2) design, 3)
development, 4) implementation, dan 5) evaluation.

Produk yang dihasilkan terlebih dahulu divalidasi dan direvisi sebelum
diujicobakan. Instrumen tes pilihan ganda isomorphic problem divalidasi oleh dosen
fisika dan guru fisika. Tujuan validasi untuk mengetahui tingkat kelayakan produk
yang dikembangkan. Setelah dilakukan validasi, produk kemudian direvisi sesuai
saran-saran yang diberikan oleh validator ahli. Uji coba dilakukan kepada siswa untuk
mengidentifikasi kelayakan instrumen tes pilihan ganda isomorphic problem. Subjek uji
coba merupakan 56 siswa kelas XI MIPA SMAN 2 Malang dan SMAI Al Izzah Batu.
Siswa yang menjadi sasaran uji coba terbatas pengembangan instrumen tes adalah
siswa kelas XI semester genap yang sudah menempuh materi fluida dinamis.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri atas angket validasi ahli,
sistem tes pilihan ganda isomorphic problem berbantuan web, serta angket keterbacaan.
Jenis data yang dihasilkan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif
merupakan data hasil validasi ahli berupa skala likert, data hasil pengerjaan soal dan
persentase angket keterbacaan siswa. Sedangkan data kualitatif merupakan saran dari
validator ahli serta saran yang diberikan oleh siswa dalam angket keterbacaan. Analisis
data validasi ahli menggunakan teknik analisis persentase rata-rata, sedangkan hasil
uji coba berupa jawaban siswa digunakan untuk analisis butir soal yang terdiri atas
validitas butir soal, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas butir soal. Uji
coba sistem web dikatakan berhasil jika hasil feedback berhasil ditunjukkan dalam
tampilan web.

Data validasi ahli dianalisis dengan menentukan persentase rata-rata yang
memiliki rumus: P = ∑∑ . 100% (1)

Keterangan: P adalah persentase pilihan∑ adalah jumlah jawaban responden dalam satu sistem∑ adalah jumlah nilai ideal dalam item

Hasil persentase pilihan selanjutnya ditafsirkan dan diputuskan kualitasnya
berdasarkan kriteria hasil analisis kelayakan produk pengembangan pada Tabel 1
berikut.
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Tabel 1. Kriteria Hasil Analisis Kelayakan Produk Pengembangan.

Persentase (%) Keterangan

80-100 Baik / Layak (tidak perlu revisi)

60-79 Cukup baik / Cukup layak (sebagian perlu direvisi)

50-59 Kurang baik / Kurang layak (sebagian perlu revisi dan
pengkajian ulang materi/isi)

0-50 Tidak Baik / Tidak layak (revisi total/diganti)

Sumber: Jogiyanto (2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Spesifikasi Produk

Instrumen tes yang dikembangkan terdiri dari 27 soal ini merupakan produk akhir
instrumen tes pilihan ganda isomorphic problem. Spesifikasi dari produk yang
dihasilkan yaitu, (1) butir soal dilengkapi dengan 5 pilihan jawaban, yaitu A, B, C, D
dan E dimana satu jawaban benar dan 4 jawaban pengecoh, (2) tes dikembangkan
berdasarkan tingkat taksonomi bloom C2-C4, (3) instrumen tes terdiri dari 3 indikator,
dimana satu indikator berisi tiga soal dengan tingkatan yang setara, (4) paket soal
dibuat berdasarkan submateri yang terdapat dalam fluida dinamis, (5) instrumen tes
merupakan tes isomorfik dengan tipe pilihan ganda, (6) satu indikator terdiri dari 3
butir soal dengan pemecahan masalah yang sama, (7) tes pilihan ganda isomorphic
problem berbantuan web dapat mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat
pemahamannya dalam 3 kelompok yaitu menguasai, cukup menguasai, dan tidak
menguasai.
Paparan Data

Sistem tes pilihan ganda isomorphic problem yang sudah dikembangkan divalidasi
oleh validator ahli dan diuji cobakan secara terbatas. Data yang diperoleh berupa data
kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari saran dan komentar yang
diberikan oleh validator. Data kuantitatif berupa hasil penilaian validator. Data
kuantitatif validasi instrumen tes pilihan ganda isomorphic problem oleh validator
dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Validasi Kesesuaian Butir Soal Nomor 1 Submateri Persamaan
Kontinuitas.

Soal Dua sedotan disambungkan (ujung dari sedotan yang satu dengan
ujung dari sedotan yang lain) untuk membuat sedotan yang lebih
panjang tanpa bocor. Masing-masing sedotan memiliki jari-jari 3 mm
dan 5 mm. Anda meminum soda dari sedotan tersebut, maka soda
mengalir dengan kelajuan lebih cepat pada….

a. Sedotan berjari-jari 3 mm, karena luas penampangnya kecil
sehingga soda dapat melaju lebih cepat

b. Sedotan berjari-jari 5 mm, karena luas penampangnya besar
sehingga soda dapat melaju lebih cepat

c. Sedotan 3 mm dan 5 mm, kelajuannya sama pada setiap sedotan,
karena luas penampangnya tidak mempengaruhi kelajuan soda

d. Sedotan yang dekat dengan mulut, karena gaya angkat yang
dialami lebih besar

e. Sedotan yang dekat dengan soda, karena gaya angkat yang
dialami fluida lebih besar
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Ranah V1 V2 V3 Persentase rata-rata (%)

Kesesuaian butir soal dengan indikator 4 3 4 91,7

Kesesuaian butir soal dengan konsep 4 4 3 91,7

Keefektivan fungsi distraktor 4 2 3 75

Kejelasan Bahasa 4 4 3 91,7

Keisomorfikan soal nomor 1-5 4 4 3 91,7

Data kualitatif hasil validasi instrumen tes pilihan ganda isomorphic problem dapat
dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Data Kualitatif Hasil Validasi Instrumen Tes Pilihan Ganda
Isomorphic Problem oleh Validator.

Validator Saran

V1 Perhatikan kembali distraktor yang dipilih

Hukum Bernoulli nomor 11-15: sesuaikan antara soal dengan gambar yang
dipilih

V2 Submateri hukum Bernoulli nomor 7: soal harus dibuat lebih rinci agar mudah
dipahami

Perhatikan kembali pemilihan kata pada soal

V3 Untuk soal nomor 2-4 persamaan kontinuitas: pipa sebaiknya dibuat mendatar
agar tidak terpengaruh gravitasi

Soal persamaan kontinuitas nomor 12 kurang isomorfik dengan soal nomor
11,13-15

Soal hukum Bernoulli nomor 7: Gambar harus diganti yang lebih jelas

Data kuantitatif hasil uji coba terbatas sistem tes pilihan ganda isomorphic problem
oleh siswa dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Data Kuantitatif Hasil Uji Coba Terbatas Sistem Tes Pilihan Ganda Isomorphic

Problem oleh Siswa.

Indikator Soal nomor 1 submateri kontinuitas Persentase tingkat
kesukaran

Menjelaskan
fenomena yang
terjadi
berdasarkan azas
kontinuitas

Dua sedotan disambungkan (ujung dari sedotan
yang satu dengan ujung dari sedotan yang lain)
untuk membuat sedotan yang lebih panjang
tanpa bocor. Masing-masing sedotan memiliki
jari-jari 3 mm dan 5 mm. Anda meminum soda
dari sedotan tersebut, maka air mengalir
dengan kelajuan lebih cepat pada….

4%

Data hasil uji coba sistem tes pilihan ganda isomorphic problem berbantuan web
pada akun siswa dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Data Tampilan Feedback Submateri Hukum Bernoulli Pada Akun Siswa.

Data hasil uji coba sistem tes pilihan ganda isomorphic problem berbantuan web
pada akun guru dapat dilihat pada Gambar 2, Gambar 3 dan Gambar 4 berikut.

Gambar 2. Hasil Feedback Butir Soal
Hukum Bernoulli Gambar 3. Hasil Feedback Individu

Hukum Bernoulli

Gambar 4. Hasil Feedback Kelas Hukum Bernoulli.

Analisis Data
Analisis data menggambarkan deskripsi dari data yang diperoleh dalam penelitian

dan pengembangan. Analisis data terdiri dari analisis data hasil validasi instrumen tes
pilihan ganda isomorphic problem dan analisis data hasil uji coba terbatas. Hasil
analisis hasil validasi instrumen tes pilihan ganda isomorphic problem tertera pada
Gambar 5.
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Gambar 5. Hasil analisis hasil validasi instrumen tes pilihan ganda isomorphic
problem.

Berdasarkan Gambar 5, diketahui bahwa butir soal yang sudah divalidasi masuk ke
dalam kriteria baik. Butir soal yang masuk pada kriteria baik, berarti layak untuk diuji
cobakan. Sebanyak 7% butir soal masuk ke dalam kriteria cukup baik atau cukup layak.
Butir soal yang masuk dalam kriteria cukup pada submateri kontinuitas adalah butir
soal nomor 8 dengan persentase 77,1%, nomor 9 dengan persentase 72,9%. Pada
submateri hukum Bernoulli terdapat 1 butir soal yang termasuk dalam kriteria cukup
baik, yaitu soal nomor 7 dengan nilai 77,1%. Butir soal yang masuk ke dalam kriteria
cukup baik harus direvisi terlebih dahulu sebelum diuji cobakan. Sebesar 93% butir soal
masuk dalam kriteria baik atau layak.

Selain kevalidan butir soal, angket validasi juga digunakan untuk menentukan
kesesuaian indikator pada 5 soal yang masuk dalam indikator yang sama. Penilaian ini
disebut penilaian ranah isomorfik. Analisis data validasi ahli dapat dilihat pada Gambar
6.

Gambar 6. Hasil Rata-Rata Setiap Aspek dari Validasi RPP oleh Validator.

Berdasarkan hasil analisis pada Gambar 6, satu indikator memiliki persentase
83,3%, butir soal itu adalah butir soal nomor 11-15 pada submateri kontinuitas. 8 Butir
soal yang lain memiliki nilai yang sama, yaitu 91,7%. Nilai validasi ranah isomorfik
pada butir soal 11-15 submateri kontinuitas lebih rendah, tetapi butir-butir soal yang
dikembangkan saling terkait dan sesuai dengan indikator. Hal ini menunjukkan bahwa
butir soal yang dikembangkan layak untuk diuji cobakan.

Hasil rata-rata setiap aspek dari uji coba terbatas instrumen tes pilihan ganda
isomorphic problem oleh siswa dapat dilihat pada Tabel 5.

P
er

se
nt

as
e 

(%
)

SEMINAR NASIONAL JURUSAN FISIKA FMIPA UM 2016

ISBN 978-602-71279-1-9 PFE-22

Gambar 5. Hasil analisis hasil validasi instrumen tes pilihan ganda isomorphic
problem.

Berdasarkan Gambar 5, diketahui bahwa butir soal yang sudah divalidasi masuk ke
dalam kriteria baik. Butir soal yang masuk pada kriteria baik, berarti layak untuk diuji
cobakan. Sebanyak 7% butir soal masuk ke dalam kriteria cukup baik atau cukup layak.
Butir soal yang masuk dalam kriteria cukup pada submateri kontinuitas adalah butir
soal nomor 8 dengan persentase 77,1%, nomor 9 dengan persentase 72,9%. Pada
submateri hukum Bernoulli terdapat 1 butir soal yang termasuk dalam kriteria cukup
baik, yaitu soal nomor 7 dengan nilai 77,1%. Butir soal yang masuk ke dalam kriteria
cukup baik harus direvisi terlebih dahulu sebelum diuji cobakan. Sebesar 93% butir soal
masuk dalam kriteria baik atau layak.

Selain kevalidan butir soal, angket validasi juga digunakan untuk menentukan
kesesuaian indikator pada 5 soal yang masuk dalam indikator yang sama. Penilaian ini
disebut penilaian ranah isomorfik. Analisis data validasi ahli dapat dilihat pada Gambar
6.

Gambar 6. Hasil Rata-Rata Setiap Aspek dari Validasi RPP oleh Validator.

Berdasarkan hasil analisis pada Gambar 6, satu indikator memiliki persentase
83,3%, butir soal itu adalah butir soal nomor 11-15 pada submateri kontinuitas. 8 Butir
soal yang lain memiliki nilai yang sama, yaitu 91,7%. Nilai validasi ranah isomorfik
pada butir soal 11-15 submateri kontinuitas lebih rendah, tetapi butir-butir soal yang
dikembangkan saling terkait dan sesuai dengan indikator. Hal ini menunjukkan bahwa
butir soal yang dikembangkan layak untuk diuji cobakan.

Hasil rata-rata setiap aspek dari uji coba terbatas instrumen tes pilihan ganda
isomorphic problem oleh siswa dapat dilihat pada Tabel 5.

0

20

40

60

80

100

Layak Cukup Layak
P

er
se

nt
as

e 
(%

)
Kriteria

0
2
4
6
8

91,7% 83,3%

Ju
m

la
h 

In
di

ka
to

r

Persentase

SEMINAR NASIONAL JURUSAN FISIKA FMIPA UM 2016

ISBN 978-602-71279-1-9 PFE-22
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Tabel 5. Hasil Rata-Rata Setiap Aspek dari Uji Coba Terbatas Instrumen Tes Pilihan
Ganda Isomorphic Problem oleh Siswa.

Paket
Soal

Validasi
butir soal

( r )
Ket

Taraf
kesukaran

(P)
Ket

Daya
pembeda

(D)
Ket Reliabilitas

(KR-20) Ket

1 0,4069 -
0,6378 valid 0,2593 -

0,8148 sedang 0,429 - 1 sangat
baik 0,8625 sangat

tinggi

2 0,3977 -
0,5699 valid 0,2069 -

0,7586 sedang 0,375 -
0,875 baik 0,8120 sangat

tinggi

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh validitas butir soal paket 1 dan 2 secara keseluruhan
valid karena melebihi nilai rkritis (r > 0,396). Jumlah butir soal yang valid dari paket 1
dan 2 sebanyak 30 butir soal. Tingkat taraf kesukaran dari butir soal pada paket 1 dan 2
termasuk dalam kriteria sedang dengan rentang taraf kesukaran sebesar 0,2069 -
0,8148. Daya pembeda instrumen tes pilihan ganda isomorphic problem paket 1 dan 2
termasuk dalam kriteria baik dengan rentang 0,375-1. Reliabilitas tes sangat tinggi,
karena r11 > 0,8 yaitu 0,8625 dan 0,8120.

Hasil uji coba terbatas sistem tes pilihan ganda isomorphic problem oleh siswa
dapat dilihat pada Gambar 7.

A b

Gambar 7. Hasil Rata-Rata Setiap Aspek dari Uji Coba Terbatas Instrumen Tes Pilihan
Ganda Isomorphic Problem oleh Siswa.

Uji coba juga dikatakan berhasil karena web try out dapat menampilkan hasil
diagnostik seluruh siswa dalam persentase kelas. Melalui persentase kelas, guru dapat
mengetahui perbandingan tingkat kemampuan kelas satu dengan kelas lainnya.
Berdasarkan  Gambar 7, hasil persentase kelas antara kedua sekolah berbeda, berarti
feedback kelas dapat digunakan untuk membandingkan kemampuan siswa secara
kelompok.
KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian dan pengembangan ini, yaitu:

1. produk berupa tes pilihan ganda isomorphic problem pada materi fluida dinamis
yang terdiri dari 27 butir soal dengan 5 distraktor dan dikembangkan untuk siswa SMA
kelas XI

2. tes pilihan ganda isomorphic problem layak digunakan sebagai instrumen
penilaian pada materi fluida dinamis untuk siswa SMA kelas XI yang sudah menempuh
materi ini

3. Uji coba sistem tes pilihan ganda isomorphic problem pada web berhasil
dilakukan, terbukti web berhasil menampilkan feedback berupa analisis butir soal,
kemampuan setiap siswa, dan persentase kemampuan kelas

Hasil penggunaan instrumen ini perlu ditindak lanjuti oleh guru dengan cara yang
tepat, sehingga siswa yang masih belum memahami materi mendapat penanganan.
Guru perlu mengarahkan siswa untuk mempelajari kembali indikator yang belum
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dipahami. Pengembangan instrumen ini lebih lanjut dapat dilakukan dengan
mengembangkan instrumen tes yang memiliki soal remedial. Hal ini akan lebih
memudahkan siswa mempelajari materi lain dengan jawaban yang sesuai dengan
pemikiran siswa dan pemahaman yang lebih mendalam.
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