
 

 

 

 

 

 

 

KORELASI ANTARA NILAI FISIKA DASAR 1 DENGAN FISIKA 
MATEMATIKA 1 PADA PROGRAM STUDI FISIKA FKIP 

UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH BANDA ACEH 

 

 

 

 

TIM PENELITI : 

1. MUSDAR,S.P.d,M.Pd (KETUA) 
NIDN: 13-1707-8901 

2. ZAHRIANIS.Pd (ANGGOTA) 
 

 
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
BANDA ACEH 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HALAMAN PENGESAHAN 
 

Judul  :Korelasi Antara Nilai Fisika Dasar 1 Dengan Fisika Matematika 1 
Pada Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah 

Peneliti/Pelaksana 

Nama Lengkap : MUSDAR,S.Pd,M.Pd 

Perguruan Tinggi : Universitas Serambi Mekkah 

NIDN  : 1317078901 

Jabatan Fungsional : 

Program Studi : Fisika 

Nomor HP : 

Alamat Surel (e-mail) : 

Anggota    

Nama lengkap : ZAHRIANI,S.Pd 

NIDN  : 

Perguruan Tinggi : 

Nama Institusi Mitra : 

Alamat  : 

Penanggung Jawab : 

Tahun Pelaksanaan : 

Biaya Tahun Berjalan : 

Biaya Keseluruhan : 

 

Mengetahui,      Banda Aceh, 

Dekan Fakultas FKIP USM     Ketua, 

 

 

(Drs.M.Isa Rani,M.P)      (Musdar,S.Pd,M.Pd) 

NIP : 19640206 198903 1 003    NIDN1317078901 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT (LPPM) 

UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 
 

Almat: Jalan Tgk.Imum Lueng Bata-Batoh Telp.(0651) 26160 dan (0651) 22471 Fax.22471 Banda Aceh          

 

 

SURAT PERNYATAAN 



Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Musdar,S.Pd,M.Pd 

NIDN  :1317078901 

Pangkat/Golongan : 

Jabatan Fungsional : Universitas Serambi Mekkah 

Alamat  : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian saya dengan judul “Korelasi Antara Nilai 
Fisika Dasar 1 Dengan Fisika Matematika 1 Pada Program Studi Fisika FKIP Universitas 
Serambi Mekkah” bersifat original.Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian 
dengan pernyataan ini,maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan pernyataan 
ini,maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan sebenar-benarnya. 

 

Mengetahui,        Banda Aceh, 2015 

Ketua Lembaga Peneliti     Ketua Peneliti, 

Universitas Serambi Mekkah 

 

Ir.Lukman Hakim,MP      Musdar,S.Pd,M.Pd 

Nip.19611231 199403 1 006     NIDN.1317078901 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan keharibaan Allah Swt yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun 

makalah penelitian yang berjudul ”Korelasi Antara Nilai Fisika Dasar 1 Dengan 

Fisika Matematika 1 Pada Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi 

Mekkah Banda Aceh”. Selanjutnya salawat beriring salam penulis haturkan kepada 

junjungan  alam  Nabi  Besar  Muhammad  Saw serta  keluarga  dan  sahabat  beliau.  

 
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan dari berbagai segi 

oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun sehingga menjadi pedoman di masa yang akan datang. Hanya kepada 

ALLAH Swt jualah kita merendah diri, dengan rahmat dan kasih sayang-Nya yang 

rtak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan harapan 

dapat berguna dan member dalam bidang kimia serta menambah pengetahuan dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. 

 

 

 

 

 

Banda Aceh, 2015 

 

Penulis 



 

 
 
 
 

ABSTRAK 
 
 
 

Model pembelajaran direct instruction (pembelajaran langsung) merupakan suatu 
model pembelajaran  yang sebenarnya  bersifat guru sebagai pusat perhatian dan 
lebih menggunakan strategi pembelajaran yang baik guna memperluas informasi 
materi  ajar,  dikatakan  juga  pembelajaran  langsung  bagi  guru.  Adapun  yang 
menjadi   permasalahan   dalam   penelitian   ini   apakah   ada   pengaruh   model 
pembelajaran direct instruction (pembelajaran langsung) terhadap prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran  fisika di SMP N 1 Indrapuri.  Dengan  tujuan  untuk 
mengetahui pengaruh model pembelajaran direct instruction (pembelajaran 
langsung) terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika di SMP N 1 
Indrapuri. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 
SMP N 1 Indrapuri  yang terdiri  dari 6 kelas  dengan  jumlah  siswa 168 orang. 
Sampel  di  pilih  secara  acak  dan  diperoleh  kelas  VIII-1  sebagai  kelompok 
eksperimen   dan   kelas   VIII-3   sebagai   kelompok   kontrol.   Untuk   kelompok 
eksperimen  dilaksanakan  pemebelajaran  direct  instruction  (pembelajaran 
langsung)   dan  kelompok   kontrol   dilaksanakan   pemebelajaran   konvensional. 
Materi yang diajarkan untuk kedua kelompok dengan soal yang sama. Selanjutnya 
data   yang   dikumpulkan   dianalisis   dengan   menggunakan   uji-t   pada   taraf 
sikmifikasi  α = 0,05. Kegiatan  pengolahan  data diawali  dengan  melakukan  uji 
homogenitas.  Uji homogenitas  dilakukan dengan mentabulasikan  data ke dalam 
daftar  distribusi  frekuensi.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  menunjukkan 
bahwa pengaruh model pembelajaran direct instruction (pembelajaran langsung) 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika di SMP N 
1  Indrapuri,  sehingga  prestasi  belajar  siswa  yang  diajarkan  melalui  Model 
pembelajaran  direct  instruction  (pembelajaran  langsung)  lebih  baik  dari  siswa 
yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1    Latar Belakang Masalah 
 

Pendidikan di Indonesia  mempunyai arah dan tujuan yang sesuai dengan 

filsafah bangsa Indonesia yaitu pancasila. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, 

mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan cinta tanah air, agar dapat 



menumbuhkan manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bertanggung 

jawab atas pembangunan bangsa. 

Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sudah melakukan kegiatan dan 

perubahan  dalam  penyempurnaan  mutu  pendidikan,  baik  mengenai  kurikulum, 

tenaga pengajar dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang proses belajar 

mengajar. 

Dalam   Undang-Undang   Dasar   1945   pada   rumusan   tujuan   pendidikan 

menurut departemen pendidikan nasional (2001:149) yaitu: 

Undang-undang pendidikan menggariskan bahwa tujuan pendidikan adalah 
untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman, 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, 
berkepribadian,   berdisiplin,   kerja   keras,   tangguh,   bertanggung   jawab, 
mandiri, cerdas dan terampil, dan sehat jasmani dan rohani. 

 
Berdasarkan kutipan diatas tujuan dari sebuah pendidikan adalah untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Jika rakyat Indonesia memiliki kualitas 

yang tinggi, Indonesia akan menjadi negara yang maju seperti negara-negara lainnya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan 

Undang-Undang yang telah berlaku. 



 
 

Pendidikan sains menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara ilmiah. Pengembangan kemampuan siswa dalam bidang sains 

merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kemampuan dalam 

menyesuaikan diri dengan perubahan dan memasuki dunia teknologi. 

Peningkatan kualitas pendidikan sains didukung dengan berbagai materi 

pembelajaran, semua materi secara bersama-sama dimanfaatkan untuk mengatasi 

masalah yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikemukakan 

oleh Tippler (1998:1 ) 

Fisika termasuk bagian dari sains, yang berhubungan dengan materi dan 
energi,  dengan  hukum  yang  mengatur  gerakan  partikel  dan  gelombang 
dengan  interaksi  antar  partikel,  dengan  sifat-sifat  molekul,  atom  dan  inti 
atom, serta dengan sistem berskala lebih besar seperti gas, zat cair, dan zat 
padat. Sejumlah fisikawan menganggap fisika sebagai sains atau ilmu 
pengetahuan paling fundamental karena merupakan dasar dari semua bidang 
sains yang lain. 

 
Fisika   berkaitan erat dengan matematika. Teori fisika banyak dinyatakan 

dalam notasi matematis, dan matematika yang digunakan biasanya lebih rumit 

daripada matematika yang digunakan dalam bidang sains lainnya. Seperti yang 

dikemukkan oleh Sujono (1988:21) “Matematika merupakan alat bantu dalam 

berbagai ilmu terutama dalam fisika”. 

Penggunaan matematika dalam pelajaran fisika dapat kita lihat pada salah 

satu materi fisika yaitu matriks. Penyelesaian soal-soal matriks menggunakan 

matematika dalam hal perkalian, tambah dan kurang. 

Mata pelajaran matematika merupakan salah satu dari sejumlah ilmu 

pengetahuan. Matematika merupakan alat bantu dalam menyelesaikan masalah 

lainnya. sebagaimana yang dikemukakan Andi (1982:42), 



 
 

Matematika merupakan inti perkembangan bidang ilmu lainnya, matematika 
boleh dikatakan yang terlebih dahulu timbul dari semua pengetahuan yang 
ada. Sejalan dengan itu timbulah fisika dan astronomi yang saling mengisi 
dengan matematika. Kemudian matematika menyusup memperkuat 
perkembangan ilmu kimia, sains, kebumian dan sains hayat. Akhirnya 
matematika juga menyusup ke sains sosial. 
Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, mengandung makna bahwa bantuan 

dari ilmu matematika sangat dominan dalam mempelajari fisika dan ilmu-ilmu 

lainnya. Teori maupun latihan dalam pengajaran fisika sangat memerlukan 

matematika khususnya dalam perhitungan. 

Hubungan antara fisika dan matematika tidak dapat dipisahkan. Dalam 

kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai permasalahan-permasalahan fisis yang 

banyak menggunakan hukum-hukum fisika dan penerapan ilmu matematika salah 

satunya adalah memodelkan suatu kasus fisis, kasus-kasus itu diantaranya osilasi 

pada gelombang, fluida bergerak, aliran panas dan lain sebagainya. 

Bantuan dari matematika sangat dominan dalam mempelajari fisika. Teori- 

teori maupun latihan-latihan dalam pengajaran fisika yang sangat menunjang teori 

ilmiah sangat memerlukan matematika khususnya dalam perhitungan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sujono (1988:21) 

Bahwa tidak ada bidang studi lain yang berhubungan erat hubungan bidang 
studi matematika dengan fisika. Untuk mempelajari fisika lebih lanjut 
diperlukan bekal pengetahuan matematika yang baik. Mahasiswa yang 
berbekal pengetahuan matematika yang kuat akan dapat mempelajari fisika 
dengan penuh kepercayaan. 

 
Dalam pendapat Sujono, mengandung makna bahwa keberhasilan dalam 

mempelajari matematika dapat mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam 

mempelajari  Fisika  Dasar  1.  Dengan  kata  lain  apabila  nilai  matematika  yang 

diperoleh siswa baik, maka diharapkan nilai fisika yang diperoleh mahasiswa juga 



 
 

akan baik. Sebaliknya apabila nilai matematika yang diperoleh kurang baik maka 

kemungkinan nilai Fisika Dasar 1 yang diperoleh juga kurang baik. 

Matematika memegang peranan yang penting dalam perkembangan ilmu 

lainya, seperti fisika matematika (FISMAT). Nilai matematika juga sangat 

mempengaruhi nilai fismat. Fismat adalah gabungan mata pelajaran antara fisika dan 

matematika, kedua mata pelajaran tersebut saling berhubungan. 

Berdasarkan uraian diatas, timbul suatu permasalahan bagaimana korelasi 

antara nilai Fisika Dasar 1 dengan Fisika Matematika 1 pada program studi Fisika 

FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh? Untuk memperoleh jawaban dari 

permasalahn  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan 

judul “Korelasi Antara Nilai Fisika Dasar 1 Dengan Fisika Matematika 1 Pada 

Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh”. 

 
1.2    Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah adakah korelasi antara nilai Fisika Dasar 1 dengan Fisika Matematika 1 

pada program studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh? 

 
1.3    Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara nilai mata kuliah Fisika Dasar 

1 dengan mata kuliah Fisika Matematika tahun ajaran 2009/2010 pada program studi 
 

Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. 



 

 
1.4    Manfaat penelitian 

 
Sehubungan dengan permasalahan dan tujuan yang telah dirumuskan, 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Penulis   dapat   menambah   wawasan   ilmu   pengetahuan,   khususnya   dapat 

mengetahui hubungan antara mata kuliah fisika dasar 1 dengan mata kuliah fisika 

matematika 1. 

2. Untuk dosen dan mahasiswa program studi Fisika, sebagai bahan informasi dan 

perbandingan untuk melihat pentingnya pemahaman konsep Fisika Dasar I dengan 

Fisika Matematika I. 

3. Kepada peneliti selanjutnya yang berminat tentang objek penelitian ini, sebagai 

bahan informasi untuk menelusuri permasalahan-permasalahan yang belum 

terpecahkan dalam penelitian ini. 

 
1.5    Ruang Lingkup Penelitian 

 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester 1 dan 

semester 3 program studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh 

tahun ajaran 2009 / 2010 yang yang telah mengambil mata kuliah Fisika Dasar 1 dan 

Fisika Matematika 1. 

 
1.6    Hipotesis 

 
Perumusan dalam suatu penelitian sangat penting sebagai anggapan sementara 

terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Arikunto (2006:21)  “hipotesis dapat 

diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. Adapun hipotesis dalam 



 
 

penelitian ini adalah adanya korelasi yang signifikan antara nilai mata kuliah Fisika 
 

Dasar 1 dengan Fisika Matematika 1. 
 
 
 

1.7    Definisi Operasional 
 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian, maka akan dijelaskan 

definisi operasional dari judul penelitian : Korelasi Antara Nilai Fisika Dasar 1 

dengan Fisika Matematika 1 di Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. 

1.   Korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari 

hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. 

2.   Menurut Sudijono, (2001:311) “nilai pada dasarnya adalah angka atau huruf yang 

melambangkan seberapa besar kemampuan yang telah dicapai oleh seseorang 

terhadap materi yang diuji”. Berdasarkan pendapat Sujiono penilaian terhadap 

seseorang dapat dilakukan apabila seseorang telah melewati suatu ujian. Dari 

hasil ujian tersebut dapat dilihat kemampuan yang dicapai terhadap materi yang 

telah diuji. 

3.   Fisika Dasar 1 
 

Fisika merupakan salah satu bidang sains yang mempelajari perubahan dalam 

alam. Fisika dasar adalah materi pembelajaran yang mengupas tentang dasar 

dasar ilmu Fisika. 

4.   Fisika Matematika 1 
 

Akib, (2001:143) menyatakan “Matematika merupakan salah satu ilmu dasar 

yang mempunyai peranan yang cukup besar baik dalam kehidupan sehari-hari 

maupun   dalam   pengembangan   ilmu   dan   teknologi.   Fisika   Matematika 



 
 

mempelajari ilmu pengembangan (penerapan) struktur matematis bagi teori-teori 
 

Fisika”. 
 

Penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada 

saat menyeleksi atau menyaring data yang ada. Seperti tes seleksi calon PNS, Polisi, 

TNI, pelajar, mahasaiswa atau karyawan menggunakan tes tulis dengan materi 

matematika (biasanya logika dan berhitung) untuk mengetahui kemampuan berpikir 

cepat dan dapat menyelesaikan masalah. Dalam bidang teknik matematika digunakan 

seperti teknik informatika atau komputer menggunakan konsep bilangan basis, teknik 

industri atau mesin matematika digunakan untuk menentukan ketelitian suatu alat 

ukur atau perkakas yang digunakan. 



 

 
BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 
 

2.1    Pengertian Belajar dan Prestasi Belajar 
 

Belajar merupakan kegiatan orang sehari-hari. Kegiatan belajar tersebut dapat 

dialami oleh orang yang sedang belajar. Disamping itu, kegiatan belajar juga diamati 

oleh orang lain. 

Dalam proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling 

utama. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Proses 

belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan 

dosen dan peserta didik atas dasar hubungan timbak balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu interaksi atau hubungan timbal balik 

dalam peristiwa belajar mengajar. 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan di 

sekolah. Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil 

atau tidaknya tujuan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana proses belajar 

yang dialami oleh mahasiswa. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti pengetahuan (kognitif), kebiasaan serta 

perubahan aspek-aspek lainnya yang ada pada diri individu yang sedang belajar. 

Gagne (1998:10) menyatakan bahwa “Belajar merupakan kegiatan   yang 

kompleks, hasil belajar merupakan kapabilitas”. Setelah belajar orang memiliki 

pengetahuan,  keterampilan,  sikap  dan  nilai.  Dengan  demikian,  belajar  adalah 



 
 

seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati 

pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. 

Belajar  juga  merupakan  proses  dari  seseorang  yang  berupaya  mencapai 

tujuan belajar atau yang biasa disebut hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu bentuk 

perubahan  perilaku  yang  relatif  menetap.  Abdurrahman  (1999:37)  menyatakan 

bahwa, “Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar”. 

Berdasarkan ungkapan kutipan diatas Prestasi belajar mahasiswa merupakan 

hasil yang diperoleh setelah proses belajar mengajar. Kemampuan belajar mahasiswa 

sangat bergantung pada tingkat usaha mahasiswa itu sendiri, baik yang menyangkut 

psikomotorik, mental intelektual, maupun emosi dan sosial. Dengan kata lain banyak 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. 

Lebih lanjut Nawawi (1978:100) menyatakan prestasi belajar diartikan sebagai 

berikut : “Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai 

sejumlah materi pelajaran tertentu”. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai dari serangkaian kegiatan yang 

dilakukan  secara  sadar  oleh  seseorang  yang  mengalami  perubahan  pengetahuan 

dalam dirinya. 

 
2.2   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 
 

Tinggi rendahnya hasil belajar yang dicapai seseorang dalam belajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan 

antara satu dengan yang lain, apabila salah satu faktor tersebut mengalami gangguan, 



 
 

maka proses belajar akan mengalami hambatan.Pendapat dari Poerwanto (1986:106) 
 

sebagai berikut : 
 

belajar itu tergantung kepada bermacam-macam faktor. Adapun faktor-faktor 
itu dibedakan menjadi 2 golongan : 
1.   Faktor yang ada dalam diri organisasi itu sendiri yang kita sebut faktor 

individual (internal) 
2.   Faktor yang ada diluar individu, yang disebut faktor sosial (eksternal) 

Kedua faktor diatas sangat berpengaruh dalam proses belajar. Apabila salah 

satu faktor diatas tidak ada sangat mempengaruhi prestasi belajar seseorang. 
 

2.2.1     Faktor Internal 
 

Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri, 

dimana faktor ini merupakan kemampuan seseorang menerima dan megolah 

pengaruh-pengaruh dari luar. Faktor ini dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu 

faktor fisiologis dan faktor psikologis. 

1.   Kesehatan Jasmani 
 

Kesehatan jasmani yang sehat atau sakit dapat mempengaruhi prestasi 

seseorang dalam belajar. Menjaga kondisi badan agar tetap sehat sudah menjadi 

keharusan bagi setiap orang. Dalam hal ini huubungan anatara fisik dan mental 

merupakan suatu kesatuan yang bulat bagi manusia. Keadaan jasmani yang sehat dan 

segar dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kegiatan belajar seseorang. 

Sebaliknya kalau kesehatan jasmani terganggu , umpamanya sering sakit-sakitan 

fisik yang lemah hal itu dapat terganggu kegiatan belajarnya. 

Seperti   yang   dikatakan   Hamalik   (2001:12)   “Kesehatan      yang   sering 

terganggu , badan yang sering sakit-sakitan, kurang tenaga, kurang vitamin, biasanya 

merupakan faktor yang bisa menghambat kemajuan studi seseorang, semuanya 

menjadikan belajar tersebut terganggu”. 



 
 

Berpegang pada pendapat Hamalik ini maka kondisi kesehatan jasmani siswa 

sangat mempengaruhi proses belajarnya. Jika kesehatan fisiknya terganggu, siswa 

akan sukar menerima informasi dari luar. Oleh karena itu faktor kesehatan jasmani 

tersebut harus benar-benar diperhatikan. 

 
2.   Keadaan Pancaindera 

 
Keadaan pancaindera sangat berpengaruh dalam proses belajar. Dalam hal 

belajar, indera penglihatan dan indera pendengaran merupakan pintu gerbang daam 

mennyerap informasi yang disampaikan oleh penyaji. Mahasiswa yang mempunyai 

indera  penglihatan  dan  pendengaran  yang  baik  akan  lebih  cepat  dan  leluasa 

mengikuti setiap pelajaran kenapa merasa terganggu. Seperti yang dikemukakan 

Soeryabrata (1972:68) “Sebagian informasi yang diterima anak adalah melalui 

penglihatan dan pendengaran. Karena itu kewajiban setiap pendidik/orangtua untuk 

menjaga agar pancaindera anak dapat berfungsi dengan baik”. 

Tidak demikian halnya dengan mahasiswa yang mengalami gangguan 

penglihatan dan pendengaran umumnya kurang dapat berkosentrasi dalam belajar. 

Seperti yang dikemukakan Partowisarto (1984:107) 

Alat indera terpenting dalam belajar di sekolah adalah penglihatan dan 
pendengaran, karena itu ketika kita membatasi perhatian kita kepada kedua 
alat indera itu. Apabila mekanisme mata dan telinga tidak berungsi dengan 
baik, maka kesan anak yang diperoleh dar dunia luar umpamanya guru akan 
menyimpang   atau   bahkan   tidak   memperolehnya.   Jadi   setelah   guru 
menyajikan pelajaran terdapat siswa yang gagal mempelajarinya, yang 
disebabkan oleh mata dan telinga. 

 
Kenormalan pancaindera yang dimiliki anak sangat membantu kelancaran 

belajar anak itu sendiri. Pancaindera yang berfungsi dengan baik memungkinkan 



 
 

anak menerima segala informasi dengan baik pula, hal ini sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan prestasinya. 

 
3.   Faktor Fisiologis 

 
Faktor fisiologis yang berasal dari dalam individu, faktor ini erat dengan 

kejasmanian seperti organ-organ tubuh terutama sekali alat-alat pancaindera. 

Pancaindera merupakan pintu masuknya pengaruuh luar kedalam individu yang 

nantinya akan diolah oleh otak untuk ditolak atau dterima pengarh tersebut. Jadi 

berfungsi  atau  tidaknya  indera  seseorang dengan  sendirinya  akan  mempengaruhi 

hasil belajar atau prestasi belajar orang tersebut. Faktor fisiologis antara lain meliputi 

faktor-faktor kesehatan dan keadaan pancaindera. 

Diantara faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah 

faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis antara lain Intelegansi, minat, bakat dan 

motivasi. 

 
a.    Intelegansi 

 
Dalam proses belajar mengajar, tingkat intelengasi sangat berperan terutama 

terhadap tinggi rendahnya prestasi yang didapat mahasiswa. Kenyatan ini semakin 

tampak  pada  mata  pelajaran  yang  menuntut  banyak  pikiran  seperti  matematika, 

fisika, mekanika, dan ilmu lainnya yang menjurus keilmu eksata. Menurut Winkell 

(1987:24) menyatakan bahwa :“Mengartikan makna intelegansi dalam arti sempit 

yaitu intelegansi adaah kemampuan untuk mencapai prestasi-prestasi di sekolah yang 

didalamnya berpikir memegang peranan. Intelegansi dalam arti sempit ini juga dapat 

disebut kemampuan intelegansi atau kemampuan akademik”. 



 
 

Berdasarkan kutipan diatas mengandung makna bahwa mahasiswa yang 

memiliki kecerdasan yang tinggi, lebih matang dalam menanggapi dan mendalami 

asalah yang dihadapi terutama dalam belajar, sekaligus dalam upaya pencapaian 

restasi belajar yang baik.jadi perbedaan tingkat/kecerdasan seseorang akan 

mengakibatkan perbedaan prestasi belajar yang bisa dicapai. 

b.    Bakat 
 

Bakat yang dimiliki oleh seorang mahasiswa tidak sama yang dimiliki oleh 

siswa lainnya. Kapasitas bakat pada seseorang tidaklah sama  untuk semua jenis 

aktivitas. Bakat juga dapat diartikan sebagai potensi seseorang yang masih perlu 

diasah, dilatih dan dikembangkan yang juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. 

Bakat adalah kemampuan dasar seseorang yang dibawa sejak lahir. 

Kemampuan  (potensi)  yang  dimiliki  seseorang  sangat  mempengaruhi  prestasi 

belajar. Penyaluran bakat kearah yang positif membuat siswa akan lebih berhasil, 

Nasution (1988:38) menyatakan bahwa : 

Bakat setiap anak berbeda. Bila semua anak bermacam-macam bakatnya itu 
diberi pengajaran yang sama, maka hasilnya berbeda-beda menurut bakat 
mereka. Pada umumnya anak yang mempunyai bakat yang tinggi, akan 
memperoleh prestasi yang tinggi pula. Bakat perlu pendidikan dan latihan 
agar dapat tampil dalam prestasi tinggi. 

 
Bakat seseorang   berkembang dengan baik atau tidak, tergantung pada 

pengaruh–pengaruh dari luar selama perkembangannya. Bakat yang baik dan 

dipengaruhi oleh lingkungan yang baik, memungkinkan bakat dapat berkembang 

dengan baik pula, begitu juga sebaliknya. 

c.    Minat 
 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menyimak 

beberapa  kegiatan.  Kegiatan  yang  diminati  seseorang  diperhatikan  terus-menerus 



 
 

yang disertai dengan rasa tenang. Disamping kecerdasan dan bakat, minat juga turut 

menentukan berhasil atau gagalnya seseorang dalam belajar. Kurangnya minat 

menyebabkan kurangnya pula perhatian dan usaha belajar untuk meningkatkan 

prestasi dan akhirnya dapat menghambat kemajuan studinya. Seperti yang 

dikemukakan Umar (1986:16) 

Kecerdasan, bakat khusus keadaan kepribadian, psikologi dan kebiasaan 
belajar serta motivasi belum menjamin bahwa seseorang mencapai prestasi 
yang baik akan keberhasilanya dalam belajar, meskipun bakat dan kecerdasan 
dipandang  sebagai  prasyarat  yang  mutlak,  karena  individu  yang  tidak 
berminat untuk melakukan sesuatu maka apa yang dilakukannya setengah 
hati. 
Berdasarkan kutipan diatas jelas bahwa pelajaran yang sesuai dengan minat 

yang dimiliki mahasiswa akan memberi hasil belajar yang baik, sebaiknya jika 

pelajaran yang diterima mahasiswa tidak sesuai dengan minatnya hasilnya akan 

kurang. Dalam hubungan ini Hadianto (1982:6) mengatakan bahwa :“Bila materi 

pelajaran tidak sesuai dengan minat atau keinginan anak, anak tidak akan belajar 

dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada daya tarik baginya”. 

Dari pendapat yang telah dikemukakan diatas, jelas bahwa antara minat dan 

hasil belajar yang dicapai mahasiswa mempunyai hubungan timbal balik antara yang 

satu dengan yang lain. Jelas tanpa adanya minat yang tinggi terhadap suatu pelajaran 

tertentu dapat menghambat prestasi belajarnya. 

 
d.    Motivasi 

 
Motivasi belajar setiap orang, satu dengan yang lainnya, bisa jadi tidak sama. 

Biasanya, hal itu tergantung dari apa yang diinginkan orang yang bersangkutan. 

Misalnya seorang anak ingin belajar dan mengejar rangking pertama karena diiming- 

imingi akan dibelikan sepeda oleh orangtuanya. Contoh lainnya seorang mahasiswa 



 
 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi agar lulus dengan predikat cum laude. 

Setelah itu, dia bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang hebat dengan tujuan 

membahagiakan orangtuannya. 

 
2.2.2  Faktor Eksternal 

 
Faktor eksternal yaitu faktor yang ada diluar individu, yang disebut faktor 

sosial. Yang termaksud dalam faktor eksternal adalah keluarga dan sarana prasarana 

pendidikan. 

a.    Faktor Keluarga 
 

Keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mendapatkan pengetahuan 

secara tidak formal, sebelum anak melanjutkan pendidikan kejenjang formal. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Slameto (1995:62) “Keluarga adalah lembaga pendidikan 

pertama dan utama bagi anak”. Setelah anak masuk sekolah, keluarga juga masih 

memegang peranan yang sangat pentingdalam rangka mendorong anak 

memperolehkan  oleh  anak  yang  sedang  tumbuh  dan  berkembang.  Sehubungan 

dengan ini, Surachmad (1984:32) mengungkapkan bahwa :“Situasi keluarga tenang, 

damai, gembira atau keluarga yang sering cekcok, bersikap keras, ini semua didalam 

keluarga akan mewarnai sikap anak, jumlah orang yang ditinggal di rumah tersebut, 

nenek, paman dan bibinya ini turut mempengaruhi perkembagan anak”. 

Orangtua yang kurang memperhatikan kebutuhan kasih sayang yang 

seharusnya diberikan kepada anak, akan menimbulkan ketegangangan-ketegangan 

pada diri anak. Selanjutnya dampak ini akan mempengaruhi terbentuknya proses 

sosialisasi kearah yang negatif (menentang, agresif, menggangu dan sebagainya), 

Ganurasa   (1992:12)   menyatakan   bahwa   :“orangtua   bertanggung   jawab   atas 



 
 

kehidupan dan pendidikan anak-anaknya dengan member kasih sayang, bimbingan, 

kebuthan jasmani dan rohani”. 

Berdasarkan kutipan diatas jelas bahwa rasa aman dalam keluarga, kasih 

sayang terhadap anak sangat penting yang harus diperhatikan dalam hal peningkatan 

prestasi belajar anak. 

b.    Faktor Sarana dan Prasarana 
 

Faktor lain yang tak kalah pentingnya turut mempengaruhi prestasi belajar 

seseorang adalah faktor sarana dan fasilitas pendidikan yang tersedia atau yang bisa 

dipergunakan untuk data mengembangkan intelektualitas siswa. Misalnya lembaga 

tempat berlangsungnya kegiatan belajar (sekolah, kampus) yang dilengkapi dengan 

fasilitas memadai dan guru atau dosen sebagai pengajar dibidangnya. 

c.    Faktor Sekolah 
 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya 

pendidikan, mengembangkan ilmu, cara berpikir sistematis dengan mempelajari 

berbagai disiplin ilmu. Sehubungan dengan sekolah, seperti yang dikemukakan 

Surachmad (1984:23) 

Tempat belajar perlu memenuhi syarat-syarat kesehatan, ketenangan dan 
penerangan.  Dari  segi  kesehatan  tempat  belajar  harus  bebas  dari  udara 
lembab dan bau busuk, harus terdapat peredaran udara yang bersih dari luar, 
karena selama belajar memerlukan udara segar. Dari sudut penerangan harus 
memberikan penerangan yang lengkap, cahaya redup akan melelahkan mata 
dan otak. Kemudian tanpa dilengkapi dengan fasilitas mendukung seperti 
pustaka, laboratorium dan lain- lainnya akan menghambat belajar. 

 
Berdasarkan pendapat diatas jelas bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses  belajar  mengajar  di  sekolah  memerlukan  berbagai  fasilitas  pendukung 

sehingga siswa tidak mengalami hambatan untuk mencapai prestasi yang optimal. 

Tanpa adanya alat-alat dan fasilitas yang memadai dalam proses belajar mengajar, 



 
 

kemungkinan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal dengan tujuan pengajaran 

yang telah dirumuskan. Bila alat-alat dan fasilitas yang dibutuhkan dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh pendidik, maka dengan sendirinya pelaksanaan 

proses belajarmengajar dapat berjalan dengan baik. 

d.    Faktor Pimpinan 
 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal sebagai bentuk 

pengelompokan manusia yang tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan adminitrasi. 

Di lingkungan lembaga tersebut terlibat sejumlah manusia yang harus bekerja sama 

dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Usaha pembinaan, pengembangan, pengendalian tidak dapat dilepaskan dari 

masalah metode, alat, apalagi sebagai seorang pemimpin harus mampu mewujudkan 

kerja sama yang efektif. Terbentuknya lembaga pendidikan formal menuntut adanya 

seorang pemimpin. Pemimpin dalam hal ini adalah member bimbingan dan 

pengembangan kepada seluruh staf pendukung untuk kelancaran aktifitasnya. 

Bimbingan dan pengembangan tersebut harus diberikan secara terus menerus dan 

teratur   untuk   mengimbangi   perkembangan   dan   tuntutan   masyarakat.   Tanpa 

bimbingan dan pengembangan kepada seluruh staf dan pemimpin maka hasil yang 

akan dicapai sifatnya statis. Bahkan jika hal ini ditinjau oleh perkembangan 

masyarakat berarti suatu kemunduran. Keikut sertaan pimpinan bersama guru dalam 

mengatasi kesulitan-kesulitan sekolah, akan menunjang keberhasilan pengajaran. 

Berarti kendala terhadap program pengajaran relatif sedikit. 

e.    Tenaga Pengajar (Dosen) 
 

Dosen  merupakan  salah  satu  faktor  eksternal  yang  ikut  mempengaruhi 

prestasi  belajar  mahasiswa.  Bahkan  kehadiran  seorang  dosen  sering  dikatakan 



 
 

sebagai bagian yang menentukan keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan 

pengajaran. Dalam proses belajar mengajar dosen tidak hanya memberikan materi 

melainkan harus mengetahui keunikan dan keanekaragaman perilaku yang 

ditampilkan peserta didik. Dalam proses belajar mengajar ada hal lain menjadi tugas 

pengajar,   seperti   motivator,   mengarahkan   dan   memilih   metode   yang   tepat, 

penguasaan diri dan   penguasaan penyajian alat peraga. Kesemuanya itu pengajar 

dapat menyajikan pelajaran dengan baik terhadap anak didik hingga menghasilkan 

prestasi yang maksimal sehingga dapat mencapai mahasiswa. Hal ini sesuai dengan 

yang dikemukakan Poerwanto (1986:109) 

Faktor  guru  dan  cara  mengajarnya  tidak  dapat  kita  lepaskan  dari  ada 
tidaknya, dan cukup tidaknya alat-alat pelajaran yang ada di sekolah. Sekolah 
yang memiliki cukup alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk 
belajar, ditambah dengan cara mengajar yang baik dari guru-gurunya, 
kecakapan guru dalam menggunakan alat-alat itu akan mempermudah dan 
mempercepat belajar anak. 

 
Berdasarkan  pendapat  yang  dikemukakan  diatas,  jelas  bahwa  kepribadian 

guru merupakan salah satu penentu keberhasilan siswa dalam mempelajari berbagai 

mata pelajaran. Sehingga dengan menggunakan metode yang cepat dan ditunjang 

oleh alat peraga atau media yang lengkap memungkinkan siswa dapat menerima 

pelajaran dengan baik sehingga meningkatkan prestasi belajarnya. 

 
2.3    Tujuan Pengajaran Fisika Dasar 1 di Universitas Serambi Mekkah 

 
Fisika   adalah   salah   satu   ilmu   pengetahuan   yang   bayak   memerlukan 

percobaan baik laboratorium maupun di lapangan. Adapun fungsi dan tujuan 

pemberian mata kuliah fisika dasar 1 menurut kurikulum pendidikan (2004:2) adalah 

sebgai berikut: 



 
 

1.   Menyadari keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan keyakinan 
terhadap Tuhan YME 

2.   Menurut sikap ilmiah yang mengcakup 
a.  Tujuan dan objektif terhadap data 
b.   Terbuka dalam menerima pendapat berdasarkan bukti-bukti tertentu 
c.   Ulet dan tidak cepat putus asa 
d.   Kritis terhadap penyataan ilmiah yang tidak mudah percaya tanpa ada 

dukungan hasil observasi empiris 
e.   Dapat bekerja sama dengan orang lain 

3. Memberi pengalaman untuk dapat mengajunjurkan dan menguji hipotesis 
melalui percobaan, mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan data, 
menyusun laporan, serta mengkomunikasikann hasil percobaan secara lisan 
dan tertulis. 

4.   Mengembangkan kemampuan berfikir analisis, induktif dan deduktif dengan 
menggunakan   konsep   dan   prinsip   fisika   untuk   menjelaskan   berbagai 
peristiwa alam dan penyelesaian masalah baik secara kualitatif fisika adalah 
aljabar. Pada kelas 1 SMA selain aljabar menggunakan kalkulus juga 
diperkenalkan beberapa bagian. Kelas III SMA menggunakan kalkulus 
diferensial dan integral dilakukan dengan porsi yang lebih banyak lagi. 

5. Menguasai pengetahuan, konsep dan prinsip fisika serta mempunyai 
keterampilan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya 
diri sehingga dapat diterapkan dalam kehiduan sehari-hari dan sebagai bekal 
untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi. 

6.   Membentuk sika positif terhadap fisika dengan menikmati dan menyadari 
keindahan keteraturan perilaku alam serta dapat menjelaskan berbagai 
peristiwa alam dan keluasan penerapan fisika dalam teknologi. 

 
Berdasarkan kutipan diatas, dengan mempelajari mata pelajaran Fisika Dasar 1 

 
Mahasiswa dapat mengetahui prinsip-prinsip dasar fisika yang diperlukan untuk 

belajar fisika lebih lanjut atau ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu fisika juga dapat 

memberikan keterampilan dalam penyelesaian persoalan Fisika Dasar 1 terutama 

dalam pemakaian kalkulus dasar sebagai alat bantu. 

 
2.4       Tujuan pengajaran Fisika matematika 1 di Universitas Serambi Mekkah 

 
Fismat  adalah  gabungan  mata  pelajaran  fisika  dan  matematika.  Adapun 

tujuan dari mata kuliah fisika  matematika menurut Nathanael, “Tujuan dari belajar 

Fisika Matematika 1 adalah melatih penggunaan matematika yang sangat berguna 



 
 

difisika , tanpa memahami fismat sukar memahami banyak hal dalam mata kuliah 

fisika yang lebih lanjut” 

 
Berdasarkan kutipan diatas, bearti fismat mata kuliah pendukung kita akan 

mempelajari fisika yang membutuhkan matematika. Tanpa fismat kita akan sulit 

untuk mempelajari fisika yang lebih lanjut. 

 
2.5    Hubungan antara fisika dasar 1 dengan fisika matematika 1 

 
Peranan matematika bagi ilmu pengetahuan lain sangat besar, sebagaimana 

yang dikemukakan Paimin (1998:8) 

 
Bagi ilmu itu sendiri, matematika menyebutkan perkembangan yang sangat 
pesat, tanpa matematika pengetahuan akan berhenti pada tahap kualitatif yang 
tidak memungkinkan untuk meningkatkan penalaran lebih jauh. Bagi dunia 
keilmuan, matematika berperan sebagai bahasa simbolik yang memungkinkan 
terwujudnya komunikasi yang cermat dan cepat. Jadi pada dasarnya 
matematika sangat diperlukan oleh semua ilmu untuk meningkatkan daya 
prediksi dan control dari ilmu itu 

 
Kutipan dari Paimin tersebut menerangkan betapa pentingnya peranan 

matematika dalam perkembagan ilmu pengetahuan. Matematika merupakan sarana 

penunjang   berbagai   ilmu,   baik   ilmu   pengetahuan   eksak   maupun   noneksak. 

Pentingnya matematika   dalam setiap kurikulum sekolah atau universitas sebagai 

salah satu pelajaran yang harus dipelajari, hal ini dapat dilihat pada kurikulum SD, 

SMP dan SMA. 

Fisika memiliki kaitan erat dengan matematika. Hal ini karena matematika 

mampu menyediakan kerangka logika di mana hukum-hukum fisika dapat 

diformulasikan secara tepat. Definisi, teori, dan model fisika selalu dinyatakan 

menggunakan hubungan matematis. 



 
 

Fisika dan Matematika merupakan mata pelajaran yang tidak bisa dipisahkan. 

Saat belajar fisika, hampir semua pokok bahasan ditemukan adanya persamaan 

matematika atau yang lebih kita kenal sebagai rumus fisika. Namun demikian, rumus 

fisika disini bukanlah persamaan matematika biasa, melainkan persamaan yang 

diperoleh dari logika berfikir secara hukum fisika, yang dilatar belakangi oleh 

berbagai   cerita,   kondisi,   dan   asumsi   model.   Sehingga   tidak   heran   bila 

dikatakan fisika sebagai ilmu yang mengajarkan kita bagaimana dapat mengetahui, 

memahami dan memaknai fenomena alam. 

Keterkaitan antara matematika dan fisika dapat mempengaruhi nilai mata 

pelajaran  antara  matematika  dan  fisika.  Jajay  (2007:7)  menyatakan  “tingginya 

tingkat korelasi nilai yang diperoleh siswa untuk pelajaran matematika dengan nilai 

yang diperoleh untuk pelajaran fisika, dengan nilai korelasi sebesar 0,99 selain itu, 

pengaruh variabel bebas (nilai pelajaran matematika) terhadap variabel terikat (nilai 

pelajaran fisika) terlihat besar, yaitu dengan nilai 98,01”. 

 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan atau penguasaan 

mahasiswa   terhadap   pelajaran   matematika   sangat   mendukung   kemampuan 

mahasiswa untuk menguasai materi pelajaran fisika. 

Adapun kriteria korelasi menurut Arikunto (2008:75) nilai dari besar r adalah 
 

-    Antara 0, 800 sampai dengan 1,00 mempunyai korelasi yang sangat tinggi 
-    Antara 0,600 sampai dengan 0,800 mempunyai yang tinngi 
-    Antara 0,400 sampai dengan 0,600 mempunyai korelasi yang cukup 
-    Antara 0,20 sampai dengan 0,40 mempunyai korelasi yang rendah 
- Antara 0,00 sampai dengan 0,20 mempunyai korelasi yang sangat rendah 

Nilai  korelasi  r  =  1,00    sampai  dengan  0,20  boleh  dikatakan  tidak 
berkorelasi dan nilai r = 1,00 berkorelasi sempurna. 



 
 

Berdasarkan kutipan diatas dapat juga disimpulkan bahwa nilai fisika dasar 1 

juga sangat mempengaruhi nilai fisika matematika 1. Karena kedua mata kuliah 

tersebut saling berhubungan. Ilmu yang dipelajari pada ata kuliah fisika dasar 1 juga 

digunakan dalam mata kuliah fisika matematika 1. Seperti yang terlihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3.1 Penggunaan Mata Kuliah Fisika Dasar 1 Dalam Fisika Matematika 1 
 

Fisika Dasar 1 Fisika Matematika 1 
1.   Besaran Vektor 1.  Vektor 

1.1  Definisi dan notasi 
1.2  Aljabar vektor 
1.3  Vektor satuan 
1.4  Hasil kali skalar atau titik 
1.5  Hasil kali vektor atau silang 
1.6  Contoh penerapan vektor 

2.   Operasi Pada Getaran Vektor 
1.   Operasi jumlah dan selisih 

pada besaran vektor 
2.   Perkalian scalar 
3.   Perkalian vektor 

2. Vektor Satuan 

3.   Hitung Diferensial 
1.   Diferensial biasa 
2.   Diferensial    dari    sebuah 

limit 

3. Diferensial Parsial 
3.1  Diferensial total 
3.2  Diferensial fungsi implisit 
3.3  Penerapan diferensial 

parsial 
3.4  Diferensial integral 

4.   Goniometri 4. Interpretasi geometri 
5.   Matriks dan determinan 5. Matriks dan determinan 

5.1  Aljabar matriks 
5.2  Matriks khusus 
5.3  Invers matriks 



 
 
 
 

BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
 

3.1    Waktu Penelitian 
 

Tempat dan waktu penelitian direncanakan pada mahasiwa program studi 

fisika FKIP di Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. Penulis melakukan 

penelitian   pada tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 

2011. 
 
 
 

3.2    Populasi dan Sampel Penelitian 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Fisika FKIP 

Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. Sedangkan yang menjadi sampel adalah 

keseluruhan mahasiswa program studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah 

Banda  Aceh  Tahun  ajaran  2009/2010  yang  telah  mengambil  mata  kuliah  Fisika 

Dasar 1 dan Fisika Matematika 1 yang berjumlah 47 orang. 

 
3.3    Teknik pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi 

yang   diperoleh pada   bagian pengajaran FKIP Universitas Serambi Mekkah 

Pendidikan  Fisika  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini,  yaitu  tentang  nama, 

nomor induk mahasiswa, nilai mata kuliah yang termaksuk kedalam Fisika Dasar 1 

dan Fisika Matematika 1. 

 
 

3.4   Teknik Pengolahan Data. 
 

Data dianalis dengan menggunakan metode   perhitungan lamanya waktu, 

dengan rumus (Arifin, 2000:64) : 

 
 
 
 
 

Dengan ketentuan sebagai berikut : hipotesis uji t dengan alternatif terima Ha 

tolak HO, jika t hitung> t tabel. Tolak Ha terima HO, jika thitung < ttabel.





No Nama Mahasiswa x y x2 y2 x.y 
1 Ahmad Farid 80 62,5 6400 3906,25 5000 
2 Ahhadda 70 57 4900 3249 3990 
3 Andri Suwardi 60 62,1 3600 3856,41 3726 
4 Afdar Yanti 71 69 5041 4761 4899 
5 Andri Yanti 70 56,5 4900 3192,25 3955 
6 Bambang 

Siswoyo 
56 56,5 3136 3192,25 3164 

7 Cut Atina Inayati 72 56,6 5184 3203,56 4075,2 
8 Dahlia 87 69,6 7569 4844,16 6055,2 
9 Desi Kemala Sari 65 66,5 4225 4422,25 4322,5 

 

 

 
BAB IV 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
 

4.1  Pengolahan Data 
 

Pada bab IV penulis akan membahas hasil-hasil penelitian dilapangan yakni 

dilakukan di Kampus Universitas serambi Mekkah. Sesuai dengan judul penelitian 

ini yaitu, “Korelasi Antara Nilai Fisika Dasar 1 dengan Fisika Matematika 1 Pada 

Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh”. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Untuk memudahkan pengolahan 

data, mata kuliah Fisika Dasar 1 diberi kode X dan untukk mata kuliah Fisika 

Matematika 1 diberi kode Y. 

-   Kolom X nilai mata kuliah Fisika dasar 1 
 

-   Kolom Y nilai mata kuliah Fisika Matematika 1 
 

-   Kolom X2 nilai mata kuliah Fisika Dasar 1 yang di kuadratkan 
 

-   Kolom Y2 nilai mata kuliah Fisika Matematika1 yang di kuadratkan 
 

-   Kolom XY nilai perkalian mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan Fisika Matematika 1 

Untuk mengetahui masing-masing nilai diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 nilai mata kuliah Fisika Dasar 1 dan Fisika Matematika 1 dikonversikan 
dalam bentuk angka 



 
 

No. Nama Mahasiswa X Y x2 y2 x.y 
10 Ellia Mayang Sari 80 66,5 6400 442225 5320 
11 Firdaus Ahmadi 80 66 6400 4356 5280 
12 Fitrah Nurul Aflah 71 56,5 5041 3192,25 4011,5 
13 Fitriyani Wahyuni 87 62,5 7569 3906,25 5437,5 
14 Herfendi 72 74 5184 5476 5328 
15 Hasdiana 65 71 4225 5041 4651 
16 Husnul Fuadi 54 64,5 2916 4160,25 3483 
17 Ida Masniar 73 57 5329 3249 4161 
18 Iza wahyuni 64 66,5 4096 4422,25 4256 
19 Kurniati Hirda Lansa 55 70,5 3025 4970,25 3877,5 
20 Linda Heriani 74 65,2 5476 4251,04 4824,8 
21 Mahyuni 86 65 7396 4225 5590 
22 Mirdawati 72 58,5 5184 3422,25 4212 
23 Miftahul Hadi 70 57,5 4900 3306,25 4025 
24 Melia Yulfiana 60 61,5 3600 3782,25 3690 
25 Murvan Aliroto 72 56 5184 3136 4032 
26 Melisa Faradina 87 41 7569 1681 3567 
27 Mahdalisa 88 83,5 7744 6972,25 7374 
28 Nurlaini 86 66 7396 4356 5676 
29 Nur Susanti 87 73 7569 5329 6351 
30 Nurarisah 80 61 6400 3721 4880 
31 Nurlaili 83 66 6889 4356 5478 
32 Nanda Soraya 72 64,5 5184 4160,25 4644 
33 Pitri Nurhayati 81 65,6 6561 4303,36 5313,6 
34 Raduni 72 59 5184 3481 4248 
35 Rini Karlina 71 69,5 5041 4830,25 4934,5 
36 Reza Rizka 86 79,5 7396 6320,25 6837 
37 Rauzatul Jannah 74 70,5 5476 4970,25 5217 
38 Rahmawati 68 63,5 4624 4032,25 4318 
39 Sri Ida Wahyuni S 

Hulu 
71 68,6 5041 4705,96 4870,6 

40 Sri Wahyuna 73 66 5329 4356 4818 
41 Shintia Ulfa 73 64,1 5329 4108,81 4679,3 
42 Suzanna 82 75 6724 5625 6150 
43 Shelly Miranda 72 79,5 5184 6320,25 5724 
44 Salmuwin 73 67 5329 4489 4819 
45 Taufan 94 80,5 8836 6480,25 7567 
46 Uliyatul Jannah 86 79,5 7396 6320,25 6837 
47 Yulia Susanti 69 66 4761 4356 4554 

 Total 3494 1155 263842 75243 177821 
Sumber :Pengajaran Prodi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh 



 
 

Berdasarkan data yang diperoleh seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas, 

maka dapat dihitung besarnya koefisien korelasi berdasarkan rumus korelasi product 

moment dari pearson, sehingga dapat ditulis sebagai berikut : 

 
N = 47 

 
∑X = 3494 

 
∑Y = 1155 

 

∑X2 = 263842 
 

∑Y2 = 75243 
 

∑XY = 4649 
 
 
 

 
 
 

=  
 
 

=  
 
 

=  
 
 

=  
 
 

= 
 
 

= - 5,88 
 
 

Dari hasil perhitungan diatas, memperlihatkan koefisien korelasi nilai mata 

kuliah Fisika Dasar 1 dengan nilai mata kuliah Fisika Matematika 1 rxy = -5,88. 



 

 
4.2  Tinjauan Terhadap Hipotesis 

 
Dalam pengujian hipotesis ini penulis menggunakan uji-t dalam persamaan 

sebagai berikut : 

 
 

=  
 
 

=   
 
 

=  
 
 

= - 0,19 
 
 

Dari  hasil  perhitungan  diatas  diperoleh  thitung   sebesar  -0,19  pada  taraf 

signifikan α = 0,05 dengan : 

 
dk = N – 2 

 
 

= 47 – 2 
 
 

= 45 
 
 

Maka diperoleh ttabel : 
 
 

t (1 – α) (dk) 
 
 

t (1 – 0,05) (45) 
 
 

maka  ttabel = 1,67 



 
 

Sehingga thitung = - 0,19 <  ttabel = 1,67 
 
 

Dari hasil pengujian keberartian dengan menggunakan rumus uji t maka 

diperoleh thitung = - 0,19, pada α = 0,05 dan dk = 45 dan diperoleh ttabel = 1,67. Nilai 

thitung lebih kecil dari ttabel. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol 

(Ho) dalam penelitian ini diterima. 

 
4.3  Pembahasan 

 
Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat diketahui bahwa antara nilai mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan Fisika 

Matematika 1 tidak ada korelasi yang positif, khusus pada mahasiswa angkatan 2009 

program studi fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah yang telah mengikuti kedua 

mata kuliah tersebut. 

Hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari 

penelitian ini yaitu sebesar -0,19. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil 

pengolahan data penelitian, maka dengan ini dapat dinyatakan bahwa tidak ada 

korelasi  yang  positif  antara  nilai  mata  kuliah  Fisika  Dasar  1  dengan  Fisika 

Matematika 1 pada taraf signifikan 5%. 

Dengan demikian hipotesis nol (Ho) dalam penelitian ini diterima dan jika 

ditinjau konsep yang telah disusun dalam kurikulum, kedua mata kuliah ini memiliki 

hubungan yang sangat erat. 

Apabila dilihat dari hasil yang telah diperoleh dilapangan dengan 

memperhatikan rumusan dari kurikulum, maka ditemui sedikit ketimpangan. Artinya 

konsep-konsep yang telah disusun dalam kurikulum tidak dapat terlaksana 

sepenuhnya di lapangan. 



 
 

Tidak tercapainya semua tujuan yang telah digariskan dalam kurikulum ini 

sebagai akibat dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya. Kendala-kendala yang telah dikemukakan tersebut mempengaruhi hasil 

yang diperoleh mahasiswa dalam kedua mata kuliah tesebut. 



 
 
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan didalam bab terdahulu, 

maka pada bahagian ini perlu kiranya penulis kemukakan kesimpulan dari hasil 

penelitian tentang Korelasi Antara Nilai Fisika Dasar 1 dengan Fisika Matematika 1 

pada Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah banda Aceh. 

 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus uji-t pada taraf 

signifikan 0,05 diperoleh harga nilai thitung sebesar -0,19 sedangkan ttabel 1,67 sebesar 

Jadi  thitung  >  ttabel.  Sehingga  hipotesis  nol  (Ho)  dalam  penelitan  ini  dinyatakan 

diterima, maka kedua variabel antara nilai mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan nilai 

mata kuliah Fisika Matematika 1 tidak mempunyai hubungan yang positif. 

 
5.2 Saran 

 
Apabila hasil penelitian yang peneliti laksanakan ini masih kurang 

memberikan masukan yang berguna dan berarti khususnya bagi prodi Fisika FKIP, 

maka peneliti mengharapkan ada penelitian yang lebih lanjut terutama bagi dosen 

untuk  mencari  tahu  mengapa  tidak  adanya  korelasi  antara  Fisika  matematika  1 

dengan Fisika Dasar 1. Padahal  kedua mata kuliah tersebut berkaitan. 
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LAMPIRAN I 
 
 

NILAI MATA KULIAH FISIKA DASAR 1 PADA PROGRAM STUDI FISIKA 
FKIP UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 

 
NO Nama Mahasiswa Nilai 
1 Ahmad Farid 80 
2 Ahhadda 70 
3 Andri Suwardi 60 
4 Afdar Yanti 71 
5 Andri Yanti 70 
6 Bambang Siswoyo 56 
7 Cut Atina Inayati 72 
8 Dahlia 87 
9 Desi Kemala Sari 65 
10 Ellia Mayang Sari 80 
11 Firdaus Ahmadi 80 
12 Fitrah Nurul Aflah 71 
13 Fitriyani Wahyuni 87 
14 Herfendi 72 
15 Hasdiana 65 
16 Husnul Fuadi 54 
17 Ida Masniar 73 
18 Iza Wahyuni 64 
19 Kurniati Hirda Lansa 55 
20 Linda Heriani 74 
21 Mahyuni 86 
22 Mirdawati 72 
23 Miftahul Hadi 70 
24 Melia Yulfiana 60 
25 Murvan Aliroto 72 
26 Melisa Faradina 87 
27 Mahdalisa 88 
28 Nurlaini 86 
29 Nur Susanti 87 
30 Nurharisah 80 
31 Nurlaili 83 
32 Nanda Soraya 72 
33 Pitri Nurhayati 81 
34 Raduni 72 
35 Rini Karlina 71 
36 Reza Rizka 86 
37 Rauzatul Jannah 74 



 
 

38 Rahmawati 68 
39 Sri Ida Wahyuni S Hulu 71 
No. Nama Mahasiswa Nilai 
40 Sri Wahyuna 73 
41 Shintia Ulfa 73 
42 Suzanna 82 
43 Shelly Miranda 72 
44 Salmuwin 73 
45 Taufan 94 
46 Uliyatul Jannah 86 
47 Yulia Susanti 69 

 
 
 

Banda Aceh, 26 September 2011 
Pembantu Dekan I 

 
 
 
 

Drs. Abubakar Ajalil, M.Si 
Nip. 132 014 052 



 
 
 
 

LAMPIRAN II 
 
 

NILAI MATA KULIAH FISIKA MATEMATIKA 1 PADA PROGRAM 
STUDI FISIKA FKIP UNIVERSITAS SERAMBI MAKKAH 

 
NO Nama Mahasiswa Nilai 

1 Ahmad Farid 62,5 
2 Ahhadda 57,0 
3 Andri Suwardi 62,1 
4 Afdar Yanti 69,0 
5 Andri Yanti 56,5 
6 Bambang Siswoyo 56,5 
7 Cut Atina Inayati 56,6 
8 Dahlia 69,6 
9 Desi Kemala Sari 66,5 

10 Ellia Mayang Sari 66,5 
11 Firdaus Ahmadi 66,0 
12 Fitrah Nurul Aflah 56,5 
13 Fitriyani Wahyuni 62,5 
14 Herfendi 74,0 
15 Hasdiana 71,0 
16 Husnul Fuadi 64,5 
17 Ida Masniar 57,0 
18 Iza wahyuni 66,5 
19 Kurniati Hirda Lansa 70,5 
20 Linda Heriani 65,2 
21 Mahyuni 65,0 
22 Mirdawati 58,5 
23 Miftahul Hadi 57,5 
24 Melia Yulfiana 61,5 
25 Murvan Aliroto 56,0 
26 Melisa Faradina 41,0 
27 Mahdalisa 83,5 
28 Nurlaini 66,0 
29 Nur Susanti 73,0 
30 Nurarisah 61,0 
31 Nurlaili 66,0 
32 Nanda Soraya 64,5 
33 Pitri Nurhayati 65,6 
34 Raduni 59,0 



 
 

35 Rini Karlina 69,5 
36 Reza Rizka 79,5 
No. Nama Mahasiswa Nilai 
37 Rauzatul Jannah 70,5 
38 Rahmawati 63,5 
39 Sri Ida Wahyuni S Hulu 68,6 
40 Sri Wahyuna 66,0 
41 Shintia Ulfa 64,1 
42 Suzanna 75,0 
43 Shelly Miranda 79,5 
44 Salmuwin 67,0 
45 Taufan 80,5 
46 Uliyatul Jannah 79,5 
47 Yulia Susanti 66,0 

 
 
 

Banda Aceh, 26 September 2011 
Pembantu Dekan I 

 
 
 
 

Drs. Abubakar Ajalil, M.Si 
Nip. 132 014 052 



 

 
 
 

DAFTAR G 

Nilai Persentil 
Untuk Distribusi t 
v=dk 
(Bilangan dalam badan daftar 
menyatakan tp) 

LAMPIRAN III 

 
 

V t0,995 to,99 t0,975 t0,95 t0,90 t0,80 t0,75 t0,70 t0,60 t0,55 
1 
2 
3 
4 

63,66 
9,92 
5,84 
4,60 

31,82 
6,96 
1,54 
3,75 

12,71 
4,30 
3,18 
2,78 

6,61 
2,92 
2,35 
2,13 

3,08 
1,89 
1,64 
1,53 

1,376 
1,061 
0,978 
0,911 

1,000 
0,816 
0,765 
0,711 

0,727 
0,617 
0,584 
0,569 

0,525 
0,289 
0,277 
0,271 

0,158 
0,112 
0,137 
0,131 

5 
6 
7 
8 
9 

4,03 
3,71 
3,50 
3,36 
3,25 

3,36 
3,14 
3,00 
2,90 
2,82 

2,57 
2,45 
2,36 
2,31 
2,26 

2,02 
1,94 
1,90 
1,86 
1,83 

1,48 
1,44 
1,42 
1,40 
1,38 

0,920 
0,906 
0,896 
0,889 
0,883 

0,727 
0,718 
0,711 
0,706 
0,703 

0,599 
0,553 
0,519 
0,516 
0,518 

6,267 
0,265 
0,263 
0,202 
0,261 

0,132 
0,131 
0,130 
0,130 
0,126 

10 
11 
12 
13 
14 

3,17 
3,11 
3,06 
3,01 
2,98 

2,76 
2,72 
2,68 
2,65 
2,62 

2,23 
2,20 
2,18 
2,16 
2,14 

1,81 
1,80 
1,78 
1,77 
1,76 

1,37 
1,36 
1,36 
1,35 
1,34 

0,879 
0,876 
0,873 
0,870 
0,868 

0,700 
0,697 
0,695 
0,691 
0,692 

0,512 
0,510 
0,539 
0,538 
0,537 

0,260 
0,260 
0,259 
0,259 
0,258 

0,129 
0,129 
0,128 
0,128 
0,128 

15 
16 
17 
18 
19 

2,95 
2,92 
2,90 
2,88 
2,86 

2,60 
2,58 
2,57 
2,55 
2,54 

2,13 
2,12 
2,11 
2,10 
2,09 

1,75 
1,75 
1,71 
1,73 
1,73 

1,34 
1,34 
1,33 
1,33 
1,33 

0,866 
0,865 
0,863 
0,862 
0,861 

0,691 
0,690 
0,689 
0,888 
0,688 

0,536 
0,535 
0,534 
0,534 
0,533 

0,258 
0,258 
0,257 
0,257 
0,257 

0,128 
0,128 
0,128 
0,127 
0,127 

20 
21 
22 
23 
24 

2,84 
2,83 
2,82 
2,81 
2,80 

2,53 
2,52 
2,51 
2,50 
2,49 

2,09 
2,08 
2,07 
2,07 
2,06 

1,72 
1,72 
1,72 
1,71 
1,71 

1,32 
1,32 
1,32 
1,32 
1,32 

0,860 
0,859 
0,858 
0,858 
0,857 

0,687 
0,686 
0,686 
0,685 
0,865 

0,533 
0,532 
0,532 
0,532 
0,531 

0,257 
0,257 
0,256 
0,256 
0,256 

0,127 
0,127 
0,127 
0,127 
0,127 

25 
26 
27 
28 
29 

2,79 
2,78 
2,77 
2,76 
2,76 

2,48 
2,48 
2,47 
2,47 
2,46 

2,06 
2,06 
2,05 
2,05 
2,04 

1,71 
1,71 
1,70 
1,70 
1,70 

1.32 
1,32 
1,31 
1,31 
1,31 

0,856 
0,856 
0,855 
0,855 
0,854 

0,684 
0,684 
0,684 
0,683 
0,683 

0,531 
0,531 
0,531 
0,530 
0,530 

0,256 
0,256 
0,256 
0,256 
0,256 

0,127 
0,127 
0,127 
0,127 
0,127 

30 
40 

2,75 
2,70 

2,46 
2,42 

2,04 
2,02 

1,70 
1,68 

1,31 
1,30 

0,851 
0,851 

0,583 
0,681 

0,530 
0,529 

0,256 
0,255 

0,217 
0,126 



 
 

60 
120 
∞ 

2,66 
2,62 
2,58 

2,39 
2,36 
2,33 

2,00 
1,98 
1,96 

1,67 
1,66 
1,645 

1,30 
1,29 
1,28 

0,848 
0,815 
0,812 

0,679 
0,677 
0,674 

0,527 
0,526 
0,521 

0,251 
0,251 
0,253 

0,126 
0,126 
0,126 

Sumber  :  statistical  Tables  For  Biological  Agricultural  and  Medical  research. 
Fisher, R.A dan Yates. F., Table III, Oliver & Boyd Ltd. Edinburgh.



 
 


