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ABSTRAK 
 
 
 

Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  validitas  prediksi  nilai Ujian  Nasional 
(UN) mata pelajaran fisika SMA terhadap nilai Fisika Dasar I pada program studi 
Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. 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 
2010/2011  yang telah mengambil  mata kuliah Fisika Dasar I sebanyak  22 orang. 
Instrumen yang digunakan dalam pengolahan data penelitian adalah dengan 
menggunakan  dokumentasi.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengumpulkan 
data nilai UN mata pelajaran Fisika SMA dan data nilai akhir (final) Fisika Dasar I 
mahasiswa  Program Studi Fisika FKIP Universitas  Serambi Mekkah Banda Aceh 
Tahun Ajaran 2010/2011, yang diambil pada bagian pengajaran Prodi Fisika FKIP 
Universitas Serambi Mekkah. Hasil pengolahan data pada taraf signifikan 5% (α = 
0,05) dengan dk = 20 diperoleh  thitung  = 1,89 dan ttabel  = 1,72. Berdasarkan  hasil 
analisis data, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini ada korelasi yang positif dan 
signifikan  antara nilai Ujian Nasional  (UN) mata pelajaran  Fisika SMA terhadap 
nilai Fisika dasar I  pada Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah 
Banda Aceh dengan tingkat korelasi dalam katagori rendah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.       Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan merupakan salah satu persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat.Tanpa 

pendidikan   tidak  mungkin  suatu  kelompok  manusia  dapat  hidup  berkembang 

sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia. Dengan adanya 

pendidikan potensi yang ada pada diri manusia akan terus berkembang ke arah yang 

lebih baik. 

Untuk itu Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara dalam rangka 

peningkatan  mutu  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  secara 

efektif  dan  efisien.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  nasional  bangsa 

Indonesia yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1989 sebagai berikut : 

Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 
manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 
terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 
pengetahuan  dan keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan rohani,  kepribadian 
mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kemasyarakatan. 

 
Dari kutipan di atas jelas bahwa sekolah dituntut untuk menciptakan kondisi 

nilai-nilai moral, keagamaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan dan budaya 

kepada  anak  didik.  Dengan  demikian  sekolah  diharapkan  memiliki  kemampuan 

untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang mampu membagun dirinya 

sendiri dan ikut bertanggungjawab atas pembangunan bangsa sehingga sistem 

pendidikan terus   mengalami perubahan-perubahan  ke arah yang sempurna. Untuk 
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mengetahui   sejauh   mana   keberhasilan   suatu   program   pendidikan   yang   telah 

dilaksanakan dapat dilihat melalui hasil evaluasi. 

Menurut  Sudijono  (2006:2)  ”evaluasi  pendidikan   adalah  kegiatan  atau  proses 

penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui  mutu atau hasil-hasilnya”. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka evaluasi pendidikan merupakan untuk 

mendapatkan   data   akurat   yang   dapat   menunjukan   sampai   dimana   tingkat 

kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan kurikulum. 

Menurut Hamalik (2001:65), bahwa: 
 

Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga 
pendidikan  (sekolah)  bagi siswa.Berdasarkan  program  pendidikan  tersebut 
siswa  melakukan  berbagai  kegiatan  belajar  sehingga  mendorong 
perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah 
ditetapkan. 

 
Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan salah satu jenjang sekolah yang 

kurikulumnya mengalami perubahan atau penyempurnaan.Hasil penyempurnaan 

kurikulum ini berlaku secara bertahap diseluruh Indonesia sampai sekarang.Untuk 

menghindari  terjadinya  perbedaan  hasil belajar yang tidak seimbang  antara siswa 

yang   sederajat   diseluruh   Indonesia   pemerintah   telah   mengembangkan   sistem 

penilaian  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  disebut  dengan  Ujian  Nasional 

(UN). 

Menteri Pendidikan Nasional nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional 

SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB,  atau SMK tahun pelajaran  2008/2009 

pada pasal 1 menyatakan Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian 

kompetensi  peserta  didik  secara  Nasional  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan 

menengah. Sedangkan pada pasal 2 menyatakan tujuan dari UN adalah menilai 

pencapaian  kompetensi  lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentudalam 
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kelompok  mata pelajaran  ilmu pengetahuan  dan teknologi.Jadi  dengan   hasil UN 
 

tersebut dapat diketahui sejauh mana kemampuan anak didiknya. 
 

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Purwanto (1988:37) bahwa: 
 

Suatu  tes dikatakan  memiliki  ‘prediksi  validasi’  jika hasil korelasi  tes ini 
dapat meramalkan dengan tepat keberhasilan seorang dimasa   mendatang 
didalam lapangan tertentu. Tepat tidaknya ramalan tersebut dapat dilihat dari 
korelasikoefisien antara hasil tes itu dengan hasil alat pengukuran lain  kelak 
dimasa mendatang. 

 
Dalam hal ini, Arikunto (1988:56) juga menyebutkan “sebuah tes dikatakan 

valid jika tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur”. 

Jadi, dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa, validitas tes merupakan ketetapan 

suatu alat ukur dalam menilai/mengukur  apa yang hendak diukur atau dinilai. Jika 

hal ini dapat diwujudkan, maka tes yang dilaksanakan  tersebut dikatakan valid atau 

tepat. 

Fisika merupakan salah satu cabang Ilmu pengetahuan Alam yang diajarkan 

disetiap jenjang pendidikan di sekolah, diantaranya SMA, MA, SMALB, atau 

SMK.Mata pelajaran Fisika ini juga merupakan salah satu mata pelajaran Ujian 

Nasional pada tingkat SMA, MA, SMALB, atau SMK. Sedangkan  Fisika dasar I 

adalah  salah  satu  mata  kuliah  semester  pertama  di  Perguruan  Tinggi  khususnya 

jurusan FKIP Fisika, yang materinya diperdalam dan diperluas dari apa yang pernah 

di dapat  di SMA.  Namun  Fisika dasar  I juga merupakan  salah  satu mata kuliah 

umum pada jurusan PMIPA.Fisika memegang peranan  yang sangat penting karena 

fisika diperlukan oleh semua bidang ilmu untuk menganalisa dan menyederhanakan 

berbagai  masalah,  mengembangkan  daya  kosentrasi,  meningkatkan  kemampuan 

berfikir logis, kritis, kreatif, rasional serta dinamis sehingga  mampu merumuskan 

ide-ide  baru yang  berguna  bagi kepentingan  teknologi  yang  mempunyai  peranan 
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penting bagi perbaikan hidup manusia. Namun seperti yang diketahui, banyak siswa 

menganggap bahwa fisika sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami dan 

membosankan.Mereka  menganggap  bahwa  pelajaran  fisika  merupakan  pelajaran 

yang  penuh  dengan  rumus-rumus  abstrak  yang  sukar  dan  tidak  menarik  untuk 

dipelajari sehingga menyebabkan prestasi belajar fisika siswa belum menunjukkan 

hasil yang memuaskan. 

Berdasarkan  permasalahan  diatas  berarti  nilai  UN  dianggap  nilai  prediksi 

untuk keberhasilan siswa pada tingkat yang lebih tinggi.Penulis beranggapan bahwa 

apabila hasil nilai   Ujian Nasional  (UN) yang dicapai oleh siswa SMA itu baik, 

maka dapat diprediksikan  bahwa hasil belajar yang diperoleh  siswa pada jenjang 

pendidikan selanjutnya yaitu Universitas Serambi Mekkah tidak akan jauh berbeda 

dan mempunyai kaitan yang erat khususnya dibidang Fisika. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka timbul suatu 

permasalahan,  adakah  validitas  prediksi  nilai  Ujian  Nasional  (UN)  SMA  mata 

pelajaran Fisika terhadap nilai Fisika Dasar I pada mahasiswa  FKIP Fisika tahun 

ajaran 2010/2011 Universitas Serambi Mekkah? untuk menjawab permasalahan 

tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian dengan judul 

“Validitas  Prediksi   Nilai Ujian Nasional  (UN) SMA Mata   Pelajaran  Fisika 

Terhadap Nilai Fisika Dasar I Pada Program Studi Fisika FKIP   Universitas 

Serambi Mekkah Banda Aceh”. 

 
1.2.       Rumusan Masalah Penelitian 

 
Berdasarkan  latar belakang  di atas,  maka yang  menjadi  rumusan  masalah 

dalam penelitian ini adalah adakah validitas prediksi nilai Ujian Nasional(UN) mata 



5  

 

 
 
 
 
 
 

pelajaran fisika SMA terhadap nilai Fisika Dasar I pada program studi Fkip Fisika 
 

Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh? 
 
 

1.3.      Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas prediksi nilai Ujian  Nasional (UN) 

mata pelajaran fisika SMA terhadap nilai Fisika Dasar I pada program studi Fisika 

FKIPUniversitas Serambi Mekkah Banda Aceh. 

 
1.4.       Hipotesis Penelitian 

 
Perumusan  hipotesis pada suatu penelitian sangat penting sebagai jawaban 

sementara   terhadap   permasalahan   yang  diteliti.   Menurut   Haryono   (1998:117) 

“hipotesis dapat diartikan   sebagai dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga 

salah”. Jadi, hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

peneltian sampai terbukti data yang terkumpul.Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

adalahterdapat  validitas  prediksi  nilai  Ujian  Nasional  (UN)mata  pelajaran  Fisika 

SMA terhadap  nilai Fisika dasar I   pada Program Studi Fisika FKIP Universitas 

Serambi Mekkah Banda Aceh. 

 
1.5.       Definisi Operasional 

 
Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitin  ini. Maka yang menjadi  definisi operasional  dalam penelitian  ini 

adalah: 

1.   Validitas adalah kecermatan dan ketepatan(kelayakan) alat ukur dalam fungsinya 

sebagai alat ukur(alat pengumpul data). 
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2.   Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran  dan penilaian kompetensi 

peserta  didik  secara  nasional  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah. 

Ujian Nasional diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
 

3.   Fisika  adalah  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  benda-benda  di  alam, 

gejala-gejala, kejadian-kejadian alam serta interaksi dari benda-bendadi alam 

tersebut. Fisika juga merupakan cabang sains yang mempelajari materi, energi, 

ruang danwaktu serta merupakan sains murni yang paling dasar. 

4.   Fisika Dasar I adalah salah satu mata kuliah semester pertama pada jurusan 

Fkip Fisika dan juga salah satu mata kuliah umum pada jurusan PMIPA, yang 

materinyadiperdalam dan diperluas dari apa yang pernah diterima ditingkat SMA 

dari mata pelajaran Fisika. 

 
1.6.       Manfaat Penelitian 

 
Manfaat  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  sumber 

informasi   bagi   guru/dosen   fisika   untuk   meningkatkan   kualitas   pembelajaran, 

lembaga pendidikan , masyarakat dan orang tua dan penelitian ini juga diharapkan 

dapat bermanfaat bagisiswa/mahasiswauntuk menjadi bahan pertimbangan atau 

pedoman  pemilihan  jurusan  di  Perguruan  Tinggi  mendatang.  Disamping  itu,dari 

hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperoleh  gambaran tentang validitas 

prediksi nilai Ujian Nasional (UN)mata pelajaran Fisika SMA terhadap nilai Fisika 

dasar I  pada Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. 
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1.7.       Organisasi Laporan Penelitian 
 

Adapun, organisasi dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu: 
 

Bab I :Sebagai pendahuluan, pembahasannya meliputi ; latar belakang masalah, 

rumusan    masalah,  tujuan    penelitian,  hipotesis  penelitian,  definisi  operasional, 

manfaat penelitian dan organisasi laporan penelitian. 

Bab II  : Menguraikan  tentang landasan teoritis, yang berupa tinjauan kepustakaan 

yang berhubungan dengan judul penelitian. 

Bab III :  Menguraikan  tentang  prosedur  penelitian,  yang  pembahasannya  berupa 

lokasi dan waktu penelitian,  populasi dan sampel penelitian,  teknik pengumpulan 

data dan teknik pengolahan data. 

Bab IV: Menguraikan  tentang hasil   penelitian  dan pembahasan.  Pembahasannya 

meliputi; pengolahan data, tinjauan terhadap hipotesis dan  pembahasannya. 

Bab V : Sebagai penutup  yang meguraikan tentang  kesimpulan dan saran 
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BAB II 
 

PEMBAHASAN 
 
 

2.1.      Belajar 
 

2.1.1.   Pengertian Belajar 
 

Menurut pengertian secara spikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan  tingkah  laku  sebagai  hasil  dan  interaksi  dengan  lingkungan  dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. 

Menurut Sardiman (1992:23) “belajar adalah berubah”. Dalam hal ini yang 

dimaksud dengan belajar berarti usaha merubah sikap dan tingkah laku.Jadi belajar 

anak membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar.Perubahan ini 

tidak hanya berkaitan dengan penambahan pengetahuan, tetapi juga terbentuk 

kecakapan,   keterampilan,    sikap,   pengertian,   harga   diri,   minat,   watak   dan 

penyusuaian diri. 

Menurut Slameto (2003:2) “belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

sesorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. 

Dalam hal ini, Sardiman (1992:26) mengatakan bahwa: 
 

Untuk melengkapi pengertian mengenai makna perlu dikemukakan prinsip- 
prinsip yang berkaitan dengan belajar, yaitu: 
a.   Belajar adalah hakikatnya menyangkut potensi manusia dan kelakuannya 
b.   Belajar  memerlukan  dan proses pertahapan  serta kematangan  diri para 

siswa. 
c.   Belajar akan lebih mantap dan efektif , bila didoraong oleh motivasi. 
d.   Dengan   banyaknya   belajar   itu   merupakan   proses   percobaan   atau 

pembiasaan. 
e.   Kemampuan  belajar seorang siswa harus diperhitungkan  dalam rangka 

menentukan isi pelajaran. 
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f.   Belajar dapat melakukan tiga cara: 
-    Diajar secara langsung 
-    Kontrol, kontak, penghayatan, pengalaman langsung 
-    Pengenalan atau peniruan 

g.   Belajar melalui praktek akan lebih efektif. 
h.   Perkembangan   pengalaman   anak  didik  akan  banyak   mempengaruhi 

kemampuan  belajar yang bersangkutan. 
i.    Bahan  pengajaran  yang  bermakna,  lebih  mudah  dan  menarik  untuk 

dipelajari dari pada bahan yang kurang bermakna. 
j.  Informasi   tentang   kelakuaan   baik,   pengetahuan,    kesalahan,   serta 

keberhasilan siswa, banyak membantu kelancaran dan kegairahan belajar. 
k.   Belajar sedapat mungkin diubah kedalam bentuk aneka ragam tugas. 

 
Jadi   dengan   belajar   manusia   melakukan   perubahan-perubahan   kulitatif 

individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktifitas dan prestasi hidup 

manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. 

2.1.2.   Prestasi Belajar 
 

Prestasi  belajar  siswa  merupakan  hasil  yang  dicapai  siswa  dalam  proses 

belajar selama duduk dibangku sekolah dari keseluruhan pelajaran. Bagi setiap siswa 

hasil yang diperoleh tidak sama dengan siswa yang lain. Hal ini disebabkan adanya 

perbedaan yang ada pada diri siswa itu sendiri, baik segi kemampuan, minat maupun 

kesehatan  fisik  dan  mental.Disamping  itu  disebabkan  pula  oleh  pengaruh  yang 

timbul  dari luar dirinya  seperti perbedaan  kemampuan  guru yang  mengajar  serta 

persediaan fasilitas, lingkungan dan sebagainya. 

Prestasi menunjukan suatu hasil yang diperoleh siswa dalam belajar.Prestasi 

yang diperoleh  siswa  sekarang  menimbulkan  minat  belajar  yang lebih  baik pada 

masa mendatang. Penilaian yang lebih baik akan menimbulkan minat belajar baru. 

Hamalik (1982:89-90) mengatakan: 
 

Ada  beberapa  hal yang harus  diperhatikan  oleh  guru  sebelum  mengulang 
pelajarannya, yaitu: 
1.   Sebelum mengulangi pelajaran hendakmya dipahami dulu pelajaran itu. 

Mengulang apa yang telah dipahami itu lebih mendalam dan tahan lama. 
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2.   Lakukan   ulangan   itu   secara   terus   menerus   secara   teratur.   Perlu 
direncanakan  jarak  waktu  tertentu  bagi setiap  perbuatan  ulangan.  Ada 
rumus mengatakan bahwa sepuluh kali empat lebih dari pada empat kali 
sepuluh artinya lebih banyak mengulang dengan bahan yang berjumlah 
banyak. 

3.   Banyak  fakta-fakta,   rumus-rumus,   nama-nama,   symbol-simbol,   yang 
perlu   dikuasai   agar   menjadi   pengetahuan   atau   menjadi   kebiasaan- 
kebiasaan yang otomatis. 

4.   Gunakan   metode   yang   cocok   untuk   mengulang   pelajaran   secara 
keseluruhan bagian-bagian atau campuran. 

5.   Ulangan  atau  latihan  dapat  juga  dilakukan  sebagai  self  control  yakni 
sebagi usaha menilai diri sendiri dan sebagai self correction. 

6.   Buatlah  sejumlah  pertanyaan  dan  mencoba  menjawab  sendiri  dengan 
kata-kata sendiri. 

7.   Rencanakan dengan teliti waktu yang akan digunakan untuk mengulangi 
pelajaran. 

 
Suatu prestasi yang baik dipengaruhi oleh minat yang tinggi dalam diri siswa 

itu sendiri.  Jika dilihat  sepintas,  tinggi rendahnya  prestasi  siswa disebabkan  oleh 

faktor antara lain cara belajar, minat belajar, bakat siswa yang tidak bertentangan 

dengan apa yang diinginkan. Bila faktor tersebut sesuai dengan keadaan siswa maka 

kemungkinan prestasi belajar siswa akan lebih baik. 

Selain  dari pada itu, guru juga sangat besar peranannya  dalam membawa 

anak didik kepada suatu perubahan untuk meningkatkan perstasi belajar anak didik 

dalam  pendidikan.  Guru  sangat  berpengaruh  terhadap  berhasilnya  siswa  dalam 

belajar.  Misalnya  sikap  guru  yang  otoriter  akan  mengakibatkan  hubungan  antara 

guru dengan siswa kurang akrab. 

2.1.3.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
 

Sehubungan dengan prestasi belajar-mengajar  di sekolah, nilai dari sekolah 

dasar  samapi  keperguan  tinggi.  Setiap  pengajar    yang  mengasuh  mata  pelajaran 

tertentu akan selalu mengharap agar para siswa mmperoleh prestasi yang baik. 

Demikian pula halnya para siswa akan selalu berusaha dengan segala kemampuan 
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yang dimilikinya untuk meningkat prestasi belajar mereka. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar secara garis besar ada 

dua, yaitu faktor intern dan ekstern. 

2.1.3.1.             Faktor  intern 
 

Faktor intern merupakan faktor yang bersumber dari dalam siswa seperti 

motivasi,  intelegensi,  kesehatan,  minat,  bakat,  dan  lain  sebagainya.Bila  perstasi 

belajar siswa diharapkan lebih baik, maka segala hal yang berhubungan dengan diri 

siswa (yang berasal dari dirinya) yang dapat mempengaruhi  taraf prestasi belajar 

tersebut perlu mendapat perhatian secara seksama. Adapun hal yang perlu mendapat 

perhatian tersebut antara lain: 

A.  Motivasi 
 

Motivasi yang dimaksud adalah motivasi yang bersifat intrinsik.Hubungan 

motivasi  intrinsik  ini dengan  prestasi  belajar  merupakan  hubungan  yang  bersifat 

kausalitas   yaitu   hubungan   sebab   akibat.   Maksudnya   tingkat   prestasi   belajar 

seseorang siswa sangat dipengaruhi oleh motivasi yang ada dalam   diri siswa 

mempunyai  daya  penggerak  yang  dapat  mendorong  keberhasilan  belajar  siswa. 

Dengan demikian  dapat dikatakan  bahwa bila dalam diri siswa tidak mempunyai 

suatu dorongan yang menumbuh rasa antusias untuk belajar, maka sulit untuk dapat 

dipastikan bahwa prestasi belajar mereka akan berhasil dengan baik. 

Dalam hal ini, Staton (1978:20) menyatakan: 
 

Seseorang berhasil belajar, karena ia ingin belajar. Ini adalah hukum pertama 
dalam   pendidikan.Barangkali   kita   dapat   mengajar   seseorang   mengenai 
sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, tetapi berbuat demikian 
seolah-olah mendorong sebuah kereta mendaki gunung dengan rem 
terkunci.Dorongan  untuk belajar ini oleh ahli-ahli psikologi dan pendidikan 
disebut motivasi. 
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Kemudian  Juniati  (1991:3)  mengatakan  motif  adalah  instink  merupakan 

warisan yang membentuk tingkah laku. Sedangkan menurut Slameto (2003:170) 

“motivasi adalah suatu proses yang menentukan tingkatan , kegiatan, intensitas, 

konsistensi serta arah umum dari tingkah laku manusia”. 

Masalah  motivasi  ini dapat  memenuhi  akan kebutuhan  seseorang. 

Umpamanya  seseorang  yang  ingin  mendapat  penghargaan  dari hasil  ujian,  maka 

berusaha  mengunguli  teman-temannya.Dorongan   yang  demikian  inilah  biasanya 

yang besar peranannya dalam meningkatkan prestasi belajar. 

Berdasarkan  kutipan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  motivasi  merupakan 

unsur tunggal yang paling penting dalam usaha meningkatkan prestasi belajar yang 

efektif dan efisien.Motivasi merupakan batu loncatan yang dapat mendorong siswa 

pada suatu kondisi belajar yang penuh semangat. Disamping itu motivasi dapat juga 

merupakan  sesuatu  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat untuk  menghindari  segala 

kemungkinan  rintangan  atau  kesulitan  atau  situasi  yang  kurang  menyenangkan 

dalam belajar siswa, sehingga proses belajar mereka dapat mencapai hasil yang lebih 

memuaskan. 

B.  Intelegensi 
 

Intelegensi atau lazimnya disebut IQ sangat mempengaruhi  tingkat 

keberhasilan belajar seseorang.Intelegensi merupakan kesanggupan umum yang 

dimiliki oleh seorang dalam menanggapi, mendengar, melihat, mengingat dan 

kesanggupan untuk mempelajari bahan-bahan yang bersifat abstrak, akademi, verbal 

serta kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru dengan 

lingkungannya secara efektif. 
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Slameto  (2003:56)  mengatakan  intelegensi  adalah  kecakapan  yang  terdiri 

dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan  konsep-konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajari dengan cepat. 

Faktor  intelegensi  merupakan  variabel  terikat  di samping  juga merupakan 

variabel bebas. Maksudnya tinggi rendahnya intelegensi seseorang kadang kala 

memang sudah merupakan pembawaan sejak lahir atau disebabkan oleh faktor 

keturunan.  Namun  intelegensi  ini  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  yang  lain 

seperti kekurangan gizi yang dapat mengakibatkan  seseorang akan menjadi lemah 

dan kurang dapat berfikir dengan baik. 

Menurut  Winkel  (1984:25)  “dalam  belajar  di  sekolah  intelegensi 

(kemampuan intelektual) memainkan peranan yang sangat besar, khususnya 

berpengaruh kuat terhadap tinggi rendahnya prestasi yang dapat dicapai oleh siswa”. 

Berdasarkan   pendapat   tersebut,   maka   dapat   disimpulkan   bahwa   intelegensi 

merupakan  salah satu faktor yang sangat menentukan  taraf prestasi belajar siswa. 

Atau   dengan   kata   lain   bahwa   intelegensi    merupakan    faktor   yang   dapat 

mempengaruhi prestasi belajar. 

a.   Kesehatan 
 

Faktor kesehatan  merupakan  faktor yang sangat mempengaruhi  tingkat 

keberhasilan belajar seseorang.Seseorang tidak sehat fisik maupun spikologisnya 

sangat  sukar  melakukan  kegiatan  belajarnya.Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat 

yang dikemukakan oleh Gie (1986:58) yaitu betapapun cerdas dan rajinnya kalau 

ia  sering  sakit  pasti  sukar  sekali  memperoleh  kemajuan  dalam  belajarnya. 
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Keadaan fisik yang lemah merupakan penghalang yang sangat besar untuk dapat 

menyelesaikan pelajarannya di sekolah maupun matakuliah di Perguruan Tinggi. 

Menurut Slameto (2003:54) “keselamatan adalah keadaan atau hal sehat 

yang berpengaruh terhadap belajarnya”. Selain itu Winkel (1984:33) menyatakan 

keadaan kesehatan yang terus menerus terganggu menciptakan kondisi fisik yang 

menghambat dalam belajar. 

Dalam hal ini, Soemadi (1983:252) juga mengatakan: 
 

Beberapa penyakit yang kronis sangat mengganggu belajar itu, penyakit- 
penyakit  seperti penyakit  pilek, influenza,  sakit gigi, bentuk  dan yang 
sejenis  dengan  itu  biasanya  diabaikan  karena  dipandang  tidak  cukup 
serius untuk mendapat pengobatan akan tetapi dalam kenyataannya 
penyakit-penyakit semacam itu sangat mengganggu aktifitas belajar. 

 
Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa prestasi belajar yang 

diperoleh oleh seorang siswa dapat dipengaruhi oleh faktor kesehatan tersebut. 

Atau  dengan  kata lain masalah  kesehatan  sangat  menentukan  akan  kemajuan 

seseorang. Hal ini karena keadaan fisik seseorang pada waktu tertentu akan 

mempangaruhi  tingkah  lakunya.  Pengaruh  yang  dominan  pada  belajar  dapat 

dilihat jika seseorang  itu dalam keadaan sakit, misalnya seseorang  yang sakit 

mata, dengan demikian prestasi belajarnya juga akan berkurang. 

b.   Minat 
 

Minat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

Dengan adanya minat akan menimbulkan  kegembiraan  dan konsentrasi  dalam 

usaha mempelajari sesuatu. Oleh karena itu, sebaiknya seorang guru dalam 

mengajar jangan hanya memperhatikan bahan-bahan pelajaran atau metode 

mengajar, akan tetapi harus memperhatikan bagaimana cara menarik minat anak 

terhadap pelajaran tersebut, sehingga anak mudah memahaminya. 
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Menurut Slameto (2003:181) “Dalam proses belajar mengajar guru harus 

mengunakan minat-minat murid yang telah ada, misalnya siswa menaruh minat 

pada olahraga  balap mobil, sebelum  mengajarkan  percepatan  gerak,  ceritakan 

dulu tentang balapan mobil kemudian sedikit demi sedikit diarahkan kemateri”. 

c.   Bakat 
 

Bakat  merupakan  salah  satu aspek  potensi  yang  ada pada setiap  anak 

yang merupakan suatu keadaan atau ciri-ciri khas yang dipunyai oleh seorang 

anak dalam kemampuannya dibandingkan dengan anak lain. Potensi merupakan 

daya (sifat) seseorang yang mungkin mengembangkan ciri-ciri tertentu, daya ini 

sudah ada sejak lahir dan akan berkembang dengan baik apabila lingkungan 

memberikan rangsangan dorongan serta latihan-latihan. Adanya ransangan- 

ransangan dari lingkungan yang sesuai dengan bakat akan menimbulkan respon 

yang lebih baik. 

Menurut Munandar (1999:238) “bakat adalah memiliki kemampuan dan 

kecerdasan luar biasa”. 

Dengan  adanya  ransangan-ransangan  dan latihan-latihan  bakat yang ada pada 

seorang anak akan berkembang dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan 

pelajaran  yang  diberikan    sekolah  apabila  sesuai  dengan  bakat  maka  proses 

belajar   itu  akan   menampakkan   hasil  yang  baik.  Dengan   demikian   bakat 

merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi   prestasi  yang  diperoleh. 

Misalnya seseorang yang berbakat musik (seni suara) apabila lingkungan 

menyediakan fasilitas yang lengkap atau alat-alat kesenian, maka bakat anak 

tersebut akan berkembang dengan baik dan akan mencapai hasil yang baik pula. 
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Disamping faktor-faktor yang telah dikemukakan diatas, yang berhubungan 

dengan faktor intern ini, juga masih ada faktor lain yang saling kait-mrngait  satu 

sama  yang  lain.  Faktor-faktor  yang  dimaksud  antara  lain  jenis  kelamin,  umur, 

tingkat perkembangan  dan lainnya sebagainya. Keseluruhan faktor-faktor ini tidak 

diuraikan  lebih  lanjut  karena  dianggap  sudah  tercakup  dalam  faktor-faktor  yang 

telah dibahas di atas. 

2.1.3.2.             Faktor ekstern 
 

Faktor ekstern adalah faktor  yang bersumber dari luar diri siswa. Faktor ini 

meliputifaktor  orang tua (keluarga), sekolah dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya 

ketiga faktor ini, di bawah ini akan diuraikan secara terperinci satu persatu. 

A.  Faktor orang tua (keluarga) 
 

Belajar  merupakan  suatu  aktifitas  yang dilakukan  tidak hanya di sekolah, 

tetapi juga lilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.Oleh karena 

itu pemahaman orang tua (keluarga) sangat besar berpengaruhnya terhadap 

keberhasilan anak. Jadi, setiap orang tua hendaknyaharus mengarahkan dan 

mengembangkan bermacam-macam kemampuan yang ada pada anak sehingga anak 

di sekolah akan memperoleh hasil yang baik. Lingkungan keluarga merupakan suatu 

faktor   yang   memegang   peranan   yang   sangat   penting   sehubungan   dengan 

peningkatan prestasi belajar seseorang. 

Keadaan ekonomi yang rendah dapat mempengaruhi hasil belajar anak, 

keberhasilan  dan  kegagalan  anak  dalam  belajar  sangat  ditentukan  oleh  faktor 

ekonomi.  Dalam  hal  ini  Vaizey  (1982:109)  menyatakan  bahwa  anak-anak  yang 

berasal  dari  keluarga  orang  tuanya  mempunyai  mata  pencaharian  berdasarkan 
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keahlian atau sebagai pegawai kantor akan lebih berhasil dalam pendidikannya dari 

pada mereka yang orang tuanya bekerja sebagai pekerja-pekerja kasar. 

Lebih   lanjut   Slameto   (2003:60)   mengatakan   siswa   yang   belajar   akan 

menerima  pengaruh  dari keluarga  berupa  cara orang  tua mendidik,  relasi antara- 

antara keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi rumah tangga. 

Selanjutnya suasana   kehidupan keluarga juga berpengaruh   terhadap anak 

dalam  belajar,  karena  kerukunan  ayah  dan ibu sangat  penting  sebagai  fundamen 

yang kuat dalam keluarga. Bila kesatuan ini tidak ada dalam keluarga akan 

mengakibatkan kegoncangan yang menimbulkan  bermacam-macam akibat terhadap 

perkembangan anak. Kesatuan antara kedua orang tua akan memberi perasaan aman 

dan rasa terlindung  bagi anak dalam perkembangannya.  Anak dalam menunjukan 

kedewasaannya yang baik memerlukan suasana keluarga yang harmonis, aman dan 

penuh rasa kasih sayang. Perasaan aman dan dirinya dikasihi merupakan suatu 

kebutuhan  dasar bagi setiap  anak, sehingga  ia dapat berkembang  dengan  sebaik- 

baiknya. Rasa tidak aman dalam dirinya akan mempengaruhi  jiwanya dan dengan 

demikian prestasi yang baik di sekolah tidak dapat diperolehnya. 

B.  Faktor sekolah 
 

Secara formal kegiatan belajar dilakukan di sekolah, oleh karenanya prestasi 

belajar pada dasarnya diukur melalui berbagai  kegiatan di sekolah, tidak (jarang) 

dinilai berdasarkan kegiatan diluar sekolah.Dengan demikian faktor utama yang 

mempengaruhi prestasi belajar sesorang adalah faktor lingkungan sekolah. 

Menurut Slameto (2003:64) ”faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini 

mencakup metode mengajar, kurikulum relasi guru dengan siswa, disiplin sekolah, 
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pelajaran dan waktu sekolah, standar kegiatan, keadaan gedung, metode belajar dan 

tugas rumah”. 

Adapun  hal-hal  yang  turut  mempengaruhi  keberhasilan  belajar  siswa  di 

sekolah adalah guru. Guru merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat 

menentukan akan peningkatan prestasi belajar. Ia bertugas sebagai fasilitator antara 

siswa dengan tujuan pengajaran. Tugas guru adalah membawa atau menolong siswa 

untuk mencapai tujuan belajar. 

Untuk tercapainya tujuan belajar siswa secara baik dan sempurna, maka guru 

berkewajiban  untuk  menyajikan  bahan  pengajaran  dengan  sebaik- 

baiknya.Disamping itu, guru juga berkewajiban membimbing dan memberikan 

penyuluhan,  terutama  sekali  ketika  siswa  menghadapi  kesulitan.Ia  juga  dituntut 

untuk mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan tersebut. 

Disamping faktor guru, faktor sarana dan fasilitas juga sangat besar 

pengaruhnya  terhadap  prestasi  belajar  siswa.Sarana  dan  fasilitas  adalah  segala 

sesuatu yang dapat digunakan dalam usaha pencapaian tujuan pengajaran. 

Sarana   yang   dimaksud,   baik   yang   berupa   peralatan   maupun   media, 

merupakan hal yang menentukan dalam usaha mencapai prestasi belajar yang lebih 

baik.  Dengan  adanya  ruangan  belajar  yang  cukup,  misalnya  tersedianya  bahan 

bacaan yang memadai serta alat kebutuhan lainnya, tentu akan memudahkan siswa 

dalam belajar di sekolah. Hal ini akan sendirinya akan lebih meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

Faktor lainnya yang perlu diperhatikan adalah masalah situasi.Situasi 

merupakan keadaan langsung dialami oleh siswa sewaktu berlangsungnya kegiatan 

belajar di sekolah. Situasi yang yang baik, aman, tentram, tertib dan tidak bising 
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tentu akan memungkinkan  siswa belajar secara lebih baik. Sebaliknya, tentu akan 

dapat  menimbulkan  berbagai  hambatan  belajar  siswa.  Oleh  karena  itu, situasi  di 

sekolah  harus  benar-benar  dapat  menjamin  konsentrasi  belajar  siswa,  sehingga 

mereka dapat dengar lancer mencapai tujuan belajar. 

C.  Faktor lingkungan 
 

Disamping kedua faktor yang telah dikemukakan diatas yaiti faktor orang tua 

(keluarga)  dan faktor sekolah.Faktor  lingkungan  ini dapat mempengaruhi  prestasi 

belajar siswa karena lingkungan  selalu dapat  membentuk  siswa menjadi  manusia 

yang berkepribadian. Lingkungan yang baik akan membentuk siswa menjadi siswa 

yang baik. Akan tetapi, lingkungan yang tidak baikakan menjadikan  mereka tidak 

baik pula. Menurut  Slameto  (2003:69)  “masyarakat  berpengaruh  terhadap  belajar 

siswa karena keberadaan siswa dalam masyarakat”. 

Bila siswa hidup dilingkungan masyarakat yang terpelajar, gemar membaca, 

masyarakat yang intelektual, maka siswa akan terpengaruh dengan cara hidup 

masyarakat  tersebut.  Pengaruh  tersebut dapat dilihat  melalui sejauh mana adanya 

perubahan yang tampak pada diri siswa yang bersangkutan,  baik itu terlihat pada 

sikapnya, perbuatannya, maupun melalui pengetahuan dan keterampilan yang 

dimilikinya.  Pada  akhirnya,  ini  semua  akan  memberikan  pengaruh  yang  besar 

terhadap prestasi belajar mereka di sekolah. 

 
2.2.      Evaluasi Dalam Proses Belajar Mengajar 

 
2.2.1. Pengertian evaluasi 

 
Pengertian evaluasi tidak terlepas dari pengertian pengukuran dan penilaian. 

Arikunto (2008:3) mengemukakan bahwa: 
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1.   Mengukur adalah membandingkan  suatu dengan satu ukuran. Penilaian 
bersifat kuantitatif. 

2.   Menilai  adalah  mengambil  suatu  keputusan  terhadap  sesuatu  dengan 
ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif. 

3.   Mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah diatas, yakni megukur dan 
menilai 

 
Dalam istilah asing pengukuran  adalah  measurement,  sedangkan  penilaian 

adalah evaluation.Dari kata evaluation inilah diperoleh kata Indonesia evaluasi yang 

berarti menilai, tetapi dilakukan untuk mengukur terlebih dahulu.Pengukuran 

diperlukan untuk mengetahui berhasil tidaknya seorang dalam pekerjaannya, maka 

dapat diketahui batas kemampuan atau kesanggupannya  seseorang tentang 

pengetahuan keterampilan, sikap, dan nilai dalam penyelesaian suatu tugas yang 

dibeban kepadanya. 

Evaluasi  mempunyai  pengertianyang  lebih luas dari pengukuran.  Evaluasi 

merupakan  suatu  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus   dan sistematika 

dari  awal  sampai  akhir  pada  proses  belajar-mengajar  untuk  mengetahui  apakah 

tujuan pengajaran telah tercapai atau belum. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai 

alat control tentang pengembangan  dan kemajuan siswa juga dijadikan data dalam 

proses belajar mengajar di sekolah. 

2.2.2.   Fungsi dan tujuan evaluasi 
 

Segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan tentu mempunyai fungsi dan 

tujuan.Begitu  pula  penilaian  yang  dilakukan  oleh  guru-guru  atau  dosen-dosen 

terhadap siswa-siswa dan mahasiswa-mahasiswa mempunyai tujuan tertentu pula. 

Adapun Nurkencana (1986:3) menyatakan: 
 

Fungsi dan tujuan evaluasi adalah: 
1.   Untuk mengetahui taraf kesiapan dari anak menempuh suatu pendidikan 

tertentu 
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2.   Untuk mengetahui taraf seberapa jauh hasil yang telah dicapai dan proses 
pendidikan yang telah dilaksanakan 

3.   Untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran  yang kita ajarkan dapat 
dilanjutkan dengan bahan pelajaran baru. 

4.   Untuk  mendapatkan   bahan  informasi  dalam  memberikan  bimbingan 
tentang   jenis   jurusan   yang   cocok   untuk   anak   dikemudian   hari 
berdasarkan potensi yang ada padanya 

5.   Untuk mendapatkan  bahan informasi  atau menentukan  apakah seorang 
anak bisa naik kelas atau tidak 

6.   Untuk  membandingkan  kecakapan  seorang  anak  dengan  prestasinya, 
kalau rendah perlu dicari faktor-faktor penyebabnya 

7.   Untuk  menafsirkan  apakah  seorang  anak  telah  meninggalkan  sekolah 
tersebut untuk menuju kemasyarakatan untuk melanjutkan sekolah 

8.   Untuk mengadakan  seleksi., cocok atau tidaknya anak tersebut dengan 
suatu jabatan atau jenis pendidik tertentu. 

9.   Untuk   mengetahui   taraf   efesiensi   metode   yang   digunakan   yang 
digunakan dalam mengajar. 

 
Jadi, dengan mengadakan penilaian dapat diketahui sejauh mana tujuan yang 

diinginkan telah tercapai, sesuai tidaknya metode yang digunakan dalam usaha 

peningkatan  prestasi belajar siswa, sehingga jelaslah bahwa fungsi evaluasi dalam 

prosesbelajar  ini sangat penting karena mampu mengukur kesiapan anak terhadap 

pelajaran yang akan diberikan. 

2.2.3.   Jenis evaluasi 
 

Evaluasi  yang digunakan  disekolah  ataupun  di universitas  merupakan  alat 

control terhadap kemajuan prestasi belajar siswa serta dalam usaha perbaikan dan 

peningkatan mutu pendidikan.Menilai  prestasi belajar siswa dapat melalui ulangan 

harian,  ulangan  umum  dan  ujian  akhir.  Menurut  depdikbud  (1994:8)”  evaluasi- 

evaluasi  hasil  belajar  sekolah  adalah    ulangan  harian,  ulangan  umum  dan  ujian 

akhir”. 

Pada  Perguruan  Tinggi  penilaian  mata  kuliah  merupakan  kumulatif  nilai 

ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester dan nilai kegiatan rangkaian, seperti 

penulisan  makalah,  penugasan,  partisipasi  dalam  kelas,  praktik  dan  sebagainya, 
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sesuai   dengan   kontrak   belajar.Sistem   penilaian   yang   digunakan   berdasarkan 

Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAP adalah pendekatan penilaian yang 

membandingkan hasil pengukuran terhadap mahasiswa dengan ukuran patokan batas 

lulus yang ditetapkan untuk masing-masing penguasaan bidang studi. 

Pedoman  penilaian  yang digunakan  sesuai  tabel  konversi  nilai.Nilai  akhir 

suatu mata kuliah diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk huruf mutu dan angka 

mutu dengan peringkat seperti dalam tabel konversi nilai. 

a.   Ujian Tengah Semester (Ujian dalam semester) 
 

Ujian Tengah Semester bertujuan untuk mengetahui apakah mahasiswa telah 

menguasai bahan yang disajikan pada suatu periode.Ujian Tengah Semester 

dilaksanakan  pada pertengahan  semester  berjalan  dalam bentuk uji tulis yang 

terjadwal. 

b.   Ujian Akhir Semester 
 

Ujian Akhir Semester dilaksanakan  pada akhir semester berjalan. Ujian Akhir 

Semester   bertujuan   untuk   mengetahui   kemajuan   belajar   mahasiswa   dan 

kemajuan mengajar dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajar selama 

satu semester. Ujian Akhir Semester dilaksanakan berupa ujian utama dan ujian 

ulang. Penguji  adalah dosen atau tim dosen  mata kuliah yang diujikan.  Mata 

kuliah yang diujikan harus memenuhi kehadiran dosen 75% tatap muka. 

Jadi, penilaian yang digunakan  di sekolah atau universitas  merupakan  alat 

kontrol terhadap kemajuan  prestasi belajar siswa serta dalam usaha perbaikan 

dan  peningkatan  mutu  pendidikan.Standar  atau  jenis  penilaian  hasil 

pembelajaran meliputi tiga pengalaman belajar, yaitu: pembelajaran teori, 

praktikum dan lapangan. 
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Dari  beberapa  jenis  evaluasi  tersebut,  penulis  lebih  menekankan  terhadap 

ujian  akhir  (Ujian  Nasional)  mata  pelajaran  Fisika  SMA    dengan  ujian  akhir 

semester mata kuliah Fisika dasar I. 

2.2.4.   Alat evaluasi 
 

Menurut Arikunto (2008:25-26) “alat evaluasi merupakan sesuatu yang dapat 

digunakan   untuk   mempermudah   seseorang   dalam   melaksanakan   tugas   atau 

mencapai tujuan evaluasi secara lebih efektif dan efisien”.Alat  evaluasi dikatakan 

baik apabila mampu mengevaluasikan sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti 

keadaan yang dievaluasikan. 

Pada evaluasi ini terdiri atas dua teknik alat evaluasi, yaitu teknik nontes dan 

teknik tes. Dalam penelitian ini UN dan Fisika Dasar I merupakan alat evaluasi yang 

menggunakan teknik tes. 

A.  Teknik Tes 
 

Tes ialah alat ukur/sejumlah  tugas yang harus dikerjakan orang yang dites 

(testee) yang akan diukur aspek-aspek kepribadiannya yang dianggap dapat 

mencerminkan  hasil  belajar.  Jadi,  teknik  tes  merupakan  suatu  bentuk  pemberian 

tugas atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa yang sedang dites.Menurut 

Arikunto (2008:144-150) “tes ditinjau dari penyusunannya dibedakan menjadi dua, 

yaitu tes buatan guru dan tes standar”. 

a.   Tes buatan guru 
 

Tes buatan  guru adalah  tes yang dibuat  oleh guru kelas itu sendiri  untuk 

mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan setelah 

berlangsungnya   proses   pengajaran   yang   dikelola   oleh   guru   kelas   yang 
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bersangkutan. Soal Fisika dasar I adalah salah satu contoh tes buatan guru yang 

digunakan untuk: 

1.   mengetahui kadar pencapaian tujuan 
 

2.   Mengetahui tingkat penguasaan bahan siswa 
 

3.   Memberikan nilai kepada siswa sebagai laporan hasil belajar di sekolah 

b.   Tes standar 

Standar  diartikan  sebagai  suatu  tingkat  kemampuan  tertentu  yang  harus 

dimiliki siswa pada progam-progam tertentu. Penulisan tes standar biasanya 

dilakukan oleh sebuah tim yang sengaja dibentuk dengan bahan yang didasarkan 

pada kurikulum atau buku-buku teks yang dipakai secara nasional. Tes standar 

bersifat seragam dan dipergunakan di semua sekolah, jadi bersifat nasional. Soal 

UN adalah salah satu contoh tes standar yang digunakan untuk: 

1.   Melengkapi informasi tertentu tentang tingkat hasil belajar siswa 
 

2.   Melihat   hasil   tes   standar   yang   dapat   dipergunakan   untuk   membuat 

perbandingan tentang prestasi yang dicapai siswa antarsekolah, baik dalam 

matapelajaran  yang  sama  maupun  antarmateri  pelajaran.Dengan   melihat 

hasil itu akan diketahui, sekolah yang tergolong berprestasi/tidak  sehingga 

dapat mendorong adanya persaingan yang sehat, baik antarsekolah, 

antarindividu, maupun antarkelas dalam satu sekolah. 

B.    Bentuk Tes 
 

Tes memiliki dua bentuk, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif 

dalam penelitian ini adalah soal Fisika  Dasar I. Sedangkan tes objektif adalah soal 

UN karena tes objektif menuntut siswa hanya memberikan  jawaban singkat yaitu 

dengan memilih kode-kode tertentu yang mewakili alternatif-alternatif jawaban yang 



25  

 

 
 
 
 
 
 

telah  disediakan.  Dalam  hal  ini,  tes  objektif  yang  dimaksud  adalah  soal  pilihan 

ganda. 

 
2.3.   Ciri-ciri Tes yang Baik 

 
Sebuah tes yang dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memenuhi 

persyaratan tes, yaitu memiliki validitas, realiabilias, objektivias, praktikabilitas, dan 

memiliki ekonomis, (Arikunto 2008: 57-58). 

a.   Validitas 
 

Suatu tes disebut valid apabila tes tersebut mampu mengukur hasil belajar 

tepat dan teliti.Ketepatan dan ketelitian suatu tes dapat dilakukan dengan 

membandingkan  skor tes yang disusun dengan skor tes yang standarisasi,  jadi 

suatu tes harus ada ketepatan antara alat dengan kebutuhan penilaian. 

b.   Reliabilitas 
 

Sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukan 

ketetapan.Kata  reliable  diambil  dari kata reability  dalam bahasa  inggris  yang 

berarti dapat dipercaya.Jadi  reliabilitas  adalah suatu ukuran yang menunjukan 

sejauh mana tes dapat dipercaya dan dapat diandalkan.Sedangkan reliabilitas tes 

adalah  taraf  kepercayaan  suatu  tes  untuk  dibenarkan  dengan  alat  ukur  hasil 

belajar   siswa.Tinggi   reliabilitas   tes   menunjukan   sejauh   mana   data   yang 

terkumpul tidak menyimpang dari data variabel yang diinginkan. 

c.   Objektivitas 
 

Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes 

itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi.Hal  ini terutama terjadi pada 

sistem  skoringnya.Sebuah  tes  dikatakan  objektif  jika  dalam  pemeriksaannya 
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dilakukan dengan sebenarya dan tidak ada unsur-unsur lain yang 

mempengaruhinya.Objektifnya  sesuatu sangat ditentukan oleh tingkat kesamaan 

dari skor yang diperoleh  dengan  tes tersebut.Objektivitas  suatu dapat  ditekan 

pada suatu ketetapan pada sistem skor.Untuk menjaga keobjektivitas tes tersebut 

hendaknya diadakan kunci jawaban sebagai pedoman (patokan dalam pemberian 

nilai). 

d.   Praktikabilitas 
 

Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut 

bersifat praktis, mudah mengadministrasinya. 

Tes yang praktis adalah: 
 

1. Tes  yang  mudah  dilaksanakan,  misalnya  tidak  menuntut  peralatan  yang 

banyak  memberi  beban  kepada  siswa  untuk  mengerjakan  lebih  dahulu 

bagian yang dianggap mudah oleh siswa. 

2. Tes yang mudah pemeriksaannya,  artinya bahwa tes itu dilengkapi dengan 

kunci jawaban maupun pedoman scoring, juga untuk soal objektif, 

pemeriksaan   akan   lebih   mudah   jika  dilakukan   jawaban   pada  lembar 

jawaban. 

3. Tes yang dilengkapi  dengan petunjuk-petunjuk  yang jelas, sehingga  dapat 

diberikan atau diwakilkan oleh orang lain. 

e.   Ekonomis 
 

Ekonomis   disini   adalah   Pelaksanaan   tes   tersebut   tidak   membutuhkan 

ongkos/biaya yang mahal, tenaga yang banyak dan waktu yang lama. 
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2.4.   Validitas 
 

2.4.1. Pengertian Validitas 
 

Validitas tes merupakan ketetapan suatu alat ukur dalam menilai/mengukur 

apa yang  hendak  diukur  atau  dinilai.  Jika hal ini dapat  diwujud,  maka  tes yang 

dilaksanakan  tersebut  dikatakan  valid  dan  tepat.  Menurut  Arikunto  (1988:56)  “ 

sebuah  tes  dikatakan  valid,  jika  tes  tersebut  dapat  mengukur  apa  yang  hendak 

diukur”. 

Tes yang valid dapat mengukur tujuan yang ingin diukur, sehingga nantinya 

hasil dari pengukuran  tersebut akan dapat memberikan  gambaran  tentang kondisi 

objek yang diukur. Jadi, jika kita ingin mengukur pengetahuan siswa  tentang suatu 

topik tersebut, baik ingatan, penalaran, aplikasi dan analisis. 

2.4.2.   Jenis-jenis Validitas 
 

Validitas dapat dibedakan atas beberapa jenis, hal ini tergantung   dari apa 

yang hendak diukur dari sebuah tes. Menurut Arikunto (1988:64) “secara umum ada 

empat jenis validitas   yang sering digunakan  saat ini, yaitu validitas  isi (content 

validity),   validitas   bangun   (contruk   validity),   validitas   kesamaan   (concurrent 

validity) dan validitas ramalan (predietive validity). 

a.   Validitas isi (content validity) 
 

Sebuah  tes  memiliki   validitas  isi  apabila  mengukur   tujuan  khusus 

tertentu  sejajar  dengan  materi  atau  isi pelajaran  yang  diberikan.  Validitas  ini 

dapat  terwujud  dengan  cara  menyusun  tes  yang  bersumber  dari  kurikulum 

bidang studi yang hendak diukur. 
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b.   Validitas bangun (contruk validity) 
 

Sebuah tes dikatakan mewakili validitas kontruksi apabila butir-butir soal 

yang  membangun  tes  tersebut  mengukur  setiap  aspek  berpikir  seperti  yang 

disebut dalam tujuan intruksional khusus. Validitas kontruksi dapat diketahui 

dengan cara merinci dan memasang setiap butir soal dengan setiap aspek dalam 

tujuan kontruksional khusus dan validitas kontruksi dalam menyusun atau 

merumuskan soal-soal harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

c.   Validitas kesamaan (concurrent validity) 
 

Validitas   kesamaan   adalah  sebuah  tes  yang  menunjukan   kesamaan 

sasaran antara objek yang diukur serta waktu diperlukan untuk mengadakan tes 

tersebut   dengan   tes  sejenis   yang   telah   ada.   Untuk   menentukan   validitas 

kesamaan   sebuah tes dilakukan dengan cara membandingkan  hasil sebuah tes 

dengan suatu kriteria atau alat banding. Validitas kesamaan lebih mengarah pada 

hubungan yang terjadi   pada saat sekarang, validitas ini sering disebut dengan 

validitas yang ada sekarang. 

d.   Validitas ramalan (predietive validity) 
 

Validitas  ramalan  adalah ketetapan  suatu alat pengukuran  ditinjau dari 

kemampuan tes tersebut meramal prestasi yang dicapai kemudian. Untuk 

menentukan  validitas  ramalan  dengan  cara  mencari    korelasi  nilai-nilai  yang 

dicapai kemudian. Dalam validitas ini yang diutamakan bukan isi tes, melainkan 

kriterianya,  apakah alat penilaian  tersebut dapat digunakan  untuk meramalkan 

ciri,   prilaku   tertentu   atau   criteria   tertentu   yang   diinginkan.Misalnya   alat 

penilaian motivasi belajar, apakah dapat digunakan untuk meramal prestasi. 
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Menurut Purwanto (1988:37): 
 

Suatu  tes dikatakan  memiliki  ‘prediksi  validasi’  jika hasil korelasi  tes ini 
dapat meramalakan dengan tepat keberhasilan seorang dimasa mendatang 
didalam lapangan tertentu. Tepat tidaknya ramalan tersebut dapat dilihat dari 
korelasi koefisien antara hasil tes itu dengan hasil alat pengukuran lain kelak 
dimasa mendatang. 

 
Validitas  prediksi  diperlukan  untuk  memenuhi  dan  menempatkan 

serta mengklasifikasikan siswa/mahasiswa   dalam jenjang pendidikan sesuai 

dengan bakat, minat dan kemampuannya. 

2.4.3.   Teknik menentukan validitas 
 

Suatu tes yang telah disusun, selanjutnya  akan dilihat hasil tes yang telah 

dilakukan. Hasil tes ini perlu dicari koefisien korelasi alat ukur tersebut, sehingga 

kita dapat mengambil suatu keputusan tertentu.Teknik  menentukan  validitas suatu 

alat ukur yaitu dengan mengambil nilai perbandingan atau kriterium yang sudah ada 

dan selanjutnya dikorelasikan dengan alat ukur yang ingin diketahui validitas. 

Untuk mengetahui koefisien korelasi , maka dapat digunakan rumus korelasi 

product moment dengan angka kasar atau menggunakan rumus korelasi dengan 

sampingan. Untuk mengadakan interprestasi mengenai besarnya koefisien 

korelasi/hubungan  sesuai  yang  dikemukakan  oleh  Arikunto  (2008:75)  nilai  dari 

besar r adalah: 

-  Antara  0,80  sampai  dengan  1,00  mempunyai  korelasi  yang  sangat 
tinggi 

-    Antara  0,60 sampai dengan 0,80 mempunyai korelasi yang tinggi 
-    Antara  0,40 sampai dengan 0,60 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=1,00sampai  dengan 0,20 boleh dikatakan tidak berkorelasi 
dan nilai r= 1,00 berkorelasi sempurna. 
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2.5.   Pendidikan 
 

Pendidikan  adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi  peserta didik 

supaya  mampu  menyesuaikan  diri  sebaik  mungkin  dengan 

lingkungannya.Pendidikan    merupakan   salah   satu   persoalan   yang   tidak   dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota 

masyarakat. Tanpa pendidikan tidak mungkin suatu kelompok manusia dapat hidup 

berkembang   sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia. 

Dengan pendidikan potensi yang ada pada diri manusia akan terus berkembang ke 

arah yang lebih baik. 

2.5.1.   Tujuan Pendidikan Sekolah 
 

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan 

umat manusia.Sekolah dalam hal ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

bertujuan  memberikan  sejumlah  pengetahuan  dan  bimbingan  kepada  siswanya. 

Tujuan pendidikan umumnya terkait dengan kultur lingkungan tempat manusia itu 

hidup dan senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. 

Made Pidarta (1997:19) mengemukakan bahwa: 
 

Lembaga pendidikan di Indonesia dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi 
dua bagian yaitu: 
a.   Pendidikan jalur sekolah 

1.   Lembaga pendidikan prasekolah 
2.   Lembaga pendidikan dasar (SD,SLTP) 
3.   Lembaga pendidikan menengah 
4.   Lembaga pendidikan tinggi 

b.   Lembaga pendidikan jalur luar sekolah 
1.   Lembaga pendidikan keluarga 
2.   Lembaga pendidikan di masyarakat. 
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2.5.2.   Tujuan Pendidikan pada Program Studi FKIP Universitas Serambi Mekkah 

Universitas  Serambi  Mekkah  adalah  sebuah  perguruan  tinggi swasta yang 

terdapat  di  kota  Banda  Aceh  Provinsi  Aceh,  Indonesia.Yayasan   Pembangunan 

Serambi Mekkah (YPSM) didirikan pada tanggal 21 Maret 1984 oleh salah seorang 

pendiri  negara  Republik  Indonesia  (Pahlawan  Nasional  RI)  yaitu  DR.  Mr.  Haji 

Teuku Moehammad Hasan (Alm). 
 

Univesitas Serambi Mekkah memiliki berbagai macam fakultas, diantaranya: 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas 

Teknik (FT), Fakultas Teknologi Pertanian (FTP), Fakultas Kesehatan Masyarakat 

(FKM) dan Fakultas Tarbiyah (FATAR) dibawah pembinaan Ditpertais Depag RI. 

(www.Universitasserambimekkah.co.id) 

Di dalam fakultas itu memiliki jurusan masing-masing,  namun mahasiswa 

yang paling banyak peminatnya adalah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP). 

Dalam buku pedoman akademik Universitas Serambi Mekkah (2009:3-4): 
 

Tujuan dari FKIP USM adalah: 
a.   Menghasilkan  sarjana  pendidikan  yang bertakwa  kepada  Tuhan Yang 

Maha  Esa,    tekun,    kreatif,    inovatif,    dan    agamis    serta    dapat 
mengembangkan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni  yang 
berwawasan lingkungan serta mampu bersaing ditingkat nasional dan 
global serta memiliki akhlakul karimah. 

b.   Mengembangkan   kemampuan   penelitian   untuk   meningkatkan   mutu 
pembelajaran dan pengembangan ilmu penetahuan di bidang pendidikan 
yang   berorientasi   pada   pengembangan   SDM   di  Aceh   dan  punya 
kontribusi   yang   memadai   pada   pengembangan   ilmu   pengetahuan 
teknologi dan seni. 

c.   Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, pengguna dan stakeholder 
untuk meningkatkan daya serap lulusan dan mampu melaksanakan 
manajenial  di masyarakat  dan instansi  pemerintah/swasta  serta 
mempunyai kontribusi secara lebih luas bagi lingkungannya. 

d.   Menghasilkan  lulusan  yang  memiliki  keteladanan  melalui  penerapan 
manajemen  akademik  yang  partisipasif,  subtantif,  dan  transparantif 

http://www.Universitasserambimekkah.co.id)
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dengan  melibatkan   seluruh  sivitas  akademik   FKIP  USM  sehingga 
mampu    mencetak  lulusan   yaqng  unggul  dan bersaing  tinggi  sesuai 
dengan nilai dan norma-normal yang berlaku. 

e.   Menyelenggarakan   dan  mengikuti  berbagai  kegiatan  ilmiah  dengan 
melibatkan para dosen dan mahasiswa melalui berbagai media sebagai 
sarana transformasi ilmu pengetahua, teknologi dan seni kepada 
masyarakat untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan 
meningkatkan kesejahteraan umat. 

 
Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) juga memiliki berbagai 

macam program studi diantaranya adalah program studi Fisika.Program studi Fisika 

Fkip   Universitas   Serambi   Mekkah   merupakan   program   S1   dengan   lamanya 

pendidikan maksimal   8 semester   dan jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) yang 

harus diselesaikan  oleh setiap  mahasiswa  program  studi fisika  adalah  seluruhnya 

berjumlah 156 SKS yang terdiri dari mata kuliah fisika (FIS),   mata kuliah umum 

(MKU) dan mata kuliah pendidikan (PEN). 

 
2.6.   Tujuan, Kegunaan dan Manfaat Ujian Nasional (UN) 

 
Pendidikan sekarang ini terus berkembang dengan perkembangan zaman dan 

teknologi, oleh karenaitu sudah sepantasnya pemerintah mengusahakan peningkatan 

mutu pendidikan di Indonesia agar generasi yang akan datang lebih berhasil. Salah 

satu bentuk  usaha  pemerintah  adalah  dengan  diadakan  suatu  bentuk  ujian  secara 

Nasional terhadap siswa yang duduk dikelas akhir di Sekolah Dasar, SMP dan SMA. 

Ujian akhir dinamakan dengan UN  atau Ujian Nasional. 

Menurut  Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor  78  Tahun  2008  tentang  Ujian 
 

Nasional  SMP,  MTs,  SMPLB,  SMA,  MA,  SMALB,  atau  SMK  tahun  pelajaran 
 

2008/2009  (2008:3)  ”Ujian  Nasional  bertujuan  menilai  pencapaian  kompetensi 

lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran 

ilmu pengetahuan  dan teknologi”. 
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Berdasarkan tujuan tersebut diatas berarti bahwa penyelenggara untuk 

mengetahui kemampuan siswa setelah mengalami proses belajar mengajar. Hal ini 

merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia 

Adapun  Menurut  Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor  78  Tahun  2008 
tentang Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK 
tahun pelajaran 2008/2009 (2008:3): 
Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: 
a. Pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan 
b. Seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya 
c. Penentuan   kelulusan   peserta   didik   dari   program   dan/atau   satuan 

pendidikan 
d. Pembinaan  dan  pemberian  bantuan  kepada  satuan  pendidikan  dalam 

upaya peningkatan mutu pendidikan 
 

Dengan   demikian   daftar   nilai   UN   merupakan   syarat   utama   dalam 

pendaftaran  penerimaan  siswa  baru  bagi  SMP,  SMU  maupun  perguruan  tinggi. 

Adapun  UN diadakan  untuk  menjadi  tolak ukur terhadap  pelaksanaan  kurikulum 

yang   telah   direncanakan.    Penyelenggaraan    UN   bukan    semata-mata    untuk 

mengetahui siswa setelah  proses belajar mengajar dalam beberapa bidang studi akan 

tetapi  merupakan  umpan  balik terhadap  pelaksanaan  dan UN berikutnya.  Hal ini 

merupakan  upaya pemerintah  untuk meningkatkan  mutu pendidikan  di Indonesia, 

agar pendidikan tidak tertinggal jauh degan negara lain yang telah maju. 

 
2.7.   Tujuan Pengajaran Fisika SMA 

 
Setiap lembaga pendidikan yang tumbuh dengan sengaja dalam suatu 

masyarakat atau negara biasanya mempunyai rumusan tujuan pendidikan tersendiri. 

Tujuan pendidikan ini disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan 

pendidikan nasional. Salah satu sasaran pendidikan dan pengajaran disekolah adalah 

kurikulum. Kurikulum ini tidak hanya menyangkut dengan usaha-usaha luar sekolah 
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yang  dapat  mempengaruhi  kelakuan  anak  ke arah  yang  lebih  dan  sesuai  dengan 

tujuan pendidikan dan pengajaran. Adapun tujuan umum pendidikan SMA adalah: 

1.   Meningkatkan  pengetahuan  siswa untuk melanjutkan  pendidikan  pada jenjang 

lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kesenian. 

2. Meningkatkan  kemampuan  siswa  sebagai  anggota  masyarakat  dalam 

mengembangkan  hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan 

alam sekitar. 

3.   Mengutamakan  penyiapan  siswa  untuk  melanjutkan  pada  jenjang  yang  lebih 

tinggi. 

Mata pelajaran fisika adalah salah satu mata pelajaran UN (Ujian Nasional). 

Dalam Ujian Nasional semua materi dari kelas X, XI sampai dengan kelas XII akan 

di bahas dalam soal Ujian Nasional yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

siswa setelah mengalami proses belajar mengajar. 

 
2.8.   Tujuan Pengajaran Fisika Dasar I di Universitas Serambi Mekkah 

 
Fisika dasar adalah salah satu mata kuliah semster pertama pada jurusan Fkip 

Fisika, namun Fisika dasar I juga merupakan  salah satu mata kuliah umum pada 

jurusan PMIPA. Fisika dasar ini juga merupakan  mata kuliah fisika untuk tingkat 

pertama bagi pada pengajaran Fisika. Mata kuliah ini, disamping menjembatani 

perbedaan cara dan tingkat pengajaran fisika SMP dan tingkat-tingkat lebih lanjut di 

perguruan tinggi, juga materinya di perdalam dan diperluas dari apa yang pernah 

diterima ditingkat SMA. Pada perkuliahan  fisika dasar di perguruan tiggi sebagai 
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perkenalan  tentang fisika secara utuh, baik untuk prodi pendidikan fisika maupun 

pendidikan matematika, biologi dan kimia. 

Mata kuliah fisika dasar I mempunyai bobot SKS (Sistem Kredit Semester), 

yaitu  3 SKS merupakan kegiatan tatap mukadi ruang kuliah dan 1 SKS lagi sebagai 

praktikum  di laboratorium.Menurut  buku  Pedoman  Akademik  (2009:10)  ”Sistem 

kredit adalah suatu sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja 

tenaga pengajar dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan 

dalam kredit”. Perkuliahan setiap mata kuliah sekurang-kurangnya 75% dari jumlah 

pertemuan ideal (2 SKS 14-16 kali pertemuan, 3 SKS 21-24 kali pertemuan dan 4 

SKS 28-32 kali pertemuan). 
 

Untuk menjembatani  pengetahuan  tentang ilmu fisika di perguruan  tinggi, 

maka  dalam  selebaran  kurikulum  pendidikan  MIPA  di perguruan  tinggi  terdapat 

mata kuliah Fisika Dasar I dan Fisika Dasar II yang mencakup seluruh komponen 

fisika secara utuh, namun penulis disini hanya ingin melakukan penelitian tentang 

mata kuliah Fisika Dasar I. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 
Sesuai  dengan  judul  penelitian,  maka  yang  menjadi  lokasi  penelitian  ini 

adalah  pada  kampus  Universitas  Serambi  Mekkah  Banda  Aceh  yang  berada  di 

wilayah  Pemerintah  Aceh.  Penelitian  awal  penulis  lakukan  pada  tanggal  27  Juli 

sampai dengan 3 Agustus 2011, untuk mengetahui tentang ketersediaan data yang 

berkaitan nilai UN mata pelajaran Fisikadan nilai Fisika Dasar I. 

 
3.2.       Populasi dan Sampel Penelitian 

 
Dalam suatu penelitian  populasi dan sampel adalah salah satu faktor yang 

terpenting  yang  harus  ada  dalam  penelitian,  karena  populasi  adalah  keseluruhan 

objek  yang  dikenakan  dalam  penelitian.  Menurut  Sukardi  (2003:53)  ”Populasi 

adalah  semua  anggota  kelompok  manusia,  binatang,  peristiwa,  atau  benda  yang 

tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan 

dari hasil akhir suatu penelitian”. Sedangkan sampel adalah sebagian/wakil populasi 

yang diteliti. 

Adapun  yang  menjadi  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 2010/2011 yang telah 

mengambil mata kuliah Fisika Dasar I sebanyak 22 orang. 
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3.3.       Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk  mengumpul  data.Dalam  penelitian  menyusun  instrumen  adalah  pekerjaan 

penting di dalam langkah penelitian. 

Menurut Sukardi (2003:121), “suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang 

digunakan   dapat   mengukur   apa   yang   hendak   diukur”.   Instrumen   penelitian 

merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan 

mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya. 

Adapun didalam penelitian ini instrumen yang digunakan dalam pengolahan 

data   penelitian   adalahdengan   menggunakan   dokumentasi.   Menurut   Haryono 

(1998:110) “teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh  melalui dokumen-dokumen”.  Pengumpulan  data dilakukan dengan 

mengumpulkan: 

a.   Data nilai UN mata pelajaran Fisika SMA yang merupakan  hasil tes nasional 

bidang studi Fisika pada mahasiswa Program Studi Fisika FKIP Universitas 

Serambi  Mekkah  Banda  Aceh  Tahun  Ajaran  2010/2011,  yang  diambil  pada 

bagian pengajaran Prodi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. 

b.  Data nilai akhir (final) Fisika Dasar Imahasiswa Program Studi Fisika FKIP 

Universitas   Serambi   Mekkah   Banda   Aceh   Tahun   Ajaran   2010/2011,yang 

diambil pada bagian pengajaran Prodi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah 

Banda Aceh. 

Setelah data ini terkumpul maka data ini disusun dalam bentuk tabel. 

Selanjutnya data ini diolah untuk mencari korelasi antara hasil tes nasional bidang 
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studi  Fisika  yaitu  nilai  Ujian  Nasional  dan nilai semester  akhir   Fisika  Dasar  I. 

Langkah-langkah pengolahan data yang akan diperoleh yaitu harus menetapkan 

variabel: 

1.         Variabel (X) yaitu nilai Ujian Nasional mata pelajaran Fisika SMA 
 

2.         Variabel (Y) yaitu nilai final Fisika Dasar I. 
 
 

3.4.       Teknik Pegolahan Data 
 

Setelah  secara  keseluruhan  data terkumpul,  tahap berikutnya  adalah  tahap 

pengolahan data.Pada tahap inilah hasil penelitian dirumuskan.Dalam penelitian ini, 

peneliti  menggunakan  pengujian  statistika  yaitu  menggunakan  metode  korelasi 

momen produk (product moment). 

3.4.1. Koefisien korelasi 
 

Mencari koefisien korelasi antara nilai Ujian Nasional mata pelajaran Fisika 

SMA dengan nilai Fisika Dasar I. Data yang diperoleh selanjutnya dicari koefisien 

korelasi dengan menggunakan rumus 

 
 

rxy         = 
 
 
 

Dimana: 
 

rxy= koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y 
 

X= nilai variabel 1 (nilai Ujian Nasional mata pelajaran SMA) 
 

Y= nilai variabel 2 (nilai akhir Fisika Dasar I) 
 

N= Jumlah Sampel                                                       ( Subana, 2005:148) 
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3.4.2.   Pengujian hipotesis 
 

Selanjutnya untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan tes 

statistik atau uji-t yang dikemukakan Sudjana (1992:380) yaitu: 

 
 

Kriteria pengujian  adalah jika thitung>ttabel  , maka Ha terima atau tolak Ho. 

Akan tetapi jika thitung    ttabel    maka tolak Ha atau terima Ho.Berdasarkan  hipotesis 

penelitian, maka yang menjadi hipotesis statistik adalah: 

Ho       : ρ 0 
 
 

Ha       : ρ>0 
 

Dengan  demikian  kriteria  penolakan/penerima  Ho : tolak  Ho. Jika  thitung> 

ttabeldan  terima  Ho  untuk  keadaan  lainnya  dan    untuk  taraf  signifikan  α  =  0,05 

dengan derajat kebebasan atau (dk = n-2). 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

4.1.       Analisis Data 
 

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

dilakukan di Kampus Universitas Serambi Mekkah. Sesuai dengan judul penelitian 

ini yaitu “validitas prediksi nilai Ujian Nasional (UN)mata pelajaran Fisika SMA 

terhadap nilai Fisika dasar I  pada Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi 

Mekkah   Banda   Aceh”.   Data   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah 

dokumentasi.  Untuk data nilai   UN mata pelajaran  Fisika SMA yang merupakan 

hasil  tes  nasional  bidang  studi  Fisika  dan  nilai  semester  akhir    Fisika  Dasar  I 

diperoleh  dari pengajaran  Prodi Fisika FKIP Universitas  Serambi  Mekkah  Banda 

Aceh. Untuk penganalisaan data dilakukan dengan metode statistik sederhana yaitu 

korelasi product moment yang digunakan untuk melihat validitas prediksi nilai Ujian 

Nasional  (UN)mata  pelajaran  Fisika  SMA  terhadap  nilai  Fisika  dasar  I    pada 

Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. 

Dalam   penelitian   ini  digunakan   teknik   koefisien   korelasi   dengan   test 

signifikan 5% atau 0,05. Dan memakai tabel nilai r product moment dari pearson. 

Adapun tabel nilai data untuk menghitung korelasi ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 
Daftar Distribusi Frekuensi 

 
No Nama X Y X2 Y2 XY 

1. Aldo Hepriadi 7,75 86,2 60,06 7430,44 668.05 

2. Arfian Manuddin 8,75 86,2 76,56 7430,44 754,25 

3. Deni Sinawati 7,50 73,7 56,25 5431,69 552,72 
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6,2 

 
 
 
 
 
 

4. Esi Hardiah 8,75 76,2 76,56 5806,44 666,75 

5. Husnul Malia 6,20 72,0 38,44 5184,00 446,40 
 40  

6. Jasri Ahmad 8,00 7  64,00 5806,44 609,60 
 7. Lia Wardini 8,25 71,7 68,06 5140,89 591,53 

8. Lisa Isliana 8,00 73,7 64,00 5431,69 589,06 

9. Mahhati 5,75 71,7 33,06 5140,89 412,28 

10. Masdi Amin 7,00 77,5 49,00 6006,25 542,50 

11. M. Husaini S 8,00 71,0 64,00 5041,00 568,00 

12. Muliadi 4,45 71,0 19,80 5041,00 315,95 

13. Noviyana 8,25 87,2 68,06 7603,84 719,40 

14. Nurrahmi 8,00 88,7 64,00 7867,69 709,60 

15. Ona Darmayanti 9,00 77,5 81,00 6006,25 697,50 

16. Rahmaton 9,50 72,0 90,25 5184,00 684,00 

17. Rena Fisanti 7,50 77,5 56,25 6006,25 581,25 

18. Riska Ida Irawan 5,75 77,5 33,06 6006,25 445,63 

19. Safrina 8,25 86,2 68,06 7430,44 711,15 

20. Salahuddin 8,75 77,5 76,56 6006,25 678,13 

21. Sri Pamungkas 9,50 87,5 90,25 7656,25 831,25 

22. Supriadi Khalid 6,50 76,2 42,25 5806,44 495,30 
 
 

∑ 

 
 
169,40 

 
 
1714,90 

 
 
1339,53 

 
 
134464,83 

 
 
13270,84 

Sumber : Data nilai  UN mata pelajaran Fisika SMA dan nilai akhir Fisika Dasar I 
mahasiswa Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah 
Banda Aceh Tahun Ajaran 2010/2011 

 
Keterangan : 

 
X= nilai variabel 1 (nilai Ujian Nasional mata pelajaran Fisika SMA) 

 
 

Y= nilai variabel 2 (nilai akhir Fisika Dasar I) 
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Dari tabel 4.1. Daftar distribusi frekuensi diatas diketahui: 

N         = 22 

∑X      = 169,40 
 

∑Y      = 1714,90 
 

∑X2       = 1339,53 
 

∑Y2       = 134464,83 
 

∑XY   = 13270,84 
 
 

Untuk mencari koefisien korelasi antara nilai Ujian Nasional (UN)mata 

pelajaran Fisika SMA terhadap nilai Fisika dasar I  pada Program Studi Fisika FKIP 

Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. 

 

rxy         = 
 
 

=                     (22)(13270,84) − (169,40)(1714,90)   

[(22)(1339,53) − (169,40) 2 ][(22)(134464,83) − (1714,90) 2 

 

=                            (291958,48) − (290504,06)   
[(29469,66) − (28696,36)][(2958226,26) − (2940882,01) ] 

 

=           (1454,42)   
[(773,3)(17344,25)] 

 
=  

     1454,42   
13412308,50 

 
=  1454,42 

3662,28 
 

rxy         = 0,39 
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Dari  hasil  perhitungan  data  diatas  didapatkan  nilai  rxy   =  0,39.  Dengan 

demikian antara nilai Ujian Nasional (UN)mata pelajaran Fisika SMA terhadap nilai 

Fisika dasar I  pada Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda 

Aceh didapatkan korelasi yang rendah yaitu 0,39. 

 
4.2.       Tinjauan Terhadap Hipotesis 

 
Didalam pengujian hipotesis ini penulis mengemukakan sebagai berikut: 

terdapat validitas prediksi nilai Ujian Nasional (UN)mata pelajaran Fisika SMA 

terhadap nilai Fisika dasar I  pada Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi 

Mekkah Banda Aceh. Untukuji hipotesis tersebut digunakan rumus statistik uji-t 

sebagai berikut: 

 
thitung = 

 
 
 

= 0,39     22 − 2   
1 − (0,39) 2 

 
 
 

= 0,39     20   
1 − 0,15 

 

 
 

= 0,39   20   
0,85 

 

 
= 0,39 23,52 

 
= 0,39 (4,84) 

 
thitung      = 1,89 

 
Dari hasil perhitungan diatas diperoleh thitung sebesar 1,89 pada taraf signifikan 

 
α = 0,05 dengan: 

 
dk = N-2 
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= 22-2 
 

= 20 
 

Maka diperoleh ttabel: 
 

t(1-α)(dk) 
 

t(1-0,05)(20) 
 

t(0,95)(20) 
 

maka ttabel = 1,72 
 

Sehingga thitung = 1,89>ttabel = 1,72 
 

Dari hasil pengujian keberartian dengan menggunakan rumus uji t maka diperoleh 

thitung = 1,89. Pada α = 0,05 dan dk = 20 diperoleh ttabel = 1,72. 

Berdasarkan  nilaithitung  dan nilai ttabel  yang diperoleh diketahui bahwa nilai 
 

thitung  = 1,89> ttabel = 1,72. Dengan demikian, hipotesis (Ha) yang telah dirumuskan 

berbunyi “terdapat validitas prediksi nilai Ujian Nasional (UN)mata pelajaran Fisika 

SMA terhadap  nilai Fisika dasar I   pada Program Studi Fisika FKIP Universitas 

Serambi Mekkah Banda Aceh.” diterima. 

 
4.3.       Pembahasan 

 
Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui validitas prediksi nilai Ujian 

Nasional  (UN)mata  pelajaran  Fisika SMA terhadap  nilai Fisika dasar I, sehingga 

diperoleh gambaran tentang nilai Ujian Nasional mata pelajaran  Fisika dengan nilai 

Fisika dasar I. 

Mata pelajaran fisika SMA dengan mata kuliah fisika dasar I adalah sama- 

sama mata pelajaran Fisika. Akan tetapi kalau mata kuliah Fisika dasar I adalahsalah 
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satu mata kuliah di perguruan tinggi yang materinya di perdalam dan diperluas dari 

apa yang pernah diterima ditingkat SMA. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terlihat bahwa nilai Ujian 

Nasional  (UN)mata  pelajaran  Fisika  SMA  erat  hubungannya  dengan  nilai  Fisika 

dasar I. Jadi antara nilai Ujian Nasional Fisika SMA dengan nilai Fisika Dasar I 

dapat  diketahui  bahwa  terjadi  interaksi  dan  saling  ketergantungan.  Hal ini dapat 

dilihat  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  adalah  rxy   =  0,39  pada  taraf 

signifikan α = 0,05 dengan dk = 20. Dan setelah pengujian hipotesis yaitu dengan 

menggunakan statistik uji t maka didapatkan hasil dari perhitungan thitung> ttabel yaitu 

1,89>  1,72,  artinya  terdapat  validitas  prediksi  nilai  Ujian  Nasional  (UN)mata 
 

pelajaran Fisika SMA terhadap nilai Fisika dasar I  pada Program Studi Fisika FKIP 

Universitas  Serambi Mekkah Banda Aceh dengan tingkat korelasi dalam katagori 

rendah. Jadi, bagi siswa-siswa/calon mahasiswa bisa untuk menjadi bahan 

pertimbangan  atau  pedoman  pemilihan  jurusan  di  Perguruan  Tinggi  mendatang. 

karena hasil nilai Ujian Nasional ada hubunganya untuk memilih jurusan yang akan 

mendatang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Dalam  bab  terakhir  ini  penulis  mengemukakan  beberapa  kesimpulan  dan 

saran yang sesuai dengan uraian yang telah penulis buat dari bab I sampai dengan 

bab V. Dengan bertitik tolak pada uraian diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan 

bahwa: 

 
5.1. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil analisis data , dapat disimpulkan ada korelasi yang positif 

antaranilai  Ujian  Nasional  (UN)mata  pelajaran  Fisika  SMA  terhadap  nilai Fisika 

dasar I  pada Program Studi Fisika FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh 

dengan tingkat korelasi dalam katagori rendah. 

 
5.2. Saran-saran 

 
Adapun saran-saran  yang dapat penulis sampaikan  di dalam penelitian  ini 

adalah: 

5.2.1.Bagi  guru-guru yang mengajar baik di SMA/MA maupun SMK supaya 
 

proses  belajar mengajar lebih ditingkatkan lagi karena mengingat hasil Ujian 

Nasioanal (UN) ada hubungannya dengan jurusan akan dipilih siswa di 

Perguruan Tinggi nanti. 

5.2.2.   Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang Validitas Prediksi  Nilai Ujian 
 

Nasional (UN) SMA Mata  Pelajaran Fisika Terhadap Nilai Fisika Dasar I 
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elanjutny 

 
 
 
 
 
 

Pada Program Studi Fisika FKIP  Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh 

pada  populasi  yang  berbeda  guna  untuk  menjadikan  bahan  perbandingan 

dengan hasil penelitian ini. 
 

5.2.3. Diharapkan kepada penelitian 46     a, alangkah baiknya menggunakan 
 

instrument lain, jangan memakai instrumen dokumentasi lagi dan untuk 

populasi atau sampel itu alangkah baiknya memiliki sampel atau populasi 

yang lebih banyak lagi. 
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