
    

 

 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Kerangka Teoretis  

1. Hasil Belajar 

 

Evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan setelah melakukan kegiatan. 

Tujuannya untuk mengetahui kekurangan yang terjadi agar kegiatan yang 

dilakukan lebih baik. Dalam proses belajar mengajar, evaluasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa memahami pembelajaran yang sudah 

berlangsung. 

 

Menurut Sanjaya (2010: 241), evaluasi merupakan suatu proses. Artinya, dalam 

suatu pelaksanaan evaluasi mestinya terdiri dari berbagai macam tindakan yang 

harus dilakukan. Evaluasi juga berhubungan dengan pemberian nilai atau arti, 

sehingga dapat menunjukkan kualitas nilai. Evaluasi secara keseluruhan setelah 

pembelajaran berlangsung bertujuan untuk melihat hasil belajar yang dimiliki 

siswa.  

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 3), pengertian hasil belajar yaitu: 

 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi dari tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya 

penggal dan puncak proses penilaian. 
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Sudjana (2005: 3), juga mengungkapkan bahwa: 

 

 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotoris. 

 

Berdasarkan uraian di atas, hasil belajar yaitu perubahan tingkah laku dalam 

interaksi belajar mengajar sehingga dimiliki oleh individu yang melakukan 

pembelajaran, baik dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. 

 

Salah satu upaya mengukur keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dapat 

dilihat dari hasil belajar siswa itu. Kemudian keberhasilan itu akan diukur untuk 

melihat seberapa besar usaha yang telah dilakukan siswa selama proses belajar-

mengajar berlangsung. Pengukuran ini biasa dilakukan dalam bentuk tes.  

 

Abdullah (2008: 1), mengungkapkan pengertian hasil belajar yaitu: 

 

Hasil belajar (achievement) itu sendiri dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan murid dalam mempelajari materi pelajaran di pondok 

pesantren atau sekolah, yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh 

dari tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. 

 

Hasil belajar merupakan bagian dari pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Menurut Gagne dalam 

Suprijono (2009: 5), hasil belajar berupa: 

Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis; (2) Keterampilan intelektual 

yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang; (3) Strategi 

kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri; (4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan 

melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, 

sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani; (5) Sikap adalah 

kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap 

objek tersebut.  
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Berdasarkan pendapat di atas, hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran yang ditunjukkan oleh nilai melalui tes. 

Sehingga mendapatkan nilai berupa skor melalui kemampuannya mengungkapkan 

pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk bahasa, lisan maupun tertulis. Pada 

penelitian ini hasil belajar menggunakan bentuk tertulis. 

2. Bentuk Tes 

Hasil akhir dari proses belajar adalah mengukur tingkat pencapaian kompetensi 

yang dimiliki siswa. Pengukuran tersebut dapat dilakukan tes dan non tes. Tes 

meliputi tes lisan, tertulis, dan perbuatan. Sedangkan pengukuran non tes yaitu 

sikap, minat, dan lifeskill. 

 

a. Tes Pilihan Jamak Beralasan 

 

Pilihan jamak beralasan adalah bentuk tes pilihan jamak yang disertai uraian 

sebagai alasan jawaban yang dipilih. Alasan yang dikemukakan dapat 

mencerminkan pemahaman yang dimiliki siswa tersebut. 

 

Menurut Treagus dalam Anonim (2008: 21), pilihan ganda beralasan 

dikembangkan dan digunakan untuk menganalisis pemahaman serta kesulitan 

belajar siswa. Artinya, bentuk tes ini disusun sebagai jalan untuk menduga 

penyebab kesulitan belajar siswa. Pada dasarnya, bentuk pilihan ganda beralasan 

sama dengan pilihan ganda biasa. Hanya saja, dalam bentuk ini digunakan alasan 

yang sebagai alternatif  jawaban untuk mengatasi kelemahan bentuk tes pilihan 

ganda biasa, yaitu penembakan. 
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Menurut Jaelani (2009: 5), tes objektif  beralasan adalah bentuk tes yang efektif 

dan efisien untuk mengukur kemampuan penguasaan materi siswa. Penggunaan 

bentuk tes objektif beralasan yaitu: 

 

 Tes ini harus diusahakan dan kemudian diasumsikan bahwa salah satu 

alasan yang disediakan merupakan satu-satunya jalan untuk dapat 

mengetahui jalan pikiran maupun kemampuan penguasaan materi anak 

didiknya. Karena dalam menjawab, siswa hanya memilih satu huruf dari 

option yang disediakan serta satu pilihan alasan yang disediakan, maka 

bentuk tes ini objektif penskorannya tinggi serta hasilnya relatif cepat 

diketahui. 

 

 

Menurut Vermalia (2011: 19), tes pilihan ganda beralasan memiliki kelebihan dan 

kelemahan yang hampir sama dengan tes pilihan ganda biasa. Adapun kelebihan 

dari bentuk tes pilihan ganda beralasan yaitu: 

 

1) Jumlah materi tidak terbatas dan soal relatif banyak; 2) Mengukur 

jenjang kognitif dari ingatan sampai evaluasi; 3) Penskoran mudah, cepat, 

objektif dan mencakup materi yang luas; 4) Sangat tepat untuk ujian yang 

pesertanya banyak dan hasilnya harus segera, seperti UN; 5) Reliabilitas 

soal relatif tinggi; 6) Penskoran bisa digantikan oleh mesin; 7) Dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan Problem Solving; 8) Tidak ada 

peluang untuk menerka atau menebak jawaban. 

 

 

Adapun kelemahan dari tes pilihan ganda beralasan yaitu: 

 

 

1) Kurang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan verbal; 2) 

Peserta didik tidak mempunyai keleluasaan dalam menulis, 

mengorganisasikan, dan mengekspresikan gagasan yang mereka miliki 

yang dituangkan ke dalam kata atau kalimatnya sendiri; 3) Penyusunan 

soal yang baik memerlukan waktu yang relatif lama; 4) Sangat sukar 

menentukan alternatif jawaban dan alasan yang benar-benar homogen, 

logis dan berfungsi. 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini tes pilihan jamak beralasan yaitu 

suatu bentuk tes pilihan jamak yang mengharapkan siswa menjawab pilihan 
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dengan memberikan alasan sebagai pertimbangan. Alasan pada setiap jawaban 

yang dipilih bertujuan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki siswa. 

 

b. Tes Uraian 

 

Jenis tes ini menuntut kemampuan siswa untuk mengemukakan, menyusun, dan 

memadukan gagasan yang telah dimilikinya dengan menggunakan kata-katanya 

sendiri. Tes jenis ini memungkinkan siswa menjawab pertanyaan secara bebas. 

 

Menurut Sudijono (2008: 100), tes uraian (essay test) adalah salah satu jenis tes 

hasil belajar yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 

 

1) Bentuk pertanyaan yang menghendaki jawaban berupa uraian atau 

kalimat yang cukup panjang; 2) Bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah 

itu menuntut kepada testee untuk memberikan penjelasan, komentar, 

penafsiran, membandingkan, membedakan, dan sebagainya; 3) Jumlah 

butir soal umumnya terbatas, yaitu berkisar antara lima sampai dengan 

sepuluh butir; 4) Pada umumnya butir-butir soal tersebut diawali dengan 

kata-kata jelaskan, mengapa, bagaimana, atau kata-kata lain yang serupa 

dengan itu. 

 

 

Menurut Silverius (1991: 63-65), beberapa keunggulan dan kelemahan dari tes 

bentuk uraian diantaranya, yaitu: 

 

1) Menjawab pertanyaan tes secara bebas; 2) Mampu meningkatkan 

kemampuannya dalam hal menulis, mengutarakan ide-ide atau jalan 

pikirannya secara terorganisir, berpikir kreatif dan kritis; 3) Mampu 

mengukur kemampuan siswa mengemukakan pandangan dalam bentuk 

tulisan; 4) Mampu mengukur kemampuan siswa menjelaskan, 

membandingkan, merangkumkan, membedakan, menggambarkan, dan 

mengevaluasi suatu topik atau pokok bahasan; 5) Relatif lebih mudah 

menyusun pertanyaannya; 6) Sangat memperkecil kemungkinan siswa 

menebak jawaban yang benar; 7) Dapat menggalakkan siswa untuk 

mempelajari secara luas konsep-konsep dan generalisasi yang berkaitan 

dengan topik pembahasan atau pengajarannya. 
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Adapun kelemahan dari tes bentuk uraian, yaitu: 

 

 

1) Sukar diskor secara benar-benar obyektif, walaupun itu tes yang 

dikualifikasi sebagai tes uraian obyektif sekalipun; 2) Membutuhkan 

waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan; 3) Jumlah pokok bahasan 

atau subpokok bahasan yang dapat diambil sebagai sumber pertanyaan 

sangat terbatas; 4) Membutuhkan waktu yang jauh lebih lama bagi guru 

untuk membaca dan menilai semua jawaban siswa; 5) Sering terbuka 

untuk hallo effect yang berupa kecenderungan untuk memberi nilai tinggi 

bagi siswa yang dianggap atau dinilai mempunyai kemampuan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan teman sekelasnya. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini tes bentuk uraian sebagai salah 

satu  alat ukur hasil belajar untuk mengungkap daya ingat dan pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran yang ditanyakan dalam tes. Siswa diharapkan mampu 

memberikan jawaban secara terurai. 

 

3. Kemampuan Berpikir Kritis  

 

Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis jika siswa mampu 

merumuskan dan mengevaluasi apa yang dipercaya dan diyakininya dalam 

memecahkan masalah. Menurut Suryabrata (2001: 54), menyatakan bahwa: 

          Berpikir adalah meletakkan hubungan antara bagian-bagian pengetahuan 

seseorang. Bagian pengetahuan tersebut, yaitu sesuatu yang telah dimiliki, 

yang berupa pengertian-pengertian dan dalam batas tertentu juga tanggapan-

tanggapan. 

 

Berpikir kritis dapat terjadi bila diberi rangsangan (stimulus) yang bertujuan untuk 

memberikan arahan dalam berpikir dan bekerja. Artinya, seorang siswa dalam 

proses pembelajaran tidak hanya memikirkan sesuatu dengan sengaja, tetapi juga 

meneliti bagaimana kita dan orang lain menggunakan bukti dan logika. Johnson 

(2009: 48), mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir untuk menyelidiki 
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secara sistematis proses berpikir itu sendiri. Spliter dalam Komalasari (2010: 

267), mengemukakan bahwa keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan 

bernalar dan berpikir reflektif yang difokuskan untuk memutuskan hal-hal yang 

diyakini dan dilakukan.  

 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah 

kemampuan siswa untuk dapat merumuskan dan mengevaluasi apa yang 

dipercaya dan diyakininya dalam memecahkan masalah secara konvergen, yaitu 

menuju ke satu titik. 

Kemampuan berpikir kritis memiliki beberapa indikator untuk mencapai 

kemampuan yang diinginkan. Menurut Ennis dalam Aryati (2009: 3), 

mengidentifikasi 12 indikator berpikir kritis, yang dikelompokkannya dalam lima 

besar aktivitas yaitu: 

(1) memberikan penjelasan sederhana, meliputi: a) memfokuskan 

pertanyaan, b) menganalisis pertanyaan, c) bertanya dan menjawab 

pertanyaan tentang suatu penjelasan atau tantangan; (2) membangun 

keterampilan dasar, meliputi: a) mempertimbangkan kriteria dan 

keabsahan informasi, b) mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan 

hasil observasi; (3) menyimpulkan, meliputi: a) mendeduksi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi, b) menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi, c) membuat dan menentukan nilai 

pertimbangan; (4) memberikan penjelasan lanjut, meliputi: a) 

mendefinisikan istilah dan definisi pertimbangan dalam tiga dimensi, b) 

mengidentifikasi asumsi; (5) mengatur strategi dan taktik, yang meliputi: 

a) menentukan tindakan, b) berinteraksi dengan orang lain. 

 

Menurut Tresnawati (2010: 19) berpikir kritis dibagi dalam dua aspek besar yang 

meliputi aspek pembentukan watak dan aspek  keterampilan. Beberapa aspek 

keterampilan berpikir kritis seperti diuraikan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Aspek Keterampilan Berpikir Kritis yang Diamati 

Keterampilan Berpikir 

Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Indikator 

1. Memberikan 

penjelasan dasar 

1. Menganalisis 

argument 

1. Mencari persamaan 

dan perbedaan 

2. Membangun 

keterampilan dasar 

2. Mempertimbangkan 

apakah sumber dapat 

dipercaya atau tidak? 

2. Kemampuan 

memberikan alasan 

3. Menyimpulkan  3. Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

3. Berhipotesis 

4. Menggeneralisasi 

4. Membuat dan 

mengkaji nilai-nilai 

hasil pertimbangan 

5. Mengaplikasikan 

konsep 

6. Mempertimbangkan 

alternative 

 

Selain indikator berpikir kritis, siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis 

memiliki ciri-ciri tersendiri. Ada pula ciri-ciri dari berpikir kritis yang 

dikemukakan Zeidler, et al dalam Suprapto (2008: 8) menyatakan ciri-ciri orang 

yang mampu berpikir kritis adalah: 

(1) memiliki perangkat pikiran tertentu yang dipergunakan untuk 

mendekati gagasannya, dan memiliki motivasi kuat untuk mencari dan 

memecahkan masalah, (2) bersikap skeptis yaitu tidak mudah menerima 

ide atau gagasan kecuali dia sudah dapat membuktikan kebenarannya. 

 

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini, untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis siswa meliputi: kemampuan mendefinisikan masalah, kemampuan 

menyeleksi informasi untuk pemecahan masalah, kemampuan merumuskan 

hipotesis, dan kemampuan menarik kesimpulan. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan 

perubahan baik berupa tingkah laku maupun ilmu pengetahuan. Setelah kegiatan 
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ini dilaksanakan maka diperlukan adanya evaluasi. Dalam dunia pendidikan kata 

evaluasi sangat identik dengan pemberian nilai sebagai tolak ukur seberapa 

berhasilkah kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Evaluasi yang dilakukan 

guru kepada para siswa biasanya merupakan evaluasi hasil belajar. Gunanya 

untuk mengetahui kualitas pemahaman siswa tentang materi yang telah diajarkan. 

 

Evaluasi hasil belajar ini berupa tes, baik secara tertulis, lisan maupun perbuatan. 

Tes yang sering digunakan yaitu tes tertulis seperti tes pilihan jamak dan uraian. 

Bentuk tes ini dipilih karena alasan kepraktisan. Padahal masih banyak bentuk  tes 

yang dapat digunakan, seperti pengembangan dari bentuk tes pilihan jamak yaitu 

pilihan jamak beralasan. Tes ini mengharapkan siswa dapat memberikan alasan 

pada setiap jawaban yang dipilihnya.  

 

Penelitian ini mengunakan dua bentuk tes yaitu bentuk tes uraian dan bentuk tes 

pilihan jamak beralasan sebagai modifikasi dari bentuk tes pilihan jamak pada 

umumnya. Masing-masing bentuk tes akan menghasilkan skor sebagai keluaran 

hasil belajar fisika siswa yang berfokus pada ranah kognitif saja. Peninjauan hasil 

belajar dari tiap bentuk tes tersebut dilihat dari kemampuan berpikir kritis siswa 

yang dibagi menjadi dua kategori saja, yaitu kategori tinggi dan kategori rendah. 

 

Variabel dalam penelitian ini berjumlah tiga variabel yaitu variabel bebas, 

variabel terikat dan variabel moderator. Variabel bebas meliputi bentuk tes uraian 

(X1) dan bentuk tes pilihan jamak beralasan (X2). Kemudian variabel terikat 

berupa hasil belajar fisika siswa (Y) dan variabel moderatornya yaitu kemampuan 

berpikir kritis. Pada variabel terikat berupa hasil belajar akan didapat dua hasil 
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belajar fisika siswa yaitu hasil belajar dengan perlakuan bentuk tes uraian (Y1) 

dan hasil belajar dengan perlakuan bentuk tes pilihan jamak beralasan (Y2). Kedua 

hasil belajar tersebut dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kemampuan 

berpikir kritis yang dimiliki siswa yaitu kemampuan berpikir kritis tinggi dan 

kemampuan berpikir kritis rendah. Selanjutnya hasil belajar dianalisis  untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar fisika siswa pada siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis rendah.  

 

 

Penjelasan lebih lanjut untuk menganalisis variabel-variabel dalam penelitian ini,  

dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

Penggunaan bentuk tes dan peninjauan kemampuan berpikir kritis siswa akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa. Masing-masing variabel berada 

dalam dua kategori yaitu bentuk tes uraian dengan pilihan jamak beralasan dan 

kemampuan berpikir kritis tinggi dengan kemampuan berpikir kritis rendah yang 

berdampak pada hasil belajar fisika siswa. 

 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

KBK 

Z1 

Z2 
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Kemampuan berpikir kritis dan bentuk tes yang bervariasi akan saling 

mempengaruhi sehingga terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa. Terutama 

bagi tingkatan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa. Siswa dengan 

kemampuan berpikir kritis kategori tinggi akan meningkatkan hasil belajar dengan 

menggunakan bentuk tes uraian. Karena, bentuk tes ini mampu merangsang 

kemampuan yang dimiliki siswa. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis mampu meningkatkan hasil belajar menggunakan bentuk tes pilihan 

jamak beralasan daripada bentuk tes uraian. Karena, pada bentuk tes pilihan jamak 

beralasan pemberian skor lebih mudah diberikan ketika siswa hanya menjawab 

pilihannya saja atau hanya memberikan alasannya saja. 

 

Berdasarkan hipotesis yang saling berhubungan, maka masing-masing variabel 

memungkinkan adanya interaksi yaitu interaksi antara bentuk tes dan kemampuan 

berpikir kritis dalam meningkatkan hasil belajar fisika siswa. 

 

C. Anggapan Dasar dan Hipotesis 

  

1. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

a. Siswa dari kedua kelompok sampel memperoleh materi yang sama. 

b. Siswa dari kedua kelas eksperimen mendapatkan alokasi waktu belajar yang 

sama. 

c. Siswa pada kedua kelas eksperimen memiliki kemampuan kognitif yang sama 

jika dilihat dari nilai rata-rata semester ganjil. 

d. Kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran fisika berbeda-beda. 
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2. Hipotesis 

Pasangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

Hipotesis pertama 

 

H01 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa antara menggunakan 

bentuk tes uraian dengan bentuk tes pilihan jamak beralasan. 

H11 : Terdapat hasil belajar fisika siswa antara menggunakan bentuk tes uraian 

dengan bentuk tes pilihan jamak beralasan. 

Hipotesis kedua 

 

H02 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar fisika dilihat dari kemampuan 

berpikir kritis kategori tinggi dengan kategori rendah. 

H12 : Terdapat perbedaan hasil belajar fisika dilihat dari kemampuan berpikir 

kritis kategori tinggi dengan kategori rendah 

Hipotesis ketiga 

 

H03 : Tidak terdapat interaksi antara bentuk tes dengan kemampuan berpikir kritis 

dalam peningkatan hasil belajar fisika siswa. 

H13 : Terdapat interaksi antara bentuk tes dengan kemampuan berpikir kritis 

dalam peningkatan hasil belajar fisika siswa 

 

 

 


