
    

 

 

 

 

 

I.   PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada jenjang SMP merupakan mata pelajaran 

terpadu yang mencakup aspek biologis (biologi), aspek fisis (fisika), dan aspek 

kimiawi (kimia). Secara aspek fisis, sains memfokuskan pada pembahasan benda 

tak hidup, mulai dari benda tak hidup yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari 

seperti air, tanah, udara, batuan dan logam, sampai dengan benda-benda luar bumi 

dalam susunan tata surya dan sistem galaksi di alam semesta. Bidang ilmu fisika 

sebagai salah satu cabang IPA merupakan bidang yang terdiri dari produk dan 

proses yang meliputi fakta, konsep, prinsip, prosedur, teori, hukum dan postulat, 

serta beberapa keterampilan sebagai proses pembelajaran IPA. 

  

Keterampilan proses IPA mencakup keterampilan dasar (basic skill) sebagai 

kemamapuan terendah sampai keterampilan tertinggi yaitu keterampilan 

investigasi (investigation skill). Keterampilan inilah yang diharapkan dapat 

menumbuhkembangkan kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis, kreatif dan 

inovatif pada setiap materi yang diajarkan guru. Sehingga siswa tidak hanya 

berpikir secara sengaja, namun mampu menggunakan bukti dan logika. Tidak 

berhenti disitu, kemampuan berpikir kritis siswa diharapkan mampu menggali 

potensi siswa secara berkala mulai dari memberikan penjelasan dasar, 
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membangun kemampuan dasar dan mengaplikasikan konsep serta memberikan 

alternatifnya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya. kemampuan berpikir 

kritis inipun mampu berkolerasi terhadap hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung sehingga benar-benar terjadi proses pembelajaran yang bermakna. 

 

Hasil belajar fisika yang tergolong masih rendah atau belum mencapai standar 

KKM, menjadi salah satu tantangan bagi guru untuk memberikan rangsangan 

yang lebih menarik lagi bagi siswanya. Mulai dari variansi model dan metode 

yang digunakan, kemenarikan media pembelajaran yang dibuat, sampai bentuk 

evaluasinya. Meskipun evaluasi sering dianggap sebagai salah satu hal yang 

menakutkan bagi siswa karena mempertaruhkan kemampuan yang dimiliki untuk 

mendapatkan skor yang terbaik. Padahal seharusnya evaluasi dijadikan kebutuhan, 

sebab dengan evaluasi mereka akan tahu sejauh mana mereka dikatakan berhasil 

atau tidak dalam menyerap pembelajaran yang telah berlangsung. Evaluasi juga 

diperlukan untuk menentukan sejauh mana keberhasilan guru dalam memberikan 

materi. 

 

Meskipun memiliki banyak pilihan bentuk tes, pada kenyataannya bentuk tes 

objektif berbentuk pilihan jamak dan tes uraian berbentuk essay menjadi bentuk 

tes yang paling sering digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Padahal tes 

pilihan jamak berisiko terjadi penembakan jawaban oleh siswa, sehingga jawaban 

yang dipilih kurang mampu mewakili kemampuan yang dimiliki siswa, sedangkan 

tes uraian memiliki keterbatasan jumlah pokok bahasan dan membutuhkan waktu 

yang relatif lama. Untuk itu, bentuk tes pilihan jamak beralasan dibuat untuk 

memperbaiki kelemahan bentuk tes pilihan jamak biasa sehinggu mampu 
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meminimalisir terjadinya penembakan. Selain bentuk tes dalam evaluasi, 

penerapan teknik evaluasi yang kurang menyeluruh untuk mengukur 

perkembangan yang dicapai siswa selama proses pembelajaran juga dapat 

menyebabkan rendahnya hasil belajar. Sehingga semua kegiatan dari awal sampai 

akhir pembelajaran mampu memberikan sinergi yang baik terhadap hasil akhirnya 

terhadap siswa maupun guru. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di 

atas, maka telah dilakukan penelitian dengan judul Perbandingan Hasil Belajar 

Menggunakan Bentuk Tes dalam Evaluasi Pembelajaran Fisika Ditinjau dari 

Kemampuan Berpikir Kristis Siswa SMP. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah perbedaan hasil belajar fisika siswa antara menggunakan bentuk tes 

uraian dengan bentuk tes pilihan jamak beralasan? 

2. Adakah perbedaan hasil belajar fisika dilihat dari kemampuan berpikir kritis 

kategori tinggi dengan kategori rendah? 

3. Adakah interaksi antara bentuk tes dengan kemampuan berpikir kritis dalam 

peningkatan hasil belajar fisika siswa? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk:  

 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar fisika siswa antara menggunakan bentuk 

tes uraian dengan bentuk tes pilihan jamak beralasan. 

2. Mengetahui perbedaan hasil belajar fisika siswa dilihat dari kemampuan 

berpikir kritis kategori tinggi dengan kategori rendah. 

3. Mengetahui interaksi antara bentuk tes dengan kemampuan berpikir kritis 

dalam peningkatan hasil belajar fisika siswa. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan dan bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Memberi wawasan kepada pembaca mengenai perbedaan bentuk tes dan 

hubungannya dengan hasil belajar fisika siswa. 

3. Memberi wawasan kepada pembaca mengenai kemampuan berpikir kritis dan 

hubungannya dengan hasil belajar fisika siswa. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku dalam interaksi belajar 

mengajar sehingga dimiliki oleh individu yang melakukan pembelajaran, baik 
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dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Pada penelitian ini, hasil 

belajar dibatasi pada bidang kognitif saja. 

2. Bentuk tes merupakan deskripsi tentang alat ukur dalam evaluasi, yang dalam 

penelitian ini bentuk yang digunakan yaitu tes uraian dan tes pilihan jamak 

beralasan. Tes uraian mengharapkan siswa menjawab pertanyaan dengan 

menguraikan atau menjelaskan melalui kalimat yang disusunnya dan tes 

pilihan jamak beralasan mengharapkan siswa memilih jawaban yang sudah 

ditentukan serta uraian sebagai alasan jawaban yang dipilih. 

3. Kemampuan berpikir kritis merupakan keterampilan bernalar dan berpikir 

reflektif yang difokuskan untuk memutuskan hal-hal yang diyakini dan 

dilakukan. Pada penelitian ini indikator pencapaian keterampilan berpikir 

kritis siswa SMP meliputi: memberikan penjelasan dasar, membangun 

keterampilan dasar, dan menyimpulkan. 

4. Kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini hanya mencakup kemampuan 

berpikir kritis kategori tinggi dan kategori rendah saja. Mengacu pada 

pendapat Noer bahwa seorang siswa dikatakan berpikir kritis tinggi jika 

memiliki skor > 70 dan kemampuan berpikir kritis kategori rendah yang 

memiliki skor < 60.  

5. Materi pokok yang dibelajarkan dalam penelitian ini adalah Tekanan. 

6. Objek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB dan VIIIC  SMP Negeri 19 

Bandar Lampung Semester Genap Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

 

 


