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ABSTRAK.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas kesalahan siswa 
kelas I SMP Negeri 1 Sangkulirang dalam menyelesaikan soal-soal fisika konsep 
Zat dan Wujudnya berdasarkan ketentuan penyebutan konsep dan hukum-
hukum, penentuan  persamaan, pemahaman model-model, penerapan matematis 
dan penentuan satuan. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah semua 
siswa kelas I yakni kelas IA, IB, IC dan ID sebanyak 168 siswa, adapun sebagai 
sampel diambil salah satu kelas secara acak (random) yaitu kelas IB dengan 
jumlah  42 siswa. Teknik analisa pada penelitian ini menggunakan prosentase 
untuk mencari kesalahan pada masing-masing kriteria yang telah ditentukan, dan 
nilai prosentase rata-ratanya yang ditinjau dari tiap soal. Hasil analisis data yang 
diperoleh dalam mengidentifikasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal tes 
Fisika konsep zat dan wujudnya adalah kriteria kesalahan siswa dalam 
penerapan matematis (83,33%), menyebutkan konsep dasar atau hukum 
(76,19%), pemahaman model-model (73,80%), menentukan persamaan (71,43%) 
dan menentukan satuan (66,67%). 
 
Kata Kunci : kesalahan menyelesaikan tes subyektif, soal fisika 
 

 
I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral, 
sehingga keberhasilan pendidikan siswa secara formal terletak pada tanggung 
jawab guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Mengajar pada prinsipnya 
adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan  beraneka 
ragam karakteristik siswa dalam belajar maka penting bagi guru untuk memiliki 
ketrampilan dalam mengajar, mengingat belajar bertujuan membantu 
memperoleh perubahan tingkah laku bagi setiap siswa dalam rangka mencapai 
tingkat perkembangan optimal. Perubahan-perubahan  yang terjadi dalam belajar 
dapat berupa aspek pengetahuan (kognitif), sikap (affektif) dan keterampilan 
(psykomotorik).  
 
Dalam proses pembelajaran seorang guru sangat mengharapan agar hasil 
belajar siswa tercapai secara optimal. Tujuan pembelajaran yang tertuang dalam 
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) yang telah dirancang dalam Program 
Satuan Pembelajaran (PSP) ataupun dalam Rencana Pembelajaran  (RP), yang 
telah disesuaikan untuk setiap materi dengan metodanya masing-masing. 
Walaupun tujuan pembelajaran tersebut telah dirancang dengan metode yang 
sesuai, namun umumnya masih banyak tujuan pembelajaran tersebut yang tidak 
tercapai secara optimal. Ini terlihat dari hasilnya evaluasi, salah satunya adalah 
nilai raport atau NEM mereka. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa 

1 



2 

© guruvalah.20m.com 

identifikasi kesalahan menyelesaikan tes subyektif ipa fisika konsep  zat dan wujudnya 

hasil evaluasi merupakan tolok ukur dalam  keberhasilan suatu proses belajar 
mengajar. 
 
Untuk mengetahui  sejauh mana siswa telah mengalami kemajuan dalam dalam 
belajar fisika  maka guru melakukan tes kepada siswa baik tes formatif, sub 
sumatif dan sumatif. Tes ialah himpunan pertanyaan yang harus dijawab, atau 
pernyataan-pernyataan yang harus dipilih/ditanggapi, atau tugas-tugas yang 
harus dilakukan oleh orang yang di tes (tester) dengan tujuan untuk mengukur 
suatu aspek (perilaku) tertentu dari orang yang dites. Tes dalam uraian ini 
digunakan untuk mengukur prestasi belajar, baik aspek pengetahuan maupun 
aspek ketrampilan. 
 
Pelajaran IPA fisika yang bersifat ilmu pasti sampai saat ini prestasi belajar siswa  
yang dicapai sangat jauh dari yang diharapkan, salah satu bukti adalah rata-rata 
nilai hasil ulangan harian siswa kelas I SMP Negeri 1 Sangkulirang pada materi 
zat dan wujudnya adalah 4,5 (sumber guru pengajar IPA fisika kelas I SMP 
Negeri 1 Sangkulirang). Padahal sesuai ketentuan dalam kurikulum 1994 edisi 
1999 dengan konsep belajar tuntas, memberlakukan siswa untuk belajar dengan 
mencapai 75% penguasaan materi. Artinya siswa diharapkan untuk memperoleh 
nilai minimal 75 atau 7,5 baru dikatakan tuntas dan dapat melanjutkan materi 
pelajaran berikutnya. Sedang siswa yang memperoleh nilai dibawah 75 atau 7,5 
dianggap belum tuntas atau belum menguasai materi  sepenuhnya sehingga 
perlu didakan perbaikan nilai/pengajaran (remedial). Jadi dari hasil belajar 
tersebut maka diketahui bahwa siswa belum berhasil belajar dan siswa sedang 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal IPA fisika konsep zat dan 
wujudnya. 
 
Dalam hal ini guru perlu mengkaji hasil koreksi ulangan siswa untuk mengetahui 
pada bagian apa siswa mengalami kesalahan dalam pengerjaan soal. Pada 
umumnya kesalahan siswa dalam pengerjaan ulangan IPA fisika dibagi dalam 
lima kriteria yaitu kesalahan siswa dalam menyebutkan konsep-konsep atau 
hukum-hukum fisika, kesalahan  dalam menerapkan persamaan, kesalahan 
dalam memahami model-model, kesalahan dalam penerapan teknis 
penyelesaian secara matematis dan kesalahan dalam menentukan satuan yang 
digunakan dalam fisika. 
 
Berdasarkan jumlah soal yang dijawab siswa dengan benar, belum mencapai 
75%, maka  perlu bagi penulis untuk melakukan penelitian pada siswa kelas 1 di 
SMP Negeri 1 Sangkulirang yang berjudul : “ Identifikasi kesalahan 
menyelesaikan tes subyektif IPA fisika konsep zat dan wujudnya siswa kelas I  
SMP Negeri 1 Sangkulirang, Tahun Pelajaran 2012/2013” 

 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah penelitian ini adalah : 

1. Berapa prosentase kesalahan siswa dalam menyebutkan konsep-
konsep dasar atau hukum-hukum IPA fisika konsep zat dan wujudnya ? 

2. Berapa prosentase kesalahan siswa dalam menerapkan persamaan-
persamaan IPA fisika konsep zat dan wujudnya ?. 

3. Berapa prosentase kesalahan siswa dalam memahami model-model IPA 
fisika konsep zat dan wujudnya ?. 
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4. Berapa prosentase kesalahan siswa dalam penerapan teknik 
penyelesaian secara matematis pada IPA fisika konsep zat dan 
wujudnya ?. 

5. Berapa prosentase kesalahaan siswa dalam menentukan satuan yang 
digunakan dalam IPA fisika konsep zat dan wujudnya ?. 

 
C. Tujuan Penelitian 
Secara umum diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan minat siswa 
terhadap pelajaran fisika. Secara khusus penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui prosentase kesalahan siswa dalam menyebutkan 
konsep- konsep dasar atau hukum-hukum IPA fisika konsep zat dan 
wujudnya . 

2. Untuk mengetahui prosentase kesalahan siswa dalam menerapkan 
persamaan-persamaan IPA fisika konsep zat dan wujudnya. 

3. Untuk mengetahui  prosentase kesalahan siswa dalam memahami model-
model IPA fisika konsep zat dan wujudnya . 

4. Untuk mengetahui prosentase kesalahan siswa dalam penerapan teknik 
penyelesaian secara matematis IPA fisika konsep zat dan wujudnya. 

5. Untuk mengetahui  prosentase kesalahan siswa dalam menentukan 
satuan yang digunakan dalam IPA fisika konsep zat dan wujudnya ?. 

 
D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi sekolah, dengan adanya fasilitas belajar yang lebih baik (sesuai 

dengan keperluan) maka proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan 
dengan baik dan lebih optimal. 

2. Bagi guru mata pelajaran fisika, dengan dilaksanakan penelitian  ini guru 
dapat mengidentifikasi kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal dan 
menentukan strategi pembelajaran untuk mengarahkan siswa dalam 
menyelesaikan tes subyektif  IPA fisika konsep zat dan wujudnya. 

3. Bagi siswa, membantu siswa dalam menyelesaikan tes subyektif IPA 
fisika konsep zat dan wujudnya. 

4. Bagi Peneliti untuk menambah wawasan dan pengalaman serta 
membantu dalam menyumbangkan dalam memecahkan masalah 
kesalahan belajar siswa dalam IPA fisika konsep zat dan wujudnya serta 
dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan 
penelitian dengan judul yang sama. 

5. Bagi Departemen Pendidikan Nasional untuk dapat meningkatkan mutu 
pendidikan secara nasional dan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut. 

 

II. LANDASAN TEORI 

 
A.  Kesulitan Mata Pelajaran  Fisika 
 
Mata Pelajaran Fisika di SMP merupakan perluasan dan pendalaman IPA di 
Sekolah Dasar (SD) dan sebagai dasar untuk mempelajari perilaku benda dan 
energi serta keterkaitan antara konsep dan penerapannya dalam kehidupan 
nyata.  
Pembelajaran IPA di SMP berdasarkan kurikulum 1994 edisi 1999 bertujuan agar 
siswa dapat: 
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1) Meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan kebanggaan nasional, 
dan kebesaran serta kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa; 

2) Memahami konsep-konsep IPA dan saling keterkaitannya; 
3) Mengembangkan daya penalaran untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari; 
4) Mengembangkan keterampilan proses untuk memperoleh konsep-konsep 

IPA dan menumbuhkan nilai dan sikap ilmiah; 
5) Menerapkan konsep dan prinsip IPA untuk menghasilkan karya teknologi 

sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia; 
6) Memberikan  bekal  pengetahuan dasar untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidik  
an menengah 

 
Mata pelajaran IPA berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang 
lingkungan alam, mengembangkan keterampilan, wawasan, dan kesadaran 
teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari 
dan prasyarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah serta 
peningkatan kesadaran terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yang Maha 
Esa.  
Pada mata pelajaran fisika SMP, konsep dan sub konsep dipelajari melalui 
penelitian sederhana, percobaan dan sejumlah kegiatan praktis dengan fokus 
pada pengembangan keterampilan proses. 

Ciri khas mata pelajaran fisika adalah menurut Herbert Druxes (1995:25): 
a. Fisika adalah pelajaran tentang kejadian dalam alam, yang memungkinkan 

penelitian dengan percobaan, pengukuran apa yang didapat, penyajian 
secara matematis dan berdasarkan peraturan-peraturan umum  

b. Fisika adalah suatu teori yang menerangkan gejala-gejala alam 
sesederhana-sederhananya dan berusaha menemukan hubungan antara 
kenyataan-kenyataannya. 

c. Persyaratan dasar untuk memecahkan persoalannya ialah mengamati gejala-
gejala tersebut  

d. Fisika adalah teori peramalan alternatif-alternatif yang secara empiris 
(dengan percobaan) dapat dibeda-bedakan 

e. Fisika adalah suatu ilmu yang lebih banyak memerlukan pemahaman dari 
pada penghafalan. Ada tiga pokok yang dihasilkan Fisika yang perlu difahami 
yaitu: konsep-konsep (pengertian), hukum-hukum (azas-azas) dan teori-teori  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka mata pelajaran fisika memiliki ciri-ciri khas 
sebagai berikut: 

 
 
1. Fisika mempelajari hal-hal yang menyangkut gejala-gejala alam. 
2. Fisika memiliki tiga segi utama yaitu segi pengetahuan, segi proses IPA dan 

segi ilmiah. 
3. Produk (hasil) dari fisika adalah: konsep-konsep (pengertian), hukum-hukum 

(azas-azas) dan teori-teori. 
4. Fisika mencakup pernyataan-pernyataan yang dinyatakan dalam bahasa 

matematika (dalam bentuk rumus). 
 
Secara umum masalah pelajaran fisika disekolah-sekolah pendidikan umum oleh 
Herbert Druxes, dkk (1986:27) diuraikan secara singkat :  
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a. Fisika Tidak Disukai 
Fisika “tidak disukai” yaitu masih banyak dipertanyakan kegunaan hasil fisika 
bagi manusia, anggapan fisika sebagai ilmu pengalaman terurai secara murni 
sehingga hasil dan pernyataannya juga dianggap tidak mempunyai arti dalam 
gambaran dunia. Orang condong untuk membiarkan kesibukan dalam fisika 
ditandai oleh orang yang mempunyai bakat dan ketrampilan. 
Dari uraian tersebut ternyata fisika kurang bermanfaat dalam kehidupan sehari-
hari, sehingga orang tidak tertarik dan tidak suka untuk mempelajarinya, dan juga 
kebanyakn pendapat bahwa fisika itu sama dengan matematika, karena 
kebanyakan soal-soal diselesaikan dengan hitungan. 
 
b. Fisika Itu Berat  
Fisika itu berat, yaitu adanya pengertian dan model yang hampir tak ada 
hubungannya dengan dunia kita yang dapat diindera dan diamati. Sebagai 
contoh, untuk menjelaskan dalam menjelaskan gejala relativitas, orang berbicara 
tentang pelbagai partikel elementer, yang terdiri atas kuark dan gluon, bahan ini 
termasuk ke dalam “keluarga-keluarga”  tertentu dan mempunyai sifat-sifat yang 
“khas” dan membuatnya abstrak, tak tampak. Selain itu dalam pandangan para 
ahli fisika, dunia ini tidak menjadi sederhana, melainkan jauh lebih rumit. 
 
Dari uraian tersebut ternyata fisika adalah pelajaran yang sangat kompleks 
sehingga di dalamnya banyak terdapat simbol. Model maupun gambar untuk 
mempermudah memahami, Namun karena dalam pelajaran fisika selalu ada 
keterkaitan antara saru dan lainnya sehingga membuat mereka mengalami 
kesulitan untuk membedakan model yang hampir sama. 
 
c. Pelajaran Fisika Tidak Aktual 
Pelajaran fisika tidak “aktual” yaitu pelajaran fisika tidak memuat rencana yang 
peristiwa-peristiwa fisika yang sedang terjadi . Misalnya dalam surat kabar 
terdapat berita tentang penyediaan energi dan kekurangannya, tentang energi 
inti dan tenaga atom, tentang radioaktivitas dan pencemaran CO2 dalam 
atmosfer. Pelajaran fisika baru aktual bila siswa menyadari bahwa mereka 
dengan yang dipelajari itu dapat mulai  dengan sesuatu dalam pekerjaan dan 
waktu senggang. 
Dari  uraian di atas ternyata materi pelajaran fisika yang telah dirancang dalam 
kurikulum dengan kebutuhan masyarakat saat ini, antara satu dan lainnya tidak 
saling mendukung. 
 
d. Pelajaran Fisika Itu Eksperimental 
Pelajaran fisika itu eksperimental yaitu pelajaran fisika oleh guru harus dibarengi 
dengan percobaan di depan kelas dan dilaboratorium oleh siswa, dalam proses 
mrmudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Dengan demikian 
terdapat pemberatan cukup besar bagi pengajar/guru.  
 
Dari uraian di atas ternyata pelajaran fisika memerlukan percobaan /eksperimen. 
Hal ini tentu merepotkan guru dan menyita waktu. Apalagi jika di sekolahnya 
tidak mempunyai laboratorium atau alat untuk percobaan, maka guru akan 
semakin repot dalam mengajar. 
 
Berdasarkan dari segi pelaksaan evaluasi  dalam pembelajaran, yakni dalam 
penyelesaian soal-soal fisika dalam bentuk tes subyektif (essey) yang berkaitan 
dengan penelitian penulis, sering ditemukan kesalahan-kesalahan sebagai 
berikut : 



6 

© guruvalah.20m.com 

identifikasi kesalahan menyelesaikan tes subyektif ipa fisika konsep  zat dan wujudnya 

1. Kesalahan siswa dalam menyebutkan konsep-konsep dasar untuk konsep 
Zat dan wujudnya. 

  Dalam pelajaran fisika banyak terdapat konsep-konsep dasar atau hukum-
hukum yang perlu diingat, sehingga siswa cukup mengalami kesulitan untuk 
menghafalnya, atau sering mereka menyebutnya terbolak-balik, atau 
menyebutkan tidak lengkap. Misalnya pertanyaan semua benda yang 
menempati ruang dan waktu disebut apa ?. 

2.  Kesalahan siswa dalam menerapkan persamaan-persamaan yang terdapat 
pada pokok bahasan zat dan wujudnya . 

 Dalam pelajaran fisika setiap Konsep hukum biasanya disertai dengan 
rumus-rumus dalam bentuk persamaan yang cukup menyulitkan siswa, 
karena disamping dituntut kemampuan siswa untuk menghafal rumus, juga 
perlu memahami dan mengaplikasikan, karena untuk satu konsep belum 
tentu berkaitan dengan konsep yang lain. Misalnya pertanyaan : coba 
tuliskan rumus massa jenis ?. 

3. Kesalahan siswa dalam memahami model-model yang terdapat pada pokok 
bahasan zat dan wujudnya. 

 Fisika adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang hal-hal yang bersifat 
komplek, sehingga dibutuhkan model-model dalam pelajaran fisika untuk 
mempermudah memahaminya atau mengingatnya. 

 Namun biasanya siswa mengalami kesulitan dalam memahami makna dari 
model tersebut misalnya dalam melihat perbedaan gaya kohesi dan adhesi.  

4. Kesalahan siswa dalam penerapan teknik penyelesaian secara matematisnya 
untuk konsep zat dan wujudnya . 

 Setelah menentukan persamaan yang digunakan biasanya akan 
menyelesaikan dengan menggunakan teknik matematika, umumnya siswa 
mengalami kesulitan dalm hal ini karena siswa kurang memahami teknik 
penyelesaian secara matematisnya atau terkadang kesulitan tersebut timbul 
karena kurang teliti mereka dalam menghitungnya. 

5. Kesalahaan siswa dalam menentukan satuan yang digunakan untuk pokok 
bahasan Zat dan wujudnya . 

 Banyaknya satuan dalam fisika membuat siswa mengalami kesulitan untuk 
membedakan antara satu dengan lainnya. Dalam Zat dan wujudnya terdapat 
massa benda  satuannya gram atau kg, volume benda satuannya cm3 atau 
m3, massa jenis satuannya g/cm3 atau kg/m3  yang bias menyulitkan siswa 
dalam penerapannya. 

B. Hakikat Tes Subyektif 
Menurut Suharsimi Arikunto (1984:35)yang dimaksud dengan tes subyektif 
adalah  sejenis tes kemajuan hasil belajar yang memerlukan jawaban yang 
bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Nana Sudjana (1989:25) 
menjelaskan tes  subyektif adalah salah satu bentuk tes dimana siswa diminta 
menjawab pertanyaan dengan uraian atau penjelasan dengan menggunakan 
kata/kalimat sendiri. Oleh karena itu itu sifatnya sangat subyektif. Namun 
demikian bentuk tes ini dapat menilai proses mental yang tinggi, terutama dalam 
hal kesanggupan menggunakan bahasan, dan lain-lain. 
 
Dari rumusan di atas dapat penulis   simpulkan bahwa tes subyektif adalah suatu 
tes yang menuntut jawaban  siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan 
gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara 
mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian 
tertulis. 
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Ada beberapa kebaikan dan kelemahan dari tes subyektif (uraian). Anas 
Sudijono (2000:102-103) merinci sebagai berikut :  
1. Kebaikan Tes Subyektif adalah : 

a. Mudah disiapkan atau disusun 
b. Tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berspekulasi 
c. Dapat diketahui sejauh mana siswa menguasai materi yang telah 

dipelajari 
d. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya serta 

menyusun dalam bentuk kalimat 
 

2. Kelemahan Tes Subyektif adalah : 
a. Kurang dapat mewakili bahan pelajaran atau ruang lingkupnya kecil 

karena soalnya sedikit 
b. Cara mengoreksi sukar sekali karena memerlukan pertimbangan dari 

penilai dan menyita waktu , tenaga dan pikiran 
c. Dalam pemberian skor terdapat kecenderungan penilai lebih banyak 

bersifat subyektif 
d. Lembar jawaban tes uraian sulit untuk dikoreksi oleh orang lain sebab 

yang tahu jawaban yang sempurna hanya penyusun tes itu sendiri. 
e. Daya ketepatan mengukur (validitas) dan daya keajegan mengukur 

(reliabilitas) tes uraian umumnya rendah sehingga kurang dapat 
diandalkan untuk alat mengukur hasil tes yang baik. 

 

Tes subyektif agar bisa dikoreksi dengan baik maka guru perlu membuat 
pedoman penskoran. Menurut Jahja Umar dkk (2000:42),  pedoman penskoran 
merupakan panduan atau petunjuk yang menjelaskan tentang : 

a. Batasan atau kata-kata kunci untuk melakukan penskoran terhadap soal-
soal bentuk uraian  

b. Tuliskan kemungkinan-kemungkinan jawaban 
c. Kriteria-kriteria jawaban yang digunakan untuk melakukan penskoran 

terhadap soal-soal uraian 
Pedoman pemberian skor untuk setiap butir soal uraian harus disusun 

segera setelah perumusan kalimat-kalimat butir soal tersebut. Banyak penulis 
soal yang memiliki kebiasaan kurang baik seperti  menuliskan pedoman 
pemberian skor soal bentuk uraian ketika akan memerksa pekerjaan siswa. Cara 
ini tidak baik dan kurang dipertanggungjawabkan karena dapat mempengaruhi 
subyektifitas penskoran dan penilaian. Bila cara ini digunakan guru di kelas, 
maka obyektifitas yang diinginkan dalam tes bentuk uraian tidak akan tercapai. 
 
Di bawah ini diberikan contoh pedoman penskoran untuk pelajaran IPA fisika 
konsep zat dan wujudnya: 
Contoh Soal :  

3. Massa sebuah kelereng 150 gram. Sedangkan volume kelereng 50 cm3. 
Tentukanlah massa jenis kelereng tersebut ! 

Pedoman penskoran : 
 

No. Kunci/Kriteria 
 

Skor 

 
3 

 
Diketahui : 
 
        m  = 150 gram 

 
 
 
1 
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        V  = 50 cm3 
 

Ditanya :  ? 
 

Jawab :  = 
V

m
 

 

               = 
350

150

cm

gram
 

 
                = 3 gram/cm3 

 

Jadi massa jeni kelereng () = 3 
gram/cm3 

 
 

 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
3 
 

 Skor Maksimum 10 

         ( Jahja Umar , dkk, 2000:145) 
 
 
C. Penyelesaian Tes Subyektif IPA  Fisika Konsep Zat dan Wujudnya 
 
Penyelesaian merupakan suatu proses cara atau perbuatan menyelesaikan, 
sedang arti penyelesaian adalah menyempurnakan atau menyudahi pekerjaan. 
Tes merupakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban, tanggapan 
dan harus selalu dipecahkan (masalah-masalah) (Peter Salim, dkk, 1963:47). 
Penyelesaian tes subyektif IPA fisika konsep zat dan wujudnya adalah 
merupakan suatu proses, cara atau perbuatan menyelesaikan  (menyudahi 
pekerjaan) yang menuntut jawaban, tanggapan, atau hal yang harus dipecahkan 
dalam fisika pada konsep zat dan wujudnya. 

Dalam materi pelajaran fisika kelas 1 semester pertama terdapat pokok bahasan 
mengenai zat dan wujudnya. Tujuan umum pelajaran ini berdasarkan GBPP 
1994 Suplemen GBPP 1999 yaitu siswa mampu mengamati untuk menemukan 
ciri-ciri zat dan perubahan wujudnya. 
Berdasarkan Garis-garis Besar Program Pengajaran 1994 suplemen GBPP 1999 
untuk SMP kelas I semester I  pada materi zat dan wujudnya , terdapat materi 
pelajaran sebagai berikut : 
1. Pengertian Zat 
2. Massa Jenis Zat 
3. Perubahan Wujud Zat 
4. Teori Partikel Zat 
5. Kohesi dan Adhesi 
6. Zat Dapat Berupa Unsur dan Senyawa 
 
 
D. Teori Zat dan Wujudnya 
Dasar teori Konsep dari materi pelajaran zat dan wujudnya sebagai berikut:  
 
1. Pengertian Zat 
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang zat dan wujudnya lebih baik kita 
ketahui dulu apa zat dan wujudnya. 
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Menurut Marthen Kanginan (2000: 23) : “zat didefinisikan sebagai sesuatu yang 
memiliki massa dan menempati ruang. Salah satu ciri zat ditunjukkan  oleh 
massa jenisnya, sehingga kita perlu mempelajari besaran ini terlebih dahulu.” 
Sedang  Bob Foster (2000:9) memberi penjelasan : “semua benda terdiri atas zat 
atau materi. Walaupun zat-zat penyusun benda itu berlainan jenis atau wujudnya, 
tetapi ada dua sifat yang sama pada zat-zat itu, yaitu semua menempati ruang 
dan memiliki massa. 

Jadi yang dimaksud dengan zat adalah semua benda yang menempati ruang 
dan memiliki massa. 
 
2. Massa Jenis Zat 
Bob Foster (2000:9) berpendapat :  “hasil bagi massa dengan volume dari satu 
jenis zat menghasilkan sebuah bilangan tetap. Bilangan tetap ini didefinisikan 
sebagai massa jenis benda. Jadi massa jenis adalah massa benda dibagi 
dengan volume benda. Atau dirumuskan : 

V
m

ρ   

 dengan : 
 m = massa benda, satuannya gram atau kg, 
 V = volume benda, satuannya cm3 atau m3, 

  = massa jenis, satuannya gram/cm3 atau kg/m3 

Dalam sistem Satuan Internasional (SI) standar satuan massa jenis adalah 
kg/m3, sedangkan sistem CGS satuannya berlaku gram/cm3. Berikut adalah tabel 
massa jenis ( r ) beberapa zat dengan standar SI dan CGS : 
 

Nama Zat Massa Jenis Dalam Satuan 

 
SI (kg/m3) CGS (gr/cm3) 

Air (40) 1.000 kg/m3  1,00 gram/cm3 

Alkohol 800 kg/m3  0,80 gram/cm3 

Air Raksa 13.600 kg/m3  13,60 gram/cm3 

Alumunium 2.700 kg/m3  2,70 gram/cm3 

Besi 7.90 kg/m3  7,90 gram/cm3 

Emas 19.300 kg/m3  19,30 gram/cm3 

Kuningan 8.400 kg/m3  19,30 gram/cm3 

Perak 10.500 kg/m3  10,50 gram/cm3 

Platina 21.450 kg/m3  21,45 gram/cm3 

Seng 7.140 kg/m3  7,14 gram/cm3 

Udara (270) 1,2 kg/m3  0,0012 gram/cm3 

Es 920 kg/m3  0,92 gram/cm3 

 
3. Perubahan Wujud Zat 
Selanjutnya mengenai wujud zat, Bob Foster mengelompokkan menjadi tiga 
wujud yang berbeda , yaitu zat padat, cair, dan gas. Zat itu dapat mengalami 
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perubahan wujud karena pengaruh energi. Perubahan-perubahan pada zat dapat 
dikelompkkan menjadi dua yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. 

a. Perubahan fisika yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan 
terbentuknya zat lain jenis baru. Contoh air menjadi uap air dan air 
menjadi es 

b. Perubahan kimia yaitu perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya 
zat lain jenis baru. Contoh : pembakaran kertas menimbulkan nyala api, 
asap dan debu. 
 

4. Teori Partikel Zat 
Teori partikel zat berbunyi : Zat terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil dan 
tidak dapat dibagi-bagi. 
Contoh : Air tawar yang diberi gula (berupa buriran-butiran kecil) akan menjadi 
manis. Sedangkan butiran gula yang sebenarnya mengandung rasa manis 
lenyap. Sebenarnya butiran gula itu larut dalam bentuk partikel yang sangat kecil 
(tidak dapat dilihat oleh mata). Partikel gula yang sangat kecil dan meiliki rasa 
manis disebut molekul gula. 
Molekul adalah bagian terkecil dari suatu zat yang masih memiliki sifat tersebut. 
Molekul dapat dibedakan menjadi dua bagian : 
 molekul unsur, yaitu terdiri dari atom-atom satu macam unsure 
 molekul senyawa, yaitu terdiri atom-atom dari beberapa macam senyawa 

unsur 
       Setiap zat memiliki kandungan molekul : 

 Pada zat padat, letak molekul-molekulnya teratur dan berhimpitan. Antara 
sesama molekul taerjadi gerakan saling tarik menarik. Gerakannya hanya 
bergerak pada tempatnya. Oleh sebab itu gerakan molekul za padat sangat 
terbatas. 

 Pada zat cair, letak molekul-molekulnya berdekatan tetapi tidak teratur. 
Gerakan molekulnya lebih bebas dibandingkan molekul pada zat padat. 

 Pada zat gas, letak molekul-molekulnya berjauhan dan gerakannya bebas. 
Gaya tarik antar sesama molekul lemah. 

 
5. Kohesi dan Adhesi 
Marthen Kanginan (2000:36) memberikan definisi  mengenai dua jenis gaya tarik 
menarik antar pertikel, yakni kohesi dan adhesi. Kohesi adalah gaya tarik 
menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis , dan adhesi adalah gaya tarik 
menarik antara partikel-partikel zat yang tidak sejenis. 
Selanjutnya Martin menjelaskan tentang meniscus cembung terjadi karena gaya 
kohesi lebih besar daripada adhesi, meniscus cekung terjadi karena gaya kohesi 
lebih kecil dibandingkan  dengan gaya adhesi, sedang peristiwa naik turunnya 
zat cair di dalam pipa kapiler dinamakan kapilaritas (gejala kapilar) 
 
6. Zat dapat Berupa Unsur Dan Senyawa 
Zat dapat diklasifikasikan sebagai unsure, senyawa dan campuran. Menurut ilmu 
kimia klasifikasi zat tersebut adalah sebagai berikut : 
Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain baik secara fisika 
maupun secara kimia. Unsur tersusun dari satu jenis atom. 
Atom ialah pertikel kecil suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi dengan cara 
kimia biasa. 
Atom-atom biasanya berkelompok dan membentuk satuan yang disebut 
molekul. Misalnya : 
 molekul Oksigen terdiri dari 2 atom Oksigen 
 molekul Nitrogen terdiri dari 2 atom Nitrogen 
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 molekul Hidrogen terdiri dari 2 atom Hidrogen 
 molekul Belerang terdiri dari 8 atom Belerang 
 molekul Fosfor terdiri dari 4 atom Fosfor 
Senyawa ialah zat yang dihasilkan secara kimia dari beberapa unsur dengan 
jumlah perbandingan yang tetap. Senyawa tersusun dari satu atau beberapa 
jenis unsur. 
 
E. Metode Dan Media Yang Digunakan 
Proses pembelajaran IPA dalam hal ini fisika menggunakan metode: 
1. Eksperimen/percobaan 
 Eksperimen/percobaan adalah metode pengajaran yang sangat sesuai untuk 

IPA. Percobaan dapat dilakukan baik secara individual maupun kelompok 
tergantung kepada tujuan, makna percobaan atau kuantitas alat yang dimiliki. 

2. Demonstrasi 
 Metode demonstrasi yang baik adalah bila dilakukan oleh guru, tetapi juga 

melibatkan siswa baik secara individual maupun kelompok. 
3. Diskusi 
 Metode diskusi ialah suatu cara melalui tukar pendapat atau pengalaman. 
4. Ceramah  
 Ceramah yang dianjurkan dalam IPA adalah ceramah yang diselingi dengan 

pertanyaan-pertanyaan baik pertanyaan guru maupun dari peserta didik. 
 

 
III. METODOLOGI PENELITIAN  
 
A. Definisi Konsepsional 
Untuk menghindari salah tafsir dari konsep yang dipergunakan pada judul skripsi 
ini maka pengertian konsepnya adalah : 
Identifikasi  kesalahan  menyelesaikan tes subyektif IPA fisika konsep  zat dan 
wujudnya adalah mengenali hal atau keadaan salah dalam suatu proses, cara 
atau pembuatan untuk menyelesaikan/menyudahi suatu pekerjaan yang 
menuntut jawaban, tanggapan dan hal yang harus dipecahkan di dalam fisika 
yang berhubungan dengan konsep zat dan wujudnya. 

B. Definisi Operasional 

Identifikasi kesalahan menyelesaikan tes subyektif IPA fisika konsep zat dan 
wujudnya , terdiri dari bahasan : pengertian zat, massa jenis zat, wujud zat, gaya 
kohesi dan adhesi, unsur dan senyawa, teori atom dan molekul, dan klasifikasi 
zat. Indikator yang diamati adalah kesalahan dalam menyelesaikan tes subyektif 
yaitu : 

1. Kesalahan siswa dalam menyebutkan konsep-konsep dasar IPA fisika 
konsep zat dan wujudnya . 

2. Kesalahan siswa dalam menerapkan persamaan-persamaan yang 
terdapat pada IPA fisika konsep zat dan wujudnya. 

3. Kesalahan siswa dalam memahami model-model yang terdapat pada 
IPA fisika konsep zat dan wujudnya. 

4. Kesalahan siswa dalam penerapan teknik penyelesaian secara 
matematis untuk IPA fisika konsep zat dan wujudnya. 

5. Kesalahaan siswa dalam menentukan satuan yang digunakan untuk IPA 
fisika konsep  zat dan wujudnya . 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
Dalam penelitian ini penulis meneliti semua siswa kelas I SMP Negeri 1 
Sangkulirang, Tahun Pelajaran 2012/2013 pada Semester  1 dengan 
jumlah siswa 168 anak  terdiri empat  kelas yakni IA, IB, IC dan ID.   

2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini diambil 1 kelas dari populasi secara acak 
(random) yaitu kelas IB, dengan jumlah siswa 42 anak. 
 

D.  Tempat dan Waktu  Penelitian 
1. Tempat Penelitian 

 Tempat  penelitian adalah pada SMP Negeri  1 Sangkulirang, jalan Imam 
Bonjol Rt. III No. 80 Sangkulirang , Kabupaten Kutai Timur. 

2. Waktu Penelitian 
   Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2002 sampai dengan 

September    2002. 
 
E. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu memberi gambaran tentang 
kesalahan-kesalahan siswa kelas I SMP Negeri 1 Sangkulirang dalam 
menyelesaikan soal-soal fisika pada pokok bahasan zat dan wujudnya dengan 
menggunakan tes subyektif (essay). 
 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan tes subyektif 
(Essay), dimana tes tersebut digunakan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan 
siswa dalam menyelesaikan soal-soal IPA fisika pada konsep zat dan wujudnya. 
Siswa diberi soal tes sebanyak 10 buah yang harus diselesaikan dalam waktu 90 
menit.  
 
G. Teknik Analisa Data 
Untuk menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase dengan rumus : 

%100x
N

F
p   

    (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:81)   
 
Dengan : 
P = Prosentase suatu kesalahan menyelesaikan soal fisika 
F = Frekwensi (jumlah siswa yang mengalami kesalahan dalam menyelesaikan 

soal fisika konsep zat dan wujudnya). 
N = Jumlah siswa 
Selanjutnya penulis mengkonsultasikan nilai prosentase siswa yang mengalami 
kesalahan dalam menyelesaikan soal dengan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 1. Kriteria Prosentase Kesalahan Siswa 

Nilai Prosentase Kriteria 

90 % -  100 % Sangat dominan 

80 % – 89 % Lebih dominan 

65 % - 79 % Dominan 

55 % - 64 % Cukup dominan 

<55 % Kurang dominan 

 
  (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:82)    
 
 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Hasil Penelitian  
Dalam pelaksanaan penelitian para siswa sebelumnya diberi penjelasan kembali 
oleh guru mengenai konsep Zat dan Wujudnya, yang terdiri dari bahasan : 
pengertian zat, massa jenis zat, wujud zat, gaya kohesi dan adhesi, unsur dan 
senyawa, teori atom dan molekul, dan klasifikasi zat. Pada siswa SMP Negeri 1 
Sangkulirang kelas I semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013.  

 
Selanjutnya siswa diberi tes essay (subyektif) dimana hasil jawaban dari siswa 
merupakan data yang penting bagi peneliti untuk tindakan-tindakan selanjutnya. 
Jawaban siswa kemudian dikoreksi untuk mendapatkan kesalahan-kesalahan 
yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal tes, kemudian 
kesalahan-kesalahan tersebut dipilah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 
sebelumnya. Dalam proses pemilahan data dilakukan sebanyak dua kali yakni 
pemilahan ditinjau secara per butir soal, selanjutnya pemilahan secara umum. 
 
Data yang dipilah berdasarkan tinjauan secara umum diperoleh dengan memilah 
lembar jawaban siswa dengan ketentuan yaitu siswa dikatakan benar bila 
jawaban siswa dari semua soal yang mengandung salah satu kriteria tersebut 
benar semua, dan dikatakan salah bila ada satu atau seluruh nomor soal yang 
mengandung kriteria yang sama dijawab dengan salah, misalnya untuk soal 
nomor 1, 2, 3 dan 4 mengandung kriteria yang sama yaitu kesalahan siswa 
dalam menyebutkan konsep dasar atau hukum-hukum, didapatkan 32 siswa 
yang melakukan kesalahan dalam menjawab ada yang salah hanya satu nomor 
dan ada pula beberapa nomor serta ada yang salah menjawab semua nomor, 
untuk tinjauan secara umum didapatkan seperti tabel berikut ini : 
 
Tabel 2.  Jumlah siswa yang melakukan kesalahan pada masing-masing kriteria 

   kesalahan  
 

 
No. 
 

 
Kriteria Kesalahan 

Jumah 
Siswa 

 
1 
 

 
Menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-hukum 

 
32 
 

 
2 
 

 
Menentukan persamaan 

 
30 
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3 
 

Pemahaman model-model 31 
 

 
4 
 

 
Penerapan matematisnya 

 
35 

 
5 
 

 
Menentukan satuan 

 
28 

 
Sedang peninjauan dari tiap butir soal secara umum, diperoleh dengan 
memilahkan jawaban siswa untuk tiap-tiap dan tiap kriteria kesalahan yang 
terkandung di dalamnya. Misalnya pada soal nomor lima yang terdapat empat 
kritera yakni memaknai model, menentukan persamaan, menerapkan 
matematika, menentukan satuan  didapatkan dalam memaknai model untuk soal 
nomor lima ada 30 siswa yang melakukan kesalahan, menentukan persamaan 
ada 30 siswa, menentukan satuan matematisnya ada 30 siswa, maka yang di 
tinjau berdasarkan tiap soal diperoleh seperti tabel berikut : 

 

Tabel 3. Jumlah siswa yang melakukan kesalahan pada masing-masing kriteria 

  kesalahan untuk tiap butir soal  

 

 
No. 
Soal 
 

 
Kriteria Kesalahan 

 
Jumah 
Siswa 

 
1 
 

 
Menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-hukum 

 
29 
 

 
2 
 

 
Menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-hukum 

 
32 

 
 
 
3 
 

 
Menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-hukum 
 

 
30 
 

 
Menentukan persamaan 
 

 
30 

 
 
4 
 
 

 
Menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-hukum 
 

 
31 
 

 
Menentukan persamaan 
 

 
36 
 

 
 
 
 
 
5 

 
Memaknai model 
 

 
30 

 
Menentukan persamaan 

 
30 
 



15 

© guruvalah.20m.com 

identifikasi kesalahan menyelesaikan tes subyektif ipa fisika konsep  zat dan wujudnya 

 
 

 

 
Penerapan matematis 
 

 
30 

 
Menentukan satuan 
 

 
28 

 
 
6 
 
 
 

 
Memaknai model 
 

 
31 

 
Menyebutkan konsep dasar atau hukum-hukum 

 
32 
 

 
 
 
 
7 
 
 
 
 

 
Menentukan persamaan 
 

 
7 

 
Penerapan matematis 

 
35 
 

  
Menentukan satuan 
 

 
15 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 

 
Menentukan persamaan 
 

 
30 

 
Penerapan matematis 

 
35 
 

 
Menentukan satuan 
 

 
28 

 
 
 
 
9 
 
 
 
 

 
Menentukan satuan 
 

 
27 

 
Menentukan persamaan 

 
30 
 

 
Penerapan matematis 
 

 
35 

 
10 

 
Penerapan matematis 
 

 
36 

 
Dari hasil pemilahan untuk mencari kesalahan siswa dalam mengerjakan  butir 
soal, sekaligus dapat melakukan koreksi untuk menentukan prestasi belajar 
siswa. Adapun hasil prestasi belajar siswa tercantum dalam tabel  4 berikut ini : 
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Tabel 4. Prestasi Belajar IPA-Fisika konsep Zat dan Wujudnya, Siswa Kelas I 
                SMP Negeri 1 Sangkulirang, Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013 
 

No. Skor perolehan  soal nomor :  

Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nilai 

1 7 5 5 7 0 10 7 7 4 10 62 

2 7 6 5 7 0 5 5 7 4 10 56 

3 7 6 5 7 0 5 5 7 6 3 51 

4 5 10 10 10 10 5 10 10 8 3 81 

5 8 10 5 10 10 0 5 10 6 10 74 

6 5 7 5 3 8 5 5 5 4 5 52 

7 5 7 5 3 0 5 5 5 0 5 40 

8 8 7 5 7 0 5 5 5 4 10 56 

9 7 10 5 7 0 5 7 6 8 5 60 

10 8 10 5 10 10 0 10 10 0 5 68 

11 8 7 6 3 0 10 5 4 4 5 52 

12 7 7 5 7 0 10 5 4 4 5 54 

13 8 7 5 7 0 5 5 5 4 5 51 

14 8 10 10 10 10 5 10 10 6 0 79 

15 9 6 5 7 10 5 5 5 4 10 66 

16 9 6 5 7 0 10 5 5 4 5 56 

17 10 10 5 2 0 10 5 5 4 5 56 

18 8 8 5 3 0 5 5 5 4 6 49 

19 8 8 5 5 0 5 5 6 6 5 53 

20 10 7 5 7 0 10 5 5 4 4 57 

21 10 7 5 2 0 0 10 6 6 5 51 

22 8 10 10 10 10 5 10 10 6 0 79 

23 10 10 10 7 10 5 5 10 4 5 76 

24 10 10 10 7 10 5 5 10 4 0 71 

25 10 7 5 5 2 2 5 5 4 5 50 

26 5 7 5 5 0 2 5 5 4 5 43 

27 5 7 5 2 0 5 5 4 4 5 42 

28 7 8 5 7 0 5 5 5 4 5 51 

29 5 7 5 2 0 5 5 5 4 10 48 

30 5 6 5 7 3 5 3 3 4 5 46 

31 10 7 5 7 10 10 5 10 4 5 73 

32 5 10 10 7 10 0 10 10 4 5 71 

33 10 6 5 7 3 5 5 5 4 5 55 

34 10 6 5 7 3 5 5 5 4 5 55 

35 5 6 5 7 3 5 3 2 0 0 36 

36 10 8 10 7 10 5 5 10 4 5 74 

37 10 6 5 5 0 5 5 5 4 5 50 

38 10 8 10 10 10 5 5 10 4 10 82 

39 5 7 5 7 0 10 5 5 6 5 55 

40 10 7 5 7 0 10 5 5 4 5 58 

41 10 6 5 5 0 2 10 10 4 0 52 

42 0 6 0 6 0 10 5 5 4 0 36 

       Jum l a h           2427 
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C. Analisis Data 

Untuk mencari prosentase dari tiap kriteria siswa yang ditinjau secara umum (P1), 
maka digunakan rumus prosentase sebagai berikut : 
 
 Jumlah siswa yang mengalami kesalahan dalam suatu kriteria kesalahan 

P1=                                                                                                     x 100% 

Jumlah seluruh siswa  
 

Selanjutnya untuk mencari prosentase kesalahan siswa masing-masing 
kriteria dari tiap soal (P2), maka digunakan rumus : 
 
       Jumlah siswa yang mengalami kesalahan dalam suatu kriteria kesalahan  tiap soal 

P2=                                                                                                            x 100% 

Jumlah seluruh siswa  

  
Sehingga untuk menggambarkan kesalahan siswa secara umum dalam 
mengerjakan soal dengan lima kriteria kesalahan tersebut, dihitung dengan 
menggunakan prosentasenya. Misalnya untuk kriteria siswa dalam menyebutkan 
konsep –konsep dasar atau hukun-hukum, terdapat 32 siswa yang melakukan 
kesalahan dari jumlah keseluruhan 42 siswa, maka prosentasenya adalah : 

%19,76%100
42

32
x  

Jadi prosentase kesalahan siswa dalam menyebutkan konsep-konsep dan 
hukum-hukum adalah 76,19%. Sejalan dengan perhitungan tersebut, maka 
terdapat 30 siswa yang melakukan  kesalahan  dalam menentukan persamaan 
atau prosentasenya sebesar 71,43%. Terdapat 31 siswa yang melakukan  
kesalahan  dalam pemahaman model  atau prosentasenya sebesar 73,80%. 
Terdapat 35 siswa yang melakukan  kesalahan  dalam penerapan matematis 
atau  prosentasenya sebesar 83,33%. Terdapat 28 siswa yang melakukan  
kesalahan  dalam menentukan satuan atau prosentasenya sebesar 66,67%. 
 
Untuk mempermudah memahami uraian diatas dapat disusun dalam bentuk tabel 
berikut ini : 
Tabel 5.  Prosentase siswa yang melakukan kesalahan pada masing-masing 

               kriteria kesalahan 

 

 
No. 
 

 
Kriteria Kesalahan 

 
Prosentase 

 
1 
 

 
Menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-hukum 

 
76,19% 

 

 
2 
 

 
Menentukan persamaan 

 
71,43% 

 
3 
 

 
Pemahaman model-model 

 
73,80% 

 

 
4 
 

 
Penerapan matematisnya 

 
83,33% 
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5 
 

 
Menentukan satuan 

 
66,67% 

 
Sedang untuk menggambarkan tentang kesalahan siswa untuk masing-masing 
kriteria kesalahan siswa dari tiap butir soal, diperoleh dengan menghitung 
prosentasenya, misalnya pada butir soal nomor 1, terdapat 29 siswa yang 
melakukan kesalahan dalam menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-
hukum dari sejumah 42 siswa, maka prosentasenya adalah : 

%05,69%100
42

29
x  

Jadi prosentase kesalahan siswa dalam menyebutkan konsep-konsep dan 
hukum-hukum untuk butir soal nomor 1 adalah 69,05%. Sejalan dengan 
perhitungan tersebut, maka untuk butir soal nomor 2 terdapat 32 siswa yang 
melakukan  kesalahan  dalam menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-
hukum menentukan persamaan atau prosentasenya sebesar 76,19%. Pada butir 
soal nomor 3 terdiri atas dua kriteria yang pertama terdapat 30 siswa yang 
melakukan  kesalahan  menentukan persamaan matematis atau prosentasenya 
sebesar 71,43%, yang kedua terdapat 30 siswa melakukan kesalahan dalam 
menyebutkan konsep dasar atau hukum-hukum dengan prosentase 71,43%. 
Untuk butir soal nomor 4 terdiri atas dua kriteria yang pertama terdapat 31 siswa 
melakukan kesalahan menyebutkan konsep dasar atau hukum-hukum dengan 
prosentase 73,81%, yang kedua terdapat 36 siswa melakukan kesalahan  dalam 
menentukan persamaan  atau  prosentasenya sebesar 87,80%. Untuk butir soal 
nomor 5 terdiri atas empat kriteria, yang pertama terdapat 30 siswa yang 
melakukan  kesalahan  dalam memaknai model atau prosentasenya sebesar 
71,43%, yang kedua terdapat 30 siswa melakukan kesalahan menentukan 
persamaan atau prosentasenya sebesar 71,43%, yang ketiga terdapat 30 siswa 
dalam penerapan matematis atau prosentasenya sebesar 71,43%, yang keempat 
terdapat 28 siswa melakukan kesalahan menentukan satuan atau prosentasenya 
sebesar 66,67%. Untuk butir soal nomor 6 terdiri atas dua kriteria, yang pertama 
terdapat 31 siswa melakukan kesalahan dalam memaknai model atau 
prosentasenya 73,81%, yang kedua terdapat 32 siswa yang melakukan 
kesalahan menyebutkan konsep dasar atau hukum-hukum dengan prosentase 
76,19%. Untuk butir soal nomor 7 terdiri atas tiga kriteria,  yang pertama terdapat 
7 siswa melakukan kesalahan menentukan persamaan atau prosentasenya 
16,67%, yang kedua terdapat 35 siswa yang melakukan kesalahan penerapan 
matematisnya atau prosentasenya sebesar 83,33% dan yang ketiga terdapat 15 
siswa melakukan kesalahan dalam menentukan satuan arau prosentasenya 
35,71%. Untuk butir soal nomor 8 terdiri atas tiga kriteria, yang pertama terdapat 
30 siswa melakukan kesalahan dalam menentukan persamaan atau 
prosentasenya sebesar 71,43%, yang kedua terdapat 35 siswa melakukan 
kesalahan dalam penerapan matematis atau prosentasenya sebesar  83,33%, 
dan yang ketiga terdapat 28 siswa melakukan kesalahan dalam menentukan 
satuan atau prosentasenya sebesar 66,67%. Untuk butir soal nomor 9 terdiri atas 
tiga kriteria, yang pertama terdapat 27 siswa melakukan kesalahan dalam 
menentukan satuan atau prosentasenya 64,29%m yang kedua terdapat 30 siswa 
melakukan kesalahan menentukan persamaan atau prosentasenya sebesar 
71,43%, yang ketiga terdapat 35 siswa melakukan kesalahan dalam penerapan 
matematis atau 83,33%. Untuk butir soal nomor 10   hanya satu kriteria yaitu 
terdapat 36 siswa melakukan kesalahan dalam penerapan matematis atau 
85,71%.  
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Untuk mempermudah memahami uraian diatas dapat disusun dalam bentuk tabel 
berikut ini : 
 
Tabel 6. Prosentase siswa yang mengalami kesalahan pada masing-masing 
              kriteria kesalahan untuk tiap butir soal 
 

 
No. 
Soal 
 

 
Kriteria Kesalahan 

 
Prosentase 

 
1 
 

 
Menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-
hukum 

 
69,05% 

 

 
2 
 

 
Menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-
hukum 

 
76,19% 

 
 
 
3 
 

 
Menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-
hukum 
 

 
71,43% 

 

 
Menentukan persamaan 
 

 
71,43% 

 
 
4 
 
 

 
Menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-
hukum 
 

 
73,81% 

 

 
Menentukan persamaan 
 

 
85,71% 

 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
Memaknai model 
 

 
71,43% 

 
Menentukan persamaan 

 
71,43% 

 

 
Penerapan matematis 
 

 
71,43% 

 
Menentukan satuan 
 

 
66,67% 

 
 
6 
 
 
 

 
Memaknai model 
 

 
73,81% 

 
Menyebutkan konsep dasar atau hukum-hukum 

 
85,71% 

 

 
 
 

 
Menentukan persamaan 
 

 
16,67% 
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7 
 
 
 
 

 
Penerapan matematis 

 
83,33% 

 

 
Menentukan satuan 
 

 
35,71% 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 

 
Menentukan persamaan 
 

 
71,43% 

 
Penerapan matematis 

 
83,33% 

 

 
Menentukan satuan 
 

 
66,67% 

 
 
 
 
9 
 
 
 
 

 
Menentukan satuan 
 

 
64,29% 

 
Menentukan persamaan 

 
71,43% 

 

 
Penerapan matematis 
 

 
83,33% 

 
10 

 
Penerapan matematis 
 

 
85,71% 

 
Selanjutnya dari prestasi belajar tersebut dapat diketahuin bahwa rata-rata 
prestasi belajar mata pelajaran IPA-Fisika konsep zat dan wujudnya adalah : 
57,79 atau 5,78. Nilai ini masih dibawah rata-rata ketentuan ketuntasan belajar 
yang dipatok minimal 60 atau 6,00, dengan demikian siswa belum dianggap  
tuntas dalam belajar. Artinya pada siswa memperoleh nilai dibawah 60 atau 6,00 
perlu didakan perbaikan. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa masing-masing kesalahan siswa 
secara umum sebagimana ditunjukkan oleh tabel 4. Untuk mengetahui dimana 
letak kesalahan yang paling dominan hingga kesalahan yang sedikit, bisa 
diurutkan mulai dari prosentase terbesar hingga prosentase terkecil 
sebagaimana ditunjukkan tabel 6 berikut. 
Tabel 7.  Urutan prosentase siswa yang melakukan kesalahan pada masing –     
masing kriteria kesalahan ditinjau secara umum. 

 

 
No. 
 

 
Kriteria Kesalahan 

Prosentase 

 
1 
 

 
Penerapan matematis 

 
83,33% 
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2 
 

Menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-hukum 76,19% 
 

 
3 
 

 
Pemahaman model-model 

 
73,80% 

 

 
4 
 

 
Menentukan persamaan 

 
71,43% 

 
5 
 

 
Menentukan satuan 

 
66,67% 

 
Berdasarkan urutan prosentase siswa tersebut, tabel serta lampiran 4, maka 
dapat dijelaskan bahwa secara umum kriteria yang memiliki prosentase paling 
tinggi sampai dengan yang terendah.  
 
Pertama adalah kesalahan siswa dalam penerapan matematis  dengan 
prosentase 83,33%, prosentase  ini termasuk dalam kriteria “lebih dominan”. 
Kesalahan ini disebabkan siswa dalam menentukan persamaan terbalik, 
sehingga hasil akhir penghitungan salah. Ada juga siswa yang benar dalam 
membuat persaman matematisnya namun cara dan hasil akhir penghitungan 
salah. Hal ini dapat dilihat pada butir soal nomor 5, 7, 8, 9 dimana sekitar 30 
siswa terbalik dalam menentukan persamaan, sehingga hasil akhirnya salah, 
sedang 5 siswa penggunaan persamaan benar tetapi cara penghitungannya 
salah. Untuk soal nomor 10 ternyata terdapat 36 siswa salah dalam menentukan 
perkalian menggunakan pecahan. 
 
Kedua adalah kesalahan siswa dalam menyebutkan konsep-konsep atau dasar 
hukum dengan prosentase 76,19%, prosentase ini termasuk dalam kriteria 
“dominan”. Kesalahan ini disebabkan siswa  kurang mampu memahami dan 
mengingat definisi zat, massa jenis dan massa jenis relatif. Siswa dalam 
menyusun kalimat tidak jelas. Ketidak mampuan membuat definisi akan 
mengakibatkan siswa tidak mampu menentukan persamaan matematisnya, 
sebab di dalam definisi tercantum persamaan matematis yang dibuat kalimat. 
Misalnya pada butir soal nomor 2 yang berbunyi massa jenis adalah massa 
benda dibagi dengan volume benda. Disini siswa yang tidak faham dan ingat 
akan terbolak-balik dam menyusun definisi sehingga terbalik pula nantinya jika 
menentukan persamaan, akhirnya cara penghitungan dan hasil akhir salah juga. 
 
Ketiga adalah kesalahan siswa dalam pemahaman model-model dengan 
prosentase 73,80%, prosentase ini termasuk dalam kriteria “dominan”. 
Kesalahan ini disebabkan siswa tidak mampu memahami dan menterjemahkan 
gambar pada soal nomor 5 tentang pengukuran dengan menggunakan gelas 
pengukur untuk volume kelereng dan soal nomor 6 tentang gaya adhesi dan 
kohesi. Akibat dari ketidak mampuan siswa memahami dan menterjemahkan 
gambar maka siswa tidak mampu mengukur volume kelereng, dan menjelaskan 
gaya adhesi air dengan bejana.  
 
Keempat adalah kesalahan siswa dalam menentukan persamaan dengan 
prosentase 71,43%, prosentase ini termasuk dalam kriteria “dominan” . 
Kesalahan sebagaimana disinggung di atas yaitu siswa tidak mampu memahami 
dan mengingat definisi massa jenis maupun massa jenis relatif. Berdasarkan 
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butir soal nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebanyak 30 siswa melakukan kesalahan 
berulang-ulang dalam mentukan persamaan massa jenis maupun massa jenis 
relatif.    
 
Kelima adalah kesalahan siswa dalam menentukan satuan dengan prosentase 
66,67%,  prosentase ini termasuk kriteria “dominan”. Kesalahan ini disebabkan  
kesalahan menentukan persamaan sehingga salah pula dalam menentukan 
satuan, disamping itu siswa tidak paham dan hafal satuan  massa jenis dalam 
Sistem Internasional (SI) dan CGS. Berdasarkan butir soal nomor 5, 7, 8 rata-
rata 28 siswa salah dalam menentukan satuan.  
 
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap cara pengerjaan soal ulangan oleh para 
siswa dan hasil prestasi belajar yang masih dibawah rata-rata, dapat penulis 
laporkan hal-hal yang membuat siswa melakukan kesalahan dalam 
menyelesaiakn soal , yaitu : 

1. Siswa kelas I merupakan peralihan dari SD ke SMP. Sewaktu di SD tidak 
ada pelajaran Fisika, namun dasar-dasar fisika untuk SMP ada dipelajari 
dalam pelajaran IPA tanpa menggunakan persamaan dan penerapan 
matematis.  Dengan demikian siswa pada saat ini sedang melakukan 
tahap penyesuaian pelajaran dari SD ke SMP. 

2. Cara pengerjaan siswa yang kurang sistematis, hal ini disebabkan 
kebiasaan di SD jika mengerjakan soal siswa langsung menjawab tanpa 
menggunakan tahap-tahap. Sistematika cara pengerjaan soal fisika yang 
umum digunakan oleh para guru SMP adalah dimulai dari kata “diketahui” 
pada tahap ini siswa menulis indikator-indikator dari persamaan  yang dia 
ketahui dari soal, selanjutnya “ditanya” pada tahap ini siswa menentukan 
apa yang sedang ditanyakan dalam soal, selanjutnya menggunakan kata 
“jawab”, maka siswa mengerjakan soal. 

3. Pengajaran yang belum tuntas. Dengan hasil jawaban dimana rata-rata 
30 siswa banyak membuat kesalahan dalam mengerjakan soal, sehingga 
prestasi belajarnya rendah yaitu dibawah rata-rata (6,0) dan sekitar 12 
siswa dengan kesalahan yang sedikit hal ini menunjukkan guru belum 
tuntas dalam pengajaran. Maka perlu bagi guru untuk mengulang 
menjelaskan dan mempraktikkan bersama siswa agar siswa tuntas dalam 
belajar.  

4. Soal terlalu sukar. Soal yang terlalu sukar membuat siswa kesulitan 
dalam mengerjakan. Kebanyakan guru dalam membuat soal tidak 
menganalisis terlebih dahulu tingkat kesukaran soal. 

5. Dasar matematika siswa kurang. Adanya salah penghitungan dalam 
pembagian, dan perkalian pecahan yang dilakukan oleh siswa 
menunjukkan siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan matematis.  

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan di SMP  Negeri 1 Sangkulirang  
Tahun Pelajaran 2012/2013 tentang identifikasi kesulitan siswa kelas I dalam 
menyelesaikan tes subyektif IPA Fisika konsep zat dan wujudnya, maka 
hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Prosentase kesalahan siswa kelas I SMP Negeri 1 Sangkulirang dalam 
menyebutkan konsep-konsep dasar atau hukum-hukum yang terdapat 
pada materi zat dan wujudnya sebesar 76,19 
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2.  Prosentase kesalahan siswa kelas I SMP Negeri 1 Sangkulirang dalam 
menentukan dan menerapkan persamaan-persamaan yang terdapat pada 
materi zat dan wujudnya sebesar 71,43 

3. Prosentase kesalahan siswa kelas I SMP Negeri 1 Sangkulirang dalam 
memhami dan memaknai model-model yang terdapat pada materi zat dan 
wujudnya sebesar 73,80 

4. Prosentase kesalahan siswa kelas I SMP Negeri 1 Sangkulirang dalam 
menerapkan matematis untuk perhitungan  yang  terdapat pada materi 
zat dan wujudnya 83,33. 

5. Prosentase kesalahan siswa kelas I SMP Negeri 1 Sangkulirang dalam 
menentukan satuan akhir yang terdapat pada materi zat dan wujudnya 
sebesar 66,67%/ 

Jadi Kriteria kesalahan siswa yang lebih dominan adalah dalam penerapan 
matematis  dengan prosentase 83,33%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini , penulis perlu memberikan saran yang 
berhubungan dengan kesulitan siswa kelas I SMP Negeri 1 Sangkulirang, Tahun 
Pelajaran 2012/2013 sebagai berikut : 

1. Disarankan guru IPA-Fisika dapat bekerjasama dengan guru matematika 
untuk dapat memberikan dasar-dasar matematis yaitu mengenai 
persamaan, pembagian/perkalian desimal. 

2. Disarankan guru IPA-Fisika untuk dapat memperbaiki cara mengajarnya 
agar siswa dapat memahami dan mengerti betul materi yang sedang 
diajarkan. 

3. Dalam pembuatan soal hendaknya  dipertimbangkan tingkat 
kesukarannya. Bisa saja rendahnya prestasi belajar siswa karena soal 
terlalu sukar sehingga siswa merasa kesulitan untuk mengerjakannya. 

4. Disarankan guru IPA-Fisika dapat memberi cara yang praktis dan 
sistematis dalam pengerjaan soal. Biasanya setelah soal dibaca dan 
dipahami maka lengkah pengerjaan membuat identifikasi soal dengan 
kalimat : “diketahui, ditanya, jawab” lalu diakhiri dengan penutup “Jadi”, 
serta menyarankan siswa untuk selalu teliti dalam pengerjaan soal yang 
memerlukan penghitungan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

39 
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