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ABSTRAK
Irfan Setiadi, Muhammad. 2013. Pengaruh Pemahaman Mata Pelajaran
Matematika dan Fisika terhadap Pemahaman Mata Pelajaran
Menghitung Statika Bangunan Siswa Kelas X SMK Negeri 2 Pati. Drs.
Sucipto, M.T. dan Drs. Asniaty Sulaiman, M.T.
Kata Kunci : Pengaruh, Pemahaman, Matematika, Fisika, Menghitung Statika
Bangunan
Pandangan siswa terhadap mata diklat menghitung statika bangunan sebagai mata
pelajaran baru yang paling sulit dipahami masih banyak didapatkan, hal
tersebut mengakibatkan pemahaman mata pelajaran menghitung statika
bangunan yang belum bisa dikatakan baik. Peneliti akan menghubungkan
masalah tersebut dengan mata pelajaran yang bersifat menghitung yang
sudah pernah diterima oleh siswa yaitu mata pelajaran matematika dan
fisika, dimana kedua mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran
yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai masalah perhitungan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh pemahaman
mata pelajaran matematika dan fisika terhadap pemahaman mata pelajaran
menghitung statika bangunan pada siswa kelas X di SMK Negeri 2 Pati,
(2) besarnya konstribusi pemahaman mata pelajaran matematika dan fisika
terhadap pemahaman mata pelajaran menghitung statika bangunan pada
siswa kelas X MK Negeri 2 Pati.
Hasil penelitian: (1) ada pengaruh antara pemahaman mata pelajaran matematika
dan fisika terhadap pemahaman mata pelajaran menghitung statika
bangunan dengan F hitung = 24,253 > F tabel = 3,124, α (0, 05) (2) ada
hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman mata pelajaran
matematika dan fisika terhadap pemahaman mata pelajaran menghitung
statika bangunan dengan konstribusi sebesar 41,35 %. Implikasi dari hasil
penelitian ini, bahwa dengan meningkatkan belajar dan memberikan tugastugas tambahan dalam mata pelajaran matematika dan mata pelajaran
fisika akan membantu meningkatkan pemahaman pada mata pelajaran
menghitung statika bangunan siswa kelas X SMK Negeri 2 Pati, dan juga
peran aktif siswa untuk belajar secara mandiri dalam mencari materi mata
pelajaran matematika dan mata pelajaran fisika yang berkaitan dan
berhubungan dengan mata pelajaran menghitung statika bangunan akan
membantu para siswa untuk bisa menagkap atau memahami materi-materi
yang ada pada mata pelajaran menghitung statika bangunan untuk lebih
mudah dipahami.

xv
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Pendidikan merupakan sesuatu yang kompleks, rangkaian tersebut
merupakan kegiatan komunikasi antar manusia, sehingga manusia tumbuh
dan berkembang sebagai peserta didik yang utuh. Pendidikan tidak lepas
dari proses belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang
menetap, sedang perubahan tingkah laku atau hasil belajar dipengaruhi
beberapa faktor sebagai berikut :
a.

Faktor internal, meliputi : kecerdasan, bakat, minat, motivasi, emosi,
kemampuan kognitif, kematangan, sikap, kondisi fisik, dan kesehatan.

b.

Faktor eksternal, meliputi : lingkungan alam, fisik, dan sosial,
materi pelajaran sekolah, metode mengajar,

sarana dan prasarana,

guru/pengajar.
Pada umumnya prestasi yang tinggi menunjukkan kecerdasan
yang tinggi, hal ini tidak selamanya benar karena ada beberapa faktor
yang mempengaruhi prestasi belajar seperti yang disebutkan di atas.
Faktor-faktor tersebut perlu sekali untuk dioptimalkan sedini mungkin
sehingga nantinya akan diperoleh hasil atau prestasi yang memuaskan.
Penguasaan Materi pelajaran sekolah merupakan faktor yang mempunyai
peranan penting dalam pemahaman materi yang saling berkaitan.
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Dari wawancara awal dengan guru pengampu mata pelajaran
menghitung statika bangunan sebelum penulis mengadakan penelitian,
diperoleh bahwa ada hubungan antara beberapa kompetensi dasar mata
pelajaran umum yaitu mata pelajaran matematika dan fisika yang
berkaitan dengan mata pelajaran kejuruan, yang bilamana hal tersebut
bisa dioptimalkan dalam kegiatan pembelajaran dapat memberikan suatu
keberhasilan dalam menangkap atau memahami mata pelajaran kejuruan
yang merupakan mata pelajaran baru yang dijumpai oleh para siswa.
Mata Pelajaran Menghitung Statika Bangunan merupakan salah
satu mata pelajaran yang ada di jurusan Teknik Gambar Bangunan di
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pati. Mata pelajaran ini
merupakan bagian dasar dari semua mata pelajaran perhitungan di
jurusan bangunan sehingga siswa dituntut untuk dapat menguasai materi
dalam menghitung statika bangunan. Didalam belajar menghitung statika
bangunan siswa harus sering berlatih dan tidak hanya sekedar membaca.
Siswa menemukan

masalah, dan dengan masalah itu siswa mencoba

untuk memecahkan dengan fakta, konsep, prinsip dan skill yang sudah
dimiliki.
Dalam dunia pendidikan khususnya SMK, statika bangunan
diperkenalkan kepada siswa sejak kelas X. Pada pelajaran menghitung
statika bangunan, pemahaman konsep perhitungan serta pengertian gaya
memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan
pembelajaran. Konsep-konsep dasar tersebut memberikan bekal dasar
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bagi siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran menghitung statika
bangunan dengan baik. Keaktifan siswa dalam mencari kaitan mata
pelajaran umum yang menunjang mata pelajaran kejuruan mempunyai
peranan yang penting dalam hal ini. Berdasarkan observasi pendahuluan,
pandangan siswa terhadap mata pelajaran menghitung statika bangunan
sebagai sebuah pelajaran yang ditakuti masih banyak didapatkan, tak
terkecuali siswa-siswi khususnya kelas X jurusan SMK Negeri 2 Pati.
Melihat kondisi diatas, dalam setiap pembelajaran menghitung
statika bangunan perlu diterapkan pemahaman yang tepat sehingga dapat
membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. Salah satu alternatif dalam
menerapkan pemahaman itu adalah memberikan penjelasan mengenai
hubungan mata pelajaran matematika dan pelajaran fisika terhadap mata
pelajaran menghitung statika bangunan sehingga siswa tidak merasa
bahwa pelajaran menghitung statika bangunan pelajaran baru yang sulit
untuk dipahami dan dikerjakan.
Dengan hal ini diharapkan siswa dapat menerapkan pengetahuan
yang didapat dari mata pelajaran matematika dan fisika untuk bisa
diterapkan dalam menerima dan mengerjakan tugas mata pelajaran
menghitung statika bangunan.
Berdasarkan alasan tersebut diatas penulis tertarik mengadakan
penelitian

dengan

judul

Pengaruh

Pemahaman

Mata

Pelajaran

Matematika dan Fisika terhadap Pemahaman Mata Pelajaran Menghitung
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Statika Bangunan siswa Kelas X di SMK Negeri 2 PATI.

1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:
1.

Bagaimana pengaruh pemahaman mata pelajaran matematika dan fisika
terhadap pemahaman mata pelajaran menghitung statika bangunan.

2.

Seberapa besar konstribusi pemahaman mata pelajaran matematika dan
fisika terhadap mata pelajaran menghitung statika bangunan.

1.3. Batasan Masalah
Batasan masalah dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup
penelitian supaya jelas dipahami dan terarah. Karena menyadari bahwa
begitu banyak masalah-masalah dan keterbatasan peneliti, sehingga
diadakan batasan masalah untuk hasil yang dicapai, batasan tersebut adalah :
1.

Kedudukan mata pelajaran matematika dan fisika pada penelitian ini
terbatas pada materi yang berkaitan dengan mata pelajaran menghitung
statika bangunan.

2.

Kontribusi pemahaman mata pelajaran matematika dan fisika terhadap
pemahaman mata pelajaran menghitung statika bangunan.
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1.4. Penegasan Istilah
Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam
penelitian ini serta tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari
pembaca maka perlu adanya penegasan istilah. Penegasan istilah
dimaksudkan membatasi ruang lingkup permasalahn sesuai dengan tujuan
penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang digunakan adalah :
1.

Pengaruh
Meninjau tentang hubungan mata pelajaran matematika dan fisika
terhadap mata pelajaran menghitung statika bangunan dan mengetahui
sejauh mana pengaruh dan kontribusi kedua mata pelajaran tersebut
terhadap pemahaman siswa menerima pelajaran menghitung statika
bangunan.

2.

Mata Pelajaran Matematika
Kompetensi dasar materi pelajaran matematika yang berkaitan
dengan mata pelajaran menghitung statika bangunan yaitu pemahaman
tentang materi trigonometri dan materi aritmatika.

3.

Mata Pelajaran Fisika
Kompetensi dasar materi pelajaran Fisika yang berkaitan dengan
mata pelajaran Menghitung Statika Bangunan yaitu pemahaman tentang
materi hukum newton 1, 2, dan 3, mengurai gaya / menyusun gaya
(vektor) dan titik berat.
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4.

Pemahaman
Pemahaman siswa ketika menerima dan mengerti tentang konsepkonsep dasar statika serta dapat mengerjakan soal menghitung statika
bangunan dengan baik dan benar.

5.

Menghitung Statika Bangunan
Menghitung Statika Bangunan (MSB) merupakan suatu ilmu mata
pelajaran statika yang mempelajari kekuatan-kekuatan dan stabilitas
dari suatu konstruksi bangunan dan bagian-bagian dari bangunan
sedangkan yang menjadikan data penelitian disini adalah hasil belajar
(nilai) yang diperoleh siswa.

6.

Siswa Kelas X Bangunan
Sampel yang akan digunakan dalam penelitian.

7.

SMK N 2 PATI
Lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai pertanggung
jawaban data yang diperoleh.

1.5. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk:
1.

Mengetahui pengaruh pemahaman mata pelajaran matematika dan
fisika terhadap pemahaman mata pelajaran menghitung statika
bangunan pada siswa kelas X di SMK Negeri 2 Pati.
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2.

Mengetahui

besarnya

konstribusi

pemahaman

mata

pelajaran

matematika dan fisika terhadap pemahaman mata pelajaran menghitung
statika bangunan pada siswa kelas X SMK N 2 Pati.

1.6. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini dikategorikan
menjadi dua yaitu:
1.

Secara teoritis
Penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh
dan kontribusi mata pelajaran matematika dan fisika terhadap pelajaran
menghitung

statika

bangunan,

sehingga

dapat

membantu

mempermudah siswa dalam menyerap pelajaran dan meningkatkan
pemahaman siswa terhadap pelajaran menghitung statika bangunan.
2.

Secara Praktis
a.

Bagi sekolah
Sebagai salah satu bahan pertimbangan oleh guru statika bangunan
khususnya dan guru mata pelajaran umumnya untuk digunakan
dalam meningkatkan mutu pendidikan

b.

Bagi guru
Sebagai salah satu masukan bagi guru untuk memberikan motivasi
dan semangat kepada siswanya dalam mempelajari menghitung
statika bangunan, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat
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sehingga siswa dapat menerima materi progam diklat menghitung
statika bangunan dengan baik dan benar.
c.

Bagi siswa
Mengetahui pentingnya kemampuan mata pelajaran matematika
dan fisika dalam menempuh mata pelajaran menghitung statika
bangunan

BAB II
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori
1.

Belajar
Belajar adalah aktivitas sekaligus kebutuhan hidup manusia yang
merupakan proses kreatif yang berlanjut sepanjang hidupnya. Manusia
melakukan kegiatan belajar dengan mengembangkan potensi diri. Hal itu
sebagai upaya penyempurnaan martabat manusia berkembang dan
sebagai gejala psikis hingga tingkat kematangan (kedewasaan) tertentu,
sehingga manusia mampu mempertahankan dirinya (lingkungan) dalam
rangka pengembangan dimensi-dimensi kehidupanya. Banyak ahli yang
mengemukakan pendapatnya tentang belajar, salah satunya adalah :
“Belajar adalah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman
serta cara-cara menafsirkan dunia sekitar” (Muhibbin Syah, 2008:92).
Belajar bisa melalui pengalaman melibatkan peserta didik secara
langsung dalam masalah atau isu yang dipelajari, sehingga peserta didik
dapat lebih aktif dalam menerima pelajaran dengan baik, bukan
sebaliknya cepat jenuh, bosan dan sebagainya. Berikut beberapa faktor
pendorong manusia memiliki keinginan untuk belajar:
a.

Adanya dorongan rasa ingin tahu

b.

Adanya keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagai

tuntutan

zaman
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dan

lingkungan

sekitarnya
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c.

Untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang telah diketahuinya

d.

Agar mampu bersosialisasidan beradaptasi dengan lingkunganya

e.

Untuk meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan potensi
diri

f.

Untuk mencapai cita-cita yang diinginkan

g.

Untuk mengisi waktu luang
Bentuk dari hasil belajar meliputi tiga aspek yaitu:

a.

Aspek Kognitif meliputi perubahan-perubahan dari segi penguasaan
pengetahuan dan perkembangan ketrampilan/kemampuan yang
diperlukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut

b.

Aspek Afektif meliputi perubahan-perubahan dalam segi sikap,
mental, perasaan dan kesadaran

c.

Aspek Psikomotorik meliputi perubahan-perubahan dalam segi
bentuk-bentuk tindakan motorik
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar

dapat dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu faktor internal dan faktor
eksternal :
a.

Faktor Internal
1) Faktor Biologis
Keadaan jasmani yang perlu diperhatikan, pertama kondisi fisik
yang normal atau tidak memiliki cacat sejak kandungan sampai
sesudah lahir. Kondisi fisik normal ini terutama harus meliputi
keadaan otak, panca indera, anggota tubuh. Kedua kondisi
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kesehatan fisik. Kondisi fisik yang sehat dan segar sangat
mempengaruhi keberhasilan belajar.
2) Faktor Psikologis
Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini
meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental
seseorang. Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan
belajar adalah kondisi mental yang mantap dan stabil. Faktor
psikologis ini meliputi hal-hal berikut. Pertama, intelegensi atau
tingkat kecerdasan dasar manusia. Kedua, kemauan yang
merupakan faktor penentu keberhasilan seseorang.
b.

Faktor Eksternal
1) Faktor Lingkungan Keluarga
Faktor lingkungan keluarga atau rumah ini merupakan
lingkungan utama dalam menentukan keberhasilan seseorang.
Suasana yang cukup tenang, adanya perhatian orang tua
terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan anakanaknya maka akan mempengaruhi keberhasilan belajarnya.
2) Faktor Lingkungan Sekolah
Lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk menentukan
keberhasilan dalam belajar peserta didik. Hal yang paling
mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik disekolah
mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan
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peserta didik, pelajaran, tata tertib, disiplin atau tata tertib yang
ditegakan secara konsekuen dan konsisten.
3) Faktor Lingkungan Masyarakat
Seorang peserta didik hendaknya dapat memilih lingkungan
masyarakat yang dapat menunjang keberhasilan belajar.
Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh
terhadap belajar siswa karena keberadaanya dalam masyarakat.
Lingkungan yang dapat menunjang keberhasilan belajar
diantaranya adalah, lembaga-lembaga pendidikan nonformal,
seperti kursus bahasa asing, bimbingan tes, pengajian remaja
dan lain-lain.
Mata pelajaran matematika dan fisika serta menghitung statika
bangunan merupakan mata pelajaran yang berhubungan dengan
perhitungan-perhitungan. Hal yang harus dilakukan dalam
belajar untuk menguasai mata pelajaran tersebut adalah berusaha
mempelajari bahan materi yang telah diberikan secara bertahap
dan kontinu serta memperbanyak latihan pemecahan soal-soal
2.

Transfer dan Motivasi Belajar
Menurut Mariabans (2012), “transfer dalam belajar adalah
kemampuan menerapkan apa yang telah diperoleh ke dalam situasi yang
baru”, sedangkan motivasi didefinisikan sebagaimana dikemukakan oleh
Wahyuni (2011), “motivasi belajar merupakan suatu keadaan atau
kondisi yang mendorong, merangsang atau menggerakan seseorang
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untuk belajar sesuatu atau melakukan kegiatan untuk mencapai suatu
tujuan”.
Hubungan antara transfer dan motivasi belajar adalah saling
mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Jika
siswa merasa bahwa apa yang dia pelajari itu relevan dan dapat ditransfer
ke situasi lain, maka ia akan melihat bahwa belajar itu ada artinya, dan
motivasinya untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan akan
meningkat.
Dalam belajar matematika dan fisika hendaknya fakta konsep dan
prinsip-prinsip fakta tidak diterima secara prosedural tanpa pemahaman
dan penalaran. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak
seseorang (guru) ke kepala orang lain (siswa). Siswa sendirilah yang
harus mengerti apa yang telah diajarkan dengan menyesuaikan terhadap
pengalaman-pengalaman pada mata pelajaran matematika dan fisika
kemudian dikaitkan dengan mata pelajaran menghitung statika bangunan.
3.

Pemahaman
Pemahaman menurut Suharsimi Arikunto (2002) merupakan
“bagaimana seorang membedakan, menduga, menerangkan, memperluas,
menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan
kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk
membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara
fakta – fakta atau konsep”.
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Pemahaman didapatkan dari proses belajar, belajar merupakan
kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam
setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini bearti berhasil
tidaknya tujuan pendidikan itu tergantung pada proses belajar yang
dialami siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah
sebagai berikut:
a.

Peserta didik: Kegagalan atau keberhasilan sangatlah tergantung
pada peserta didik, kemampuan dan kesiapanpeserta didik terhadap
bahan yang diberikan guru mendukung sekali tingkat keberhasilan
dalam proses belajar.

b.

Pengajar: kemempuan mengajar dalam menyampaikan yang
diajarkan sangat mempengaruhi terjadinya proses belajar mengajar.
Kepribadian, pengalaman dan motivasi pengajar dalam mengajar
juga berpengaruh terhadap efektifitas proses belajar.

c.

Sarana prasarana: prasarana yang mapan seperti ruangan yang sejuk
dan bersih dengan tempat duduk yang nyaman biasanya juga
mempelancar proses belajar mengajar.

d.

Penilaian: penilaian digunakan selain untuk melihat bagaimana hasil
belajar juga untuk mengetahui interaksi antara pengajar dan peserta
didik. Penilaian merupakan pengumpulan informasi tentang kualitas
dan kuantitas suatu perubahan seseorang, kelompok guru atau
administrator. Penilaian erat kaitanya dengan evaluasi.

15

4.

Tinjauan Matematika, Fisika dan Menghitung Statika Bangunan
a.

Tinjauan Matematika
Menurut James (1976) “matmatika adalah ilmu tentang
logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang
berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak
yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan
geometri”. (www.sarjanaku.com 2011). Peranan dari mata pelajaran
matematika ini sangat berpengaruh terhadap penguasaan-penguasaan
mata pelajaran lainya termasuk terhadap mata pelajaran menghitung
statika bangunan.
Materi pelajaran matematika yang berkaitan dengan mata
pelajaran menghitung statika bangunan adalah:
1.) Trigonometri digunakan untuk mencari resultan
2.) Aritmatika digunakan untuk operasi bilangan

b.

Tinjauan Fisika
Fisika adalah ilmu yang mempelajari benda-benda serta
fenomenanya dan keadaan yang terkait dengan benda-benda
tersebut. Penguasaan materi fisika juga mempunyai peranan penting
bagi siswa untuk dapat memahami dan menerima mata pelajaran
menghitung statika bangunan, materi mata pelajaran fisika yang
berkaitan mata pelajaran menghitung statika bangunan adalah:
1.) Vektor digunakan untuk menyusun atau mengurai gaya
2.) Hukum newton 1, 2 dan 3 untuk menghitung aksi-reaksi gaya
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3.) Titi berat untuk konsep keseimbangan
c.

Tinjauan Menghitung Statika Bangunan
Menghitung statika bangunan merupakan mata pelajaran
menghitung dasar bangunan bagi siswa di jurusan Teknik Gambar
Bangunan SMK N 2 Pati. Kedudukan dan perananya sebagai mata
pelajaran dasar akan sangat berpengaruh terhadap penguasaanpenguasaan mata pelajaran bangunan lainya.
Menghitung statika Bangunan merupakan bidang ilmu yang
dipelajari di ilmu perhitungan teknik sipil. Pokok utama dari ilmu
tersebut adalah mempelajari perilaku struktur terhadap beban yang
bekerja padanya. Perilaku struktur tersebut umumnya adalah
lendutan dan gaya-gaya.
Dalam pengajaran Menghitung Statika Bangunan hendaknya
materi yang disajikan dapat membawa ke belajar bermakna. Seorang
siswa yang mempelajari Menghitung Statika Bangunan seharusnya
tidak hanya sekedar menghafal dan melakukan latihan tetapi harus
juga mengerti dan memahami. Dapat diharapkan jika siswa belajar
aktif, baik itu dalam menerima pelajaran, belajar sendiri, berdiskusi
dengan teman, maupun bertanya pada guru semakin baik pengertian
tentang suatu konsep yang dia pelajari. Dan pada akhirnya siswa
dapat menggunakan konsep tersebut dalam kontek yang lain. Lebih
lanjut siswa akan terdorong untuk mengaitkan konsep tersebut
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dengan hal-hal atau konsep-konsep yang lain. Dengan demikian
seorang siswa mulai diajak berfikir dan belajar bagaimana belajar.
Materi mata diklat Menghitung Statika Bangunan (MSB)
kelas X SMK Negeri 2 Pati.
1.) Menjelaskan besaran vektor, system satuan, dan hokum newton
2.) Menerapkan besaran vektor pada gaya normal, momen gaya,
kopel
3.) Membuat diagram gaya normal, momen gaya, kopel
4.) Menerapkan teori keseimbangan
5.) Menerapkan teori tegangan pada konstruksi bangunan

2.2. Hipotesis
Berdasarkan gambaran dari studi literatur maka disusun sustu
hipotesisi yaitu: Ada hubungan yang positif dan sigfnifikan antara
pemahaman mata pelajaran matematika dan fisika dengan pemahaman mata
pelajaran Menghitung Statika Bangunan pada siswa kelas X SMK N 2 Pati.

2.3. Kerangka Berfikir
Mata pelajaran Menghitung Statika Bangunan (MSB) merupakan mata
pelajaran dasar dalam jurusan bangunan yang harus dikuasai oleh siswa. Selama
ini yang jadi kendala siswa dalam mempelajari mata diklat Menghitung Statika
Bangunan adalah siswa sulit memahami materi, padahal jika siswa mampu
menerapkan pengetahuan mereka di ilmu fisika dan matematika diharapkan akan
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dapat membantu siswa dalam menerima dan memahami mata pelajaran
menghitung statika bangunan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibagan dibawah ini:

2.1 Kerangka Berfikir

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Penentuan Obyek Penelitian
1.

Populasi
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. “Semua elemen
yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitianya merupakan
penelitian populasi”. (Arikunto,2002: 108). Populasi penelitian ini
adalah siswa kelas X Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Pati
Tahun Ajaran 2012/2013 yang terdiri dari 75 orang.

2.

Sampel
“Sampel adalah sebagian atau wali dari populasi yang diteliti”.
(Arikunto,2002:109). Menurut Arikunto (2002:112) “jika jumlah
sampel kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga
penelitianya merupakan penelitian populasi, sebaliknya apabila subyek
besar diatas 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25%nya”. Sampel yang
akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak populasi yang ada, yaitu
75 orang siswa SMK Negeri 2 Pati.

3.2. Variabel Penelitian
“Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi
titik perhatian suatu penelitian”. (Arikunto, 2002:96).
Variabel dalam penelitian ini yaitu :
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1. Variabel Independen ( variabel bebas )
Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman
siswa terhadap Mata Pelajaran Matematika (X1) dan pemahaman siswa
terhadap Mata Pelajran Fisika (X2).
2.

Variabel Dependen ( Variabel terikat )
Variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu pemahaman siswa terhadap
Mata Pelajaran Menghitung Statika Bangunan, disimbolkan dengan Y.

3.3. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Penelitian dilakukan pada siswa SMK Negeri 2 Pati Kelas X Jurusan
Teknik Gambar Bangunan Tahun Ajaran 2012/2013. Dan waktu
pelaksanaan dilakukan pada minggu pertama bulan mei sampai minggu
keempat Bulan Mei Tahun 2013.

3.4. Langkah Penelitian
Sesuai dengan tujuan metode penelitian, maka langkah-langkah
yang akan dilakukan secara umum ada 2 yaitu : penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan di SMK Negeri 2 Pati. Penelitian kepustakaan
merupakan tahap awal atau bagian dari kegiatan peneliti berupa kajian
pustaka sehingga hipotesis dapat dirumuskan. Penelitian lapangan
merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan
mengadakan observasi di lapangan terhadap pemahaman dan penguasaan
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siswa dalam mata pelajaran matematika, fisika dan menghitung statika
bangunan.
Tahap penelitian ini meliputi pembuatan proposal yang didahului
dengan mengadakan survey untuk melihat fenomena yang diangkat sebagai
masalah penelitian.
Tahap penelitian lapangan meliputi :
1. Observasi lapangan, pengamatan langsung.
2. Pengambilan data sekunder, yaitu jumlah sampel yang digunakan.
3. Pengambilan data primer dengan memberikan test atau soal tentang mata
pelajaran matematika, fisika dan menghitung statika bangunan

3.5. Metode Pengumpulan Data
1.

Metode Dokumentasi
Menurut Suharsimi Arikunto (2002), ”metode dokumentasi
adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya”.
Metode dokumentasi dipergunakan untuk mendapatkan data
jumlah peserta didik yang menjadi anggota sampel yang diperlukan
untuk penelitian selanjutnya.

2.

Metode tes
Test yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa
terhadap mata pelajaran matematika dan fisika serta penerapan
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pemahamn kedua mata pelajaran tersebut terhadap mata pelajaran
menghitung statika.
Untuk penskoran dari setiap jawaban yang diberikan oleh
sampel, peneliti tentukan sebagai berikut:
1.) Skor 4 untuk setiap butir soal, dengan presentase jawaban yang
benar sebesar 76%-100%.
2.) Skor 3 untuk setiap butir soal, dengan presentase jawaban yang
benar sebesar 51%-75%.
3.) Skor 2 untuk setiap butir soal, dengan presentase jawaban yang
benar sebesar 26%-50%.
4.) Skor 1 untuk setiap butir soal, dengan presentase jawaban yang
benar sebesar 0%-25%.

3.6. Uji Coba Instrumen Penelitian
1.

Bentuk Instrument
Bentuk instrumen berupa soal mengenai Mata Pelajaran
Matematika (X1), Mata Pelajaran Fisika (X2) dan Mata Pelajaran
Menghitung Statika Banguanan (Y)

2.

Uji Validitas Soal
”Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat
kevalidan atau kesahihan suatu instrumen” (Suharsimi Arikunto,
2002:144).
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Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai tingkat
validitas yang tinggi dan sebaliknya instrumen yang kurang valid
memiliki tingkat validitas yang rendah. Dalam penelitian ini semakin
tinggi tingkat validitas instrumen, maka semakin baik instrumen
tersebut. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa
yang hendak diukur dan dapat mengungkap data dari setiap variabel
yang diukur dengan tepat. Validitas dalam penelitian ini digunakan
untuk mengukur sahih atau tidaknya soal dari variabel X1, X2 dan Y.
Untuk

mengukur

tingkat

validitas

instrumen,

peneliti

menggunakan rumus korelasi product moment, sebagai berikut
N  XY   X  Y 

N  X   X N  Y   Y  
2

rxy =

2

2

2

Keterangan
rxy

= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

N

= Jumlah responden/sampel

X

= Jumlah skor item

Y

= Jumlah skor total

(Suharsimi Arikunto, 2002: 146)

Kemudian setelah mengetahui nilai dari rxy, maka rxy
dikonsultasikan dengan dengan tabel, jika rxy > r tabel soal tersebut valid,
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dan jika rxy < r

tabel

maka soal tersebut tidak valid. Setelah dilakukan

perhitungan validitas tia-tiap butir soal dihitung dengan rumus diatas
maka didapat nilai rxy perhitungan dapat dilihat pada lampiran E dan
lampiran F, ringkasan perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Ringkasan validitas soal uji coba
No Kriteria

No Soal

1.

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14, 15 butir

Valid

Jumlah

15,16
2.

3.

Tidak Valid

9,17

2 butir

Uji Reliabilitas Soal
”Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya
untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut
sudah baik” (Suharsimi Arikunto,2002:154).
Instrumen yang sudah dapat dinyatakan reliabel, ketika
digunakan untuk mengambil data, maka data yang diperoleh sudah
dapat dipercaya kebenarannya. Relibilitas disini menunjukan pada
tingkat keterandalan suatu instrumen dalam mengumpulkan data.
Pada penelitian ini untuk mengetahui reliabilitas instrumen
tentang pengaruh pemahaman mata pelajaran matematika dan fisika

25

terhadap pemahaman mata pelajaran menghitung statika bangunan siswa
kelas X di SMK Negeri 2 Pati .
Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat
reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
2
 k    b 
r11 = 
1 
 t 2 
 k  1 

Keterangan :
r11

= reliabilitas instrumen

k

= banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

b2

= jumlah varians butir

t2

= varians total
“Jika r11 > rtabel dengan taraf signifikan 5% maka tes dinyatakan

reliable”.(Suharsimi Arikunto,2002:100). Berdasarkan perhitungan
hasil uji coba instrumen pada Lampiran G diperoleh r11 sebesar 0,805 >
rtabel sama dengan 0,374 maka instrumen itu reliabel.
4.

Daya Pembeda Soal
Analisis daya pembeda butir soal adalah kemampuan sebuah
soal utnuk membedakan antara siswa yang pandai dan siswa yang tidak
pandai.Dalam penelitian ini menggunakan rumus daya pembeda belah
dua.Untuk mengukur daya beda digunakan rumus sebagai berikut.
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Rumus untuk mencari daya beda adalah (Arifin, 2012).

Kriteria:
DP ≤ 0,00

= Daya pembedanya sangat jelek

0,00< D  0,20

= Daya pembedanya jelek

0,20< D  0,40

= Daya pembedanya cukup

0,40< D  0,70

= Daya pembedanya baik

0,70< D  1,00

= Daya pembedanya sangat baik

Jika D mempunyai nilai negatif, maka soal mempunyai daya beda yang
tidak baik, sebaiknya soal tersebut dibuang/diganti dengan soal yang
lain.Hasil dari analisis daya pembeda butir soal dapat dilihat pada Tabel
3.2. di bawah ini.
Tabel 3.2. Analisis daya pembeda butir soal
kriteria

No. soal

Jumlah soal

Jelek

6,9,14,16,17

5

Cukup

1,2,4,5,7,11,12

7

Baik

3,8,10,13,15

5

Sangat baik

-

-
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Berdasarkan pada tabel diperoleh jumlah soal yang termasuk ke
dalam kriteria daya beda jelek berjumlah 5 soal yaitu soal nomor
6,9,14,16,17. Soal nomor 6, 14 dan 16 diperbaiki dan nomor 9 dan 17
dibuang.
5.

Taraf Kesukaran
Tingkat kesukaran soal digunakan untuk mengetahui soal
tersebut mudah dan sukar.Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu
mudah dan tidak terlalu sukar.Untuk menghitung tingkat kesukaran
digunakan rumus sebagai berikut.

P

B
JS

(Arikunto: 1999: 208)

Keterangan:
P

= Tingkat kesukaran soal

B

= Banyaknya siswa yang menjawabbenar

JS = Jumlah peserta tes
Adapun klasifikasi soal untuk tingkat kesukaran sebagai berikut.
0,00< TK  0,30 adalah soal sukar
0,30< TK  0,70 adalah soal sedang
0,70< TK  1,00 adalah soal mudah
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Hasil dari analisis taraf kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 3.3 di
bawah ini.
Tabel 3.3. Analisis taraf kesukaran soal
Kriteria

No. soal

Jumlah soal

Sukar

6,9,14,16,17

5

Sedang

3,5,8,10,13,15

6

Mudah

1,2,4,7,11,12

6

3.7. Uji Normalitas
Untuk mengetahui distribusi data yang diperoleh dilakukan uji
normalitas dengan Chi-kuadrat yaitu:

χ2

: Chi-kuadrat

Oi

: Frekuensi pengamatan

Ei

: Frekuensi yang diharapkan
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k

: banyaknya interval

Jika harga Chi-kuadrat hitungan lebih kecil dari harga Chi-kuadrat
tabel, berarti data yang diperoleh berdistribusi normal.

3.8. Analisis / Uji Hipotesis
1.

Analisis Korelasi
Dilakukan analisis korelasi sebagai bagan berikut.
Gambar 3.1 Analisis Korelasi

Perhitungan korelasi tunggal menggunakan rumus

rxy =

n X

n XY   X Y
2



  X  nY 2  Y 
2

2
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keterangan :
rxy

= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

Σxy

= Jumlah perkalian antara variabel x dan Y

∑x2

= Jumlah dari kuadrat nilai X

∑y2

= Jumlah dari kuadrat nilai Y

(∑x)2

= Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan

(∑y)2

= Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan

Perhitungan korelasi ganda menggunakan rumus:

ryx1.x2 =

JK (reg )
 y2

keterangan:
JK (reg)

=

a1

1y

+

a2

2y

2
2

=

2

N
Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang
ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada
ketentuan yang tertera pada Tabel 3.4 sebagai berikut.
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Tabel 3.4. Pedoman untuk memberikan interprestasi terhadap
koefisien korelasi
Interval Koefisisen

Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199

Sangat Rendah

0,20 – 0,399

Rendah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 1,000

Sangat Kuat

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara
suatu variabel bebas dengan satu variabel terikat, dengan cara
mengkondisikan

variabel

bebas

lainnya

dibuat

tetap/constan/dikendalikan dalam analisis multiple corelation.
Untuk analisis korelasi ganda yang terdiri atas dua variabel bebas (X1
dan X2) dengan satu variabel terikat (Y), ada 2 (dua) korelasi parsial
yaitu:
1. Korelasi parsial antara X1 dengan Y, dan variabel X2 dikendalikan
2. Korelasi parsial antara X2 dengan Y, dan variabel X1 dikendalikan

2.

Analisis Regresi
a.

Analisis Regresi Tunggal
Y = a1 + b1X1

dan

Y= a2 + b2X2
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dimana:

 Y  X   X  XY
N  X   X 
2

a=

b=

2

2

N  XY   X  Y
N  X 2   X 

2

Keterangan:
a, b = Koefisien regresi
X

= Variabel bebas (pemahan matematika dan fisika)
Y

=Variabel

terikat

(pemahaman

menghitung

statika

bangunan)
N

= jumlah sampel

(Sudjana, 1992)

Dilanjut dengan analisis regresi ganda dengan rumus:
b.

Analisis Regresi Ganda

Y’= a + b1X1 + b2X2
Untuk memudahkan perhitungan pada uji kebeartian regresi maka
dibuatkan tabel perhitungan sebagai berikut
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Kemudian dilanjutkan untuk mencari analisis regresi parsial. Untuk
memudahkan perhitungan pada uji kebeartian regresi parsial maka
dibuatkan tabel perhitungan sebagai berikut

3.

Uji Liniearitas
Dari tabel harga Fhitung < Ftabel pada α= 0,05 dengan dk pembilang
(k-2) dan penyebut (n-k). Dengan demikian disimpulkan bahwa bentuk
regresi X1 dan X2 terhadap Y adalah “regresi linier”
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4.

Uji hipotesis
”Jika harga F hitung lebih besar dari F tabel dengan dk pembilang (k-2)
dan dk penyebut (n-2) untuk α= 0,05, maka hipotesis H0 kita tolak dan
Ha diterima”.(Sudjana, 2005:305)
Jika Ha ditolak maka hipotesisnya: Tidak ada pengaruh antara
pemahaman materi matematika dan fisika terhadap pemahamn mata
pelajaran menghitung statika bangunan siswa kelas X SMK Negeri 2
Pati.
Jika Ha diterima maka hipotesisnya : Ada pengaruh antara pemahaman
materi matematika dan fisika terhadap pemahamn mata pelajaran
menghitung statika bangunan siswa kelas X SMK Negeri 2 Pati.

5.

Standard Error
Standard Error digunakan untuk mengetahui seberapa besar estimasi
kriterium, menggunakan perhitungan standart error of estimasi.
Standard error of estimasi dapat dicari menggunakan rumus :

Keterangan :
Syx1

= Standard Error
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Yo

= Y pengamatan

Yc

= Y teoritis (persamaan regresi)

n

= Jumlah Data

Analisis selang taksiran harga kriterium (variabel dependen) dengan
standart error menggunakan rumus :

Dimana :
x

= nilai yang dimisalkan

t0,05 = nilai kebeartian t pada korelasi parsial
Selang taksiran merupakan harga prediksi untuk Y, yang berjarak
antara Y-A < Y rata-rata < Y+A

6.

Sumbangan Prediktor
Perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif :
a.

Sumbangan Relatif (SR%)
SR % =

∑

X 100 %

Dimana :
JK reg = a1Σx1y + a2Σx2y
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b.

Sumbangan Efektif (SE%)
SE % =

∑
∑

x 100%

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Untuk menguji adanya pengaruh pemahaman Mata Pelajaran
Matematika dan Fisika terhadap pemahaman Mata Pelajaran Menghitung
Statika Bangunan pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Pati dapat dilihat dari
beberapa hasil analisis sebagai berikut :
a.

Analisis Uji Normalitas Data

b.

Analisis Korelasi

c.

Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

d.

Analisis Regresi Parsial

e.

Analasis Standart Error

f.

Analisis Konstribusi

1.

Analisis Uji Normalitas data
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data
berdistribusi normal atau tidak. Suatu data dikatakan berdistribusi normal
jika χ2 hitung < χ2 tabel. Hasil analisis uji normalitas sebagaimana
ditunjukan Tabel 4.1. Data selengkapnya disajikan pada Lampiran K
halaman 83, Lampiran L halaman 84, dan Lampiran M halaman 85.
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Tabel 4.1. Perhitungan uji normalitas
No

Mata Pelajaran

χ2 hitung

χ2 tabel

Kriteria

1

Matematika (X1)

8,402

9,49

Normal

2

Fisika (X2)

8,869

9,49

Normal

3

M S B (Y)

8,139

9,49

Normal

Berdasarkan perhitungan uji normalitas diperoleh χ2 hitung < χ2
tabel dengan dk = 3 dan ɑ = 5% yang bearti data tersebut berdistribusi
normal sehingga memenuhi syarat untuk analisis regresi yang digunakan.

2.

Analisis Korelasi
Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pemahaman
Mata Pelajaran Matematika terhadap pemahaman Mata Pelajaran
Menghitung Statika Bangunan, dan juga pengaruh pemahaman Mata
Pelajaran Fisika terhadap mata pelajaran Menghitung Statika Bangunan
maka digunakan Analisis Korelasi Tunggal.
Dari hasil analisis korelasi tunggal yang terdapat pada Lampiran
N halaman 86, diperoleh nilai koefisien rx1y = 0,491, berdasarkan tabel
interprestasi, maka tingkat hubungan koefisien masuk dalam kategori
sedang yaitu antara 0,40 – 0,599. Hasil analisis uji keberartian koefisien
korelasi pada Lampiran N menunjukkan nilai t = 4,814 dimana nilai t
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tidak berada pada daerah penerimaan Ho yaitu -1,99 sampai 1,99 bearti
koefisien korelasi ini signifikan, hal ini bearti ada hubungan antara
pemahaman Mata Pelajaran Matematika (X1) terhadap pemahaman Mata
Pelajaran Menghitung Statika Bangunan (Y).
Dari hasil analisis korelasi tunggal juga yang terdapat pada
Lampiran O halaman 90 diperoleh nilai koefisien rx2y = 0,536,
berdasarkan tabel interprestasi, maka tingkat hubungan koefisien masuk
dalam kategori sedang yaitu antara 0,40 – 0,599. Hasil analisis uji
keberartian koefisien korelasi pada Lampiran O menunjukkan nilai t =
5,427 dimana nilai t tidak berada pada daerah penerimaan Ho yaitu -1,99
sampai 1,99 bearti koefisien korelasi ini signifikan, hal ini bearti ada
pengaruh antara pemahaman Mata Pelajaran Fisika (X2) terhadap
pemahaman Mata Pelajaran Menghitung Statika Bangunan (Y)
Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan pemahaman Mata
Pelajaran Matematika dan pemahaman Mata Pelajaran Fisika terhadap
pemahaman Mata Pelajaran Menghitung Statika Bangunan maka
digunanakan analisis korelasi ganda. Dari hasil perhitungan analisis
korelasi ganda pada Lampiran P diperoleh nilai koefisien korelasi ganda
sebesar 0,634, maka tingkat hubungan koefisien masuk dalam kategori
kuat yaitu antara 0,60 – 0,799
Untuk mengetahui hubungan pemahaman mata pelajaran
matematika dan fisika terhadap pemahaman mata pelajaran menghitung
statika bangunan secara parsial perhitungan dapat dilihat pada Lampiran
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P halaman 95, dimana nilai koefisien rx1y secara parsial = 0,402, nilai rx2y
secara parsial = 0,461. Dimana berdasarkan tabel interprestasi, maka
tingkat hubungan koefisien masuk dalam kategori sedang yaitu antara
0,40 – 0,599, sementara uji t dari korelasi parsial pada perhitungan Tabel
P halaman 95 menunjukan nilai nilai t1 = 3,724 dimana nilai t tidak
berada pada daerah penerimaan Ho yaitu -1,99 sampai 1,99 bearti
koefisien korelasi parsial ini signifikan, dan nilai t2 = 4,412 dimana nilai t
tidak berada pada daerah penerimaan Ho yaitu -1,99 sampai 1,99 bearti
koefisien korelasi parsial ini juga signifikan.

3.

Analisis Regresi dan Uji Hipotesis
Guna keperluan pengujian hipotesis tersebut, maka digunakan
analisis regresi tunggal dan regresi ganda. Pada analisis regresi tunggal
X1 terhadap Y yang perhitunganya dapat dilihat pada Lampiran N
diperoleh persamaan regresi Y= 7,915 + 0,593 X, Untuk menguji
signifikasi dari persamaan regresi tesebut digunakan analisis varians
untuk regresi yang perhitunganya dapat dilihat pada Lampiran N dan
ringkasan perhitungannya dapat dilihat dari Tabel 4.2. berikut ini :
Tabel 4.2. analisis varians untuk regresi X1 terhadap Y
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Pada analisis pada Lampiran O halaman 90 perhitungan analisis
regresi tunggal X2 terhadap Y diperoleh persamaan regresi Y= 9,059 +
0,509 X. Untuk menguji signifikasi dari persamaan regresi tesebut
digunakan analisis varians untuk regresi yang perhitunganya dapat dilihat
pada Lampiran O dan ringkasan perhitungannya dapat dilihat dari Tabel
4.3 berikut ini :
Tabel 4.3. analisis varians untuk regresi X2 terhadap Y

Berdasarkan analisis regresi ganda pada Lampiran P diperoleh
persamaan Y = 5,411 + 0,432 X1 + 0,402 X2.
Hasil perhitungan nilai konstanta sebesar 5,411 koefisien untuk
pemahaman mata pelajaran matematika (X1) sebesar 0,432 dengan
asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap dan
koefisien untuk pemahaman mata pelajaran fisika (X2) sebesar 0,402
dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap.
Untuk menguji signifikasi dari persamaan regresi tesebut
digunakan analisis varians untuk regresi yang perhitunganya dapat dilihat
pada Lampiran P dan ringkasan perhitungannya dapat dilihat dari Tabel
4.4 berikut ini :
Tabel 4.4. analisis varians untuk regresi ganda
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Terlihat dari tabel diatas, diperoleh nilai F reg = 24,253 > F
tabel = 3,124 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nihil (Ho) ditolak
dan hipotesis kerja (Ha) yang menyatakan adalah ”ada hubungan yang
positif dan sigfnifikan antara pemahaman mata pelajaran matematika dan
fisika dengan pemahaman mata pelajaran Menghitung Statika Bangunan
pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Pati”, diterima.
Kemudian dicari Persamaan Regresi Parsial X1 terhadap Y
dengan X2 dikontrol, dari hasil analisis pada Lampiran Q halaman 99
diperoleh persamaan Y= 9,704 + 0,432 X1. Untuk menguji signifikasi
dari persamaan regresi tesebut digunakan analisis varians untuk regresi
yang perhitunganya dapat dilihat pada Lampiran

dan ringkasan

perhitungannya dapat dilihat dari Tabel 4.5 berikut ini :
Tabel 4.5. analisis varians untuk regresi parsial X1 terhadap Y

Selanjutnya, dicari Persamaan Regresi Parsial X2 terhadap Y
dengan X1 dikontrol, dari hasil analisis pada Lampiran Q halaman 101
diperoleh persamaan Y= 10,198 + 0,402 X2. Untuk menguji signifikasi
dari persamaan regresi tesebut digunakan analisis varians untuk regresi
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yang perhitunganya dapat dilihat pada Lampiran

dan ringkasan

perhitungannya dapat dilihat dari Tabel 4.6. berikut ini :

Tabel 4.6. analisis varians untuk regresi parsial X1 terhadap Y

4.

Standard Error
Untuk mengetahui seberapa besar kesalahan estimasi kriterium
Y terhadap X1 dapat digunakan rumus perhitungan stanadart error of
estimasi dari Regresi Parsial dengan X2 dikendalikan (dikontrol). Dari
hasil analisis pada Lampiran R halaman 103 diketahui nilai Syx1 = 3,068,
dan nilai A = 1,23, dengan nilai X1 = 16 sehingga selang taksiran untuk
harga Y-A < Yrata-rata < Y+A menjadi 15,39 < Yrata-rata < 17,85. Hal ini
bearti Y akan mendapat nilai rata-rata antara 15,39 – 17,85 jika nilai X1 =
16.
Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar kesalahan
estimasi kriterium Y terhadap X2 dapat digunakan rumus perhitungan
stanadart error of estimasi. Dari hasil analisis pada Lampiran R diketahui
nilai Syx2= 2,965, dan nilai A = 1,570 dengan nilai X2 = 19 sehingga
selang taksiran untuk harga Y-A < Yrata-rata<Y+A menjadi 16,26 < Yrata-
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rata

< 19,406. Hal ini bearti Y akan mendapat nilai rata-rata antara 16,260

– 19,460 jika nilai X2 = 19.

5.

Analisis Konstribusi
Besarnya sumbangan relatif prediktor dan efektif yang diberikan
oleh pemahaman mata pelajaran matematika dan mata pelajaran fisika
dengan mata pelajaran menghitung statika bangunan siswa kelas X SMK
Negeri 2 Pati dapat diketahui dari analisis pada Lampiran S halaman 107.
Dengan demikian besarnya sumbangan relatif prediktor Mata Pelajaran
Matematika (X1) terhadap Mata Pelajaran Menghitung Statika Bangunan
(Y) adalah 46,27%, sumbangan relatif prediktor Mata Pelajaran Fisika
(X2) terhadap Mata Pelajaran Menghitung Statika Bangunan (Y) adalah
53,73%. Dan untuk besarnya sumbangan efektif Mata Pelajaran
Matematika (X1) terhadap Mata Pelajaran Menghitung Statika Bangunan
(Y) adalah 19,134%, sumbangan efektif

Mata Pelajaran Fisika (X2)

terhadap Mata Pelajaran Menghitung Statika Bangunan (Y) adalah
22,217%. Jadi besar sumbangan efektif Mata Pelajaran Matematika (X1)
dan Mata Pelajaran Fisika (X2) terhadap Mata Pelajaran Menghitung
Statika Bangunan (Y) adalah 19,134% + 22,217% = 41,35%.
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4.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pemahaman mata pelajaran
matematika berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman mata
pelajaran menghitung statika bangunan siswa kelas X SMK Negeri 2 Pati
yang dibuktikan dari hasil uji t yang memperoleh F reg = 23,23 > F tabel =
3,97. Berdasarkan analisis regresi sederhana pada Lampiran N diperoleh
persamaan regresi Y = 7,902 + 0,595 X, dengan demikian dapat dijelaskan
bentuk

pengaruh

pemahaman

mata

pelajaran

matematika

terhadap

pemahaman mata pelajaran menghitung statika bangunan yaitu jika
pemahaman mata pelajaran matematika meningkat satu satuan maka diikuti
dengan meningkatnya pemahaman mata pelajaran menghitung statika
bangunan 0,595 satuan pada konstanta 7,902 satuan, dan sebaliknya jika
pemahaman mata pelajaran matematika menurun satu satuan maka diikuti
dengan menurunnya pemahaman mata pelajaran menghitung statika
bangunan 0,595 satuan pada konstanta 7,902 satuan. Secara nyata hasil
tersebut dapat dilihat pada gambar diagram pencar pemahaman mata
pelajaran matematika dan pemahaman mata pelajaran menghitung statika
bangunan berikut :
Gambar 4.1 Gambar diagram pencar dan garis regresi matematika dan MSB
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Dari Gambar diagram pencar dan garis regresi matematika dan MSB
diatas titik pencar tidak selalu dekat dengan garis linier hal ini dikarenakan
dalam pengambilan data peneliti hanya menggunakan 75 orang sebagai
sampel, sehingga pendistribusian titik pencar tidak bisa segaris lurus dengan
garis linier, atau dapat dikatakan semakin banyak sampel yang digunakan
maka pendistribusian titik pencarnya akan semakin mendekati persamaan
garis regresi.
Hasil penelitian juga menunjukan pemahaman mata pelajaran fisika
berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman mata pelajaran
menghitung statika bangunan siswa kelas X SMK Negeri 2 Pati yang
dibuktikan dari hasil uji t yang memperoleh F reg = 29,452 > F tabel = 3,97.
Berdasarkan analisis regresi sederhana pada Lampiran O diperoleh persamaan
regresi Y = 9,059 + 0,509 X, dengan demikian dapat dijelaskan bentuk
pengaruh pemahaman mata pelajaran fisika terhadap pemahaman mata
pelajaran menghitung statika bangunan yaitu jika pemahaman mata pelajaran
fisika meningkat satu satuan maka diikuti dengan meningkatnya pemahaman
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mata pelajaran menghitung statika bangunan 0,509 satuan pada konstanta
9,059 satuan, dan sebaliknya jika pemahaman mata pelajaran fisika menurun
satu satuan maka diikuti dengan menurunnya pemahaman mata pelajaran
menghitung statika bangunan 0,509 satuan pada konstanta 9,059 satuan.
Secara nyata hasil tersebut dapat dilihat pada gambar diagram pencar
pemahaman mata pelajaran fisika dan pemahaman mata pelajaran
menghitung statika bangunan berikut :

Gambar 4.2 Gambar diagram pencar dan garis regresi fisika dan MSB

Dari Gambar diagram pencar dan garis persamaan regresi Fisika dan
MSB diatas titik pencar juga tidak segaris dengan garis linier hal ini
dikarenakan dalam pengambilan data peneliti hanya menggunakan 75 orang
sebagai sampel, sehingga pendistribusian titik pencar tidak bisa segaris lurus
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dengan garis linier, atau dapat dikatakan semakin banyak sampel yang
digunakan maka pendistribusian titik pencarnya akan semakin mendekati
persamaan garis regresi.

Berdasarkan analisis regresi ganda diperoleh persamaan regresi
Y = 5,411 + 0,432 X1 + 0,402 X2 dengan demikian dapat dijelaskan bentuk
pengaruh pemahaman mata pelajaran matematika dan fisika terhadap
pemahaman mata pelajaran menghitung statika bangunan yaitu nilai
konstanta sebesar 5,411 koefisien untuk pemahaman mata pelajaran
matematika (X1) sebesar 0,432 dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari
model regresi adalah tetap dan koefisien untuk pemahaman mata pelajaran
fisika (X2) sebesar 0,402 dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model
regresi adalah tetap, selanjutnya untuk melihat standar error maka harus
menggunakan regresi parsial, dari hasil analisis selang taksiran harga prediksi
untuk mata pelajaran menghitung statika bangunan terhadap mata pelajaran
matematika atau Y terhadap X1 dengan nilai X1 = 16 (nilai maksimum)
diperoleh jarak 15,39 – 17,85, hal ini bearti Y akan mendapat nilai rata-rata
antara 15,39 – 17,85 jika nilai X1 = 16 dan untuk hasil analisis selang taksiran
harga prediksi untuk mata pelajaran menghitung statika bangunan terhadap
mata pelajaran fisika atau Y terhadap X2 dengan nilai X2 = 19 (nilai
maksimum) diperoleh jarak Y rata-rata 16,26 – 19,406, hal ini bearti Y akan
mendapat nilai rata-rata antara 16,26 - 16,406 jika nilai X2 = 19.
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Adapun besarnya konstribusi pemahaman mata pelajaran matematika
terhadap pemahaman mata pelajaran menghitung statika bangunan tersebut
cukup besar yaitu sebesar 19,134% dan konstribusi pemahaman mata
pelajaran fisika terhadap pemahaman mata pelajaran menghitung statika
bangunan tersebut cukup besar yaitu sebesar 22,217%. Jadi besar sumbangan
efektif Mata Pelajaran Matematika (X1) dan Mata Pelajaran Fisika (X2)
terhadap Mata Pelajaran Menghitung Statika Bangunan (Y) adalah 19,134%
+ 22,217% = 41,35%, dan
Hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh pemahaman
mata pelajaran matematika dan fisika berpengaruh secara signifikan terhadap
tingkat pemahaman mata pelajaran menghitung statika bangunan siswa kelas
X teknik gambar bangunan SMK Negeri 2 Pati, sangat beralasan karena
semakin tinggi tingkat pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika
dan fisika, maka pengetahuan serta cara menjawab pertanyaan-pertanyaan
mata pelajaran menghitung statika akan semakin baik sehingga mendorong
siswa untuk lebih memiliki kemandirian dan kemudahan untuk memahami
dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dalam pelajaran menghitung
statika bangunan.
Matematika merupakan salah satu ilmu sebagai saran berfikir ilmiah
yang sangat diperlukan untuk menambah kemampuan berpikir logis,
sistematis dan kritis dalam diri peserta didik. Demikan pula matematika
merupakan pengetahuan dasar yang diperlukan peserta didik untuk
menunjang keberhasilan belajarnya, bahkan matematika berperan dalam
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mengembangkan disiplin ilmu lainya. Matematika merupakan mata pelajaran
yang menjadi sarana penunjang dalam mempelajari mata pelajaran lainya,
yang didalamnya mengandung unsur perhitungan-perhitungan yang bersifat
aplikatif, salah satunya adalah mata pelajaran menghitung statika bangunan.
Mengitung statika bangunan merupakan pelajaran yang sangat penting dan
harus dikuasai oleh siswa jurusan bangunan. Hal itu dikarenakan bahwa
dengan menguasai mata pelajaran menghitung statika bangunan maka akan
memudahkan siswa dalam memahami mata pelajaran-mata pelajran lainya
yang mengandung unsur perhitungan mekanika. Tapi tidak semua materi
pada mata pelajaran matematika berkaitan secara langsung terhadap
pemahaman mata pelajaran menghitung statika bangunan, dan materi
pelajaran matematika yang berkaitan dengan mata pelajaran menghitung
statika bangunan adalah:
3.) Trigonometri digunakan untuk mencari resultan
4.) Aritmatika digunakan untuk operasi bilangan
Menyikapi kondisi tersebut, maka siswa harus bersikap aktif dan
kreatif dalam menpelajari materi –materi mata pelajaran matematika yang
berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada pada mata pelajaran
menghitung statika bangunan sehingga nantinya siswa diharapakan bisa
menerima dan memahami serta menyelesaiakan persoalan-persoalan mata
pelajaran menghitung statika bangunan dengan baik benar dan tepat.
Fisika merupakan ilmu yang lebih banyak memerlukan pemahaman
dan penerapan dari pada penghafalan. Oleh karena itu fisika merupakan mata
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pelajaran penting bagi siswa SMK, karena merupakan aplikasi dasar-dasar
ilmu statika pada jurusan teknik gambar bangunan. Materi yang bersifat
matematis membuat fisika dan ilmu statika menjadi penting karena untuk
menggambar bangunan memerlukan perhitungan yang tepat tidak hanya
mampu menggambar dengan baik. Namun juga harus memahami mengapa
dan bagaiman gambar itu dibuat. Misalnya mengapa diperlukan tulangan
induk ataupun
ditentukan.

tulangan anak dan mengapa menggunakan dimensi yang

Tentu

saja

perhitungan

tersebut

mempengaruhi

pada

penggambaran. Sehingga siswa SMK seharusnya tidak hanya mampu
menggambar saja tanpa tahu maksud dan tujuan penggamabaran tersebut.
Pemahaman mata pelajaran fisika sebagai mata pelajaran adaptif akan
terlihat pada semua mata pelajaran yang mengandung unsur perhitungan
mekaniknya. Pada mata pelajaran fisika ada beberapa materi yang
berhubungan dengan materi pada mata pelajaran menghitung statika
bangunan. Materi-materi pada mata pelajaran fisika tersebut merupakan salah
satu cara atau teknik perhitungan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan pada mata pelajaran menghitung statika bangunan. Dan
materi-materi pelajaran fisika yang berkaitan dengan mata pelajaran
menghitung statika bangunan adalah
4.) Vektor digunakan untuk menyusun atau mengurai gaya
5.) Hukum newton 1, 2 dan 3 untuk menghitung aksi-reaksi gaya
Bertolak dari kenyataan tersebut, pemahaman materì pada mata
pelajaran fisika bagi siswa yang kurang atau tidak menguasai, sebaiknya
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ditingkatkan dengan memberikan responsi dan tugas-tugas tambahan karena
akan membantu dalam peningkatan pemahaman.
Dari hasil penelitian, dimana dengan meningkatkan belajar dan
memberikan tugas-tugas tambahan dalam mata pelajaran matematika dan
mata pelajaran fisika akan membantu meningkatkan pemahaman pada mata
pelajaran menghitung statika bangunan siswa kelas X SMK Negeri 2 Pati,
dan juga peran aktif siswa untuk belajar secara mandiri dalam mencari materi
mata pelajaran matematika dan mata pelajaran fisika yang berkaitan dan
berhubungan dengan mata pelajaran menghitung statika bangunan akan
membantu para siswa untuk bisa menagkap atau memahami materi-materi
yang ada pada mata pelajaran menghitung statika bangunan untuk lebih
mudah dipahami.

BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasanya, maka dapat diambil
suatu simpulan sebagai berikut:
1. Pemahaman Mata Pelajaran Matematika berpengaruh positif dan baik
terhadap Pemahaman Mata Pelajaran Menghitung Statika Bangunan siswa
kelas X SMK Negeri 2 Pati, dengan konstribusi sebesar 19,134%.
2. Pemahaman Mata Pelajaran Fisika berpengaruh positif dan baik terhadap
Pemahaman Mata Pelajaran Menghitung Statika Bangunan siswa kelas X
SMK Negeri 2 Pati, dengan konstribusi sebesar 22,217%.
3. Hasil uji hipotesis melalui analisis korelasi menunjukkan bahwa ”ada
hubungan yang positif dan sigfnifikan antara pemahaman mata pelajaran
matematika dan fisika dengan pemahaman mata pelajaran Menghitung
Statika Bangunan pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Pati” dengan
kontribusi sebesar 41,35% dan sisanya 58,65% adalah kontribusi dari
faktor lain.

5.2. Saran
Saran-saran yang dikemukakan mengenai apa yang telah diperoleh
dari hasil analisis data sebagai suatu pertimbangan dan mudah-mudahan dapat
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dijadikan andil pemikiran untuk turut serta dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan. Berikut saran penelitian yang diajukan :
1. Pemahaman materi pada mata pelajaran matematika dan mata pelajaran
fisika, bagi siswa yang kurang dan tidak menguasai, sebaiknya
ditingkatkan dengan memberikan responsi dan tugas-tugas tambahan
karena akan membantu dalam peningkatan pemahaman.
2. Hasil

penelitian

tentang

konstribusi

pemahaman

mata

pelajaran

matematika dan mata pelajaran fisika terhadap pemahaman mata pelajaran
menghitung statika bangunan, sebaiknya dijadikan masukan dan
diimplementasikan agar proses pembelajaran mata pelajaran menghitung
statika bangunan menjadi lebih baik.
3. Penelitian lanjutan tentang faktor lain yang memberikan konstribusi
terhadap pemahaman mata pelajaran menghitung statika bangunan, dapat
diusulkan dimasa yang akan datang agar tingkat prestasi belajar mata
pelajaran menghitung statika bangunan semakin baik.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN A
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LAMPIRAN B

KISI-KISI SOAL PEMAHAMAN MATA PELAJARAN MATEMATIKA,
FISIKA DAN MENGHITUNG STATIKA BANGUNAN

Kelas / semester

:X/2

Alokasi Waktu

: 90 menit

Jumlah soal

: 15 soal

Bentuk soal

: Uraian

No

Mata Pelajaran

1

Matematika

2

3

Fisika

MSB

Materi

No soal

Operasi bilangan

1

Trigonometri

4, 7, 11

Hukum Newton 1, 2 dan 3

2, 5, 9

Besaran Satuan

8

Vektor

13

Menyusun gaya

6

Momen

3, 12, 14

Reaksi Tumpuan

10,15
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PENGANTAR SOAL UJI COBA INSTRUMEN

1. Soal ini merupakan soal uji coba instrumen yang digunakan untuk kepentingan
penelitian skripsi.
2. Penelitian skripsi sendiri akan dilaksanakan di kelas X Jurusan Teknik Gambar
Bangunan SMK Negeri 2 Pati.
3. Hasil dari soal uji coba instrumen ini tidak berpengaruh terhadap nilai Anda
siswa kelas X Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Pati pada
mata pelajaran apapun. Hasil dari soal uji coba instrumen ini 100% digunakan
untuk kepentingan penelitian skripsi.
4. Oleh karena itu, sangat diharapkan Anda untuk mengerjakan soal uji coba
instrumen ini dengan maksimal dan bersungguh-sungguh karena hal tersebut
akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penelitian skripsi pemberi soal.

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL

1. Isikan identitas Anda ke dalam lembar jawab yang telah tersedia dengan
menggunakan pulpen, sesuai petunjuk.
2. Bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Anda menjawabnya.
3. Waktu mengerjakan saju jam pelajaran.
4. Jumlah soal 15 butir soal.
5. Kerjakan soal yang menurut anda mudah terlebih dahulu.
6. Periksalah lembar jawab dengan seksama sebelum Anda kumpulkan
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LAMPIRAN C
SOAL PEMAHAMAN MATEMATIKA, FISIKA DAN MENGHITUNG
STATIKA BANGUNAN (MSB)

1.

Tentukan nilai x dari 20 = 2.(x) + 15 - 5

2.

Gaya sebesar 5N bekerja pada bemda sehingga mengalami percepatan
0,5m/s2. Tentukan gaya yang diperlukan agar mencapai percepatan benda
menjadi 1,5 m/s2 .!

3.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan momen?

4.

Tentukan:
a. Sin A
b. Cos A
c. Tan A

5.

Sebuah gaya sebesar 100N memperlambat gerobak dari 3m/s menjadi 1 m/s
dalam waktu 10 sekon. Tentukan massa gerobak tersebut.!

6.

Diketahui P1= 100 kg (ka) ; P2= 60 kg (ka) ; P3= 40 kg (ki) ; P4= 30 kg (ki).
Tentukan besar dan arah gaya resultan (R) gaya tersebut dengan cara grafis
dan analitis!

7.

Tentukan nilai p dari gambar dibawah ini
a.
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8.

Diketahui p gambar = 4 cm
l gambar = 2 cm
t gambar = 2 cm

skala 1:100

ditanya Volume balok sebenarnya (m3)?
9.

Sebuah benda m=2 kg, mula-mula dalam keadaan diam pada datar yang licin,
kemudian ditarik dengan gaya konstan 20N dengan arah mendatar selama 2
sekon. Tentukan :
a. Percepatan benda
b. Jarak tempuh

10.
Tentukan besar gaya resultan (R) dengan
cara analitis!

11. Diketahui segitiga ABC dengan <A= 45°, <B= 60°, berapakah besar sudut
<C..? gambarkan jg bentuk segitiganya,!
12.

Hitunglah berapa besarnya momen dititk B!

63

13. Dua buah vektor gaya yang sama besar masing-masing 10 Newton seperti
gambar berikut:
jika sudut yang terbentuk antara kedua vector adalah 60°,
tentukan nilai resultan kedua vektor!

14. Kapankah bila momen diberi tanda positif atau negatif jika menggunakan
perputaran jarum jam?
15.

Hitung besar gaya reaksi tumpuan (RA dan RB) dari gambar diatas!

==selamat mengerjakan==
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LAMPIRAN D
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LAMPIRAN F

67

Perhitungan Validitas Soal Nomor 2
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Perhitungan Validitas Soal Nomor 3
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Perhitungan Validitas Soal Nomor 4
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Perhitungan Validitas Soal Nomor 5
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Perhitungan Validitas Soal Nomor 6
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Perhitungan Validitas Soal Nomor 7

73

Perhitungan Validitas Soal Nomor 8
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Perhitungan Validitas Soal Nomor 9
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Perhitungan Validitas Soal Nomor 10
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Perhitungan Validitas Soal Nomor 11

77

Perhitungan Validitas Soal Nomor 12

78

Perhitungan Validitas Soal Nomor 13

79

Perhitungan Validitas Soal Nomor 14
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Perhitungan Validitas Soal Nomor 15
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Perhitungan Validitas Soal Nomor 16
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Perhitungan Validitas Soal Nomor 17
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LAMPIRAN G
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LAMPIRAN H

DP ≤ 0,00

= Daya pembedanya sangat jelek

0,00< D  0,20

= Daya pembedanya jelek

0,20< D  0,40

= Daya pembedanya cukup

0,40< D  0,70

= Daya pembedanya baik

0,70< D  1,00

= Daya pembedanya sangat baik
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LAMPIRAN I

86

LAMPIRAN K

87

LAMPIRAN L

88

LAMPIRAN M

89

LAMPIRAN N

90

91

92
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LAMPIRAN O

94

95

96
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LAMPIRAN P

98

99
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101

LAMPIRAN Q
ANALISIS REGRESI PARSIAL X1 TERHADAP Y

102

103

ANALISIS REGRESI PARSIAL X2 TERHADAP Y
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LAMPIRAN R
TABEL PERSIAPAN PERHITUNGAN ANALISIS STANDART ERROR

106

Standart Error of estimasi dicari dengan cara berikut:
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TABEL PERSIAPAN PERHITUNGAN ANALISIS STANDART ERROR
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Standart Error of estimasi dicari dengan cara berikut
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LAMPIRAN S
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