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ABSTRAK 
 

 
Adhy Dwi Rokhmawan. 2009. “PERBEDAAN HASIL BELAJAR ANTARA 

TES TERTULIS DENGAN TES LISAN POKOK BAHASAN 
KONSTRUKSI PONDASI DANGKAL PADA SISWA PROGRAM 
KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR BANGUNAN TINGKAT X SMK 
NEGERI 5 SEMARANG TAHUN AJARAN 2008/2009”. Skripsi. Jurusan 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 
Drs. Sumiyadi, M.T, Pembimbing II Eko Nugroho Julianto, S.Pd, M.T. 

Kata Kunci : Tes tertulis, tes lisan, dan hasil belajar. 
 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah hasil belajar 
manakah yang lebih baik antara siswa yang diberi tes tertulis dengan siswa yang 
diberi tes lisan pada pokok bahasan Konstruksi Pondasi Dangkal pada Siswa 
Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan Tingkat X SMK Negeri 5 Semarang 
Tahun Ajaran 2008/2009, dan seberapa besar perbedaan hasil belajarnya. 

Jenis penelitian adalah penelitian komparatif (perbandingan). Variabel 
dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu tes tertulis dan tes lisan, dan 
variabel terikat yaitu hasil belajar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan Tingkat X SMK Negeri 5 
Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 yang terdiri dari 2 kelas (70 siswa), karena 
populasi kurang dari 100 maka memungkinkan semua populasi menjadi subjek 
penelitian, sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi.  

Dari hasil uji perbedaan rata-rata nilai hasil belajar pokok bahasan 
konstruksi pondasi dangkal antara siswa kelas X TGB-1 dan kelas X TGB-2 SMK 
Negeri 5 Semarang adalah t data = 3,023, Sedangkan t (0.95)(68) = 2,00. Karena t data > 
t (0.95)(68) maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelompok eksperimen I yang 
diberi tes tertulis lebih baik dari pada kelompok eksperimen II yang diberi tes 
lisan. Dari hasil uji distribusi prosentase perbedaan nilai hasil belajar pokok 
bahasan konstruksi pondasi dangkal dengan menggunakan tes tertulis dan tes lisan 
adalah 8,50%. Berdasarkan kriteria perbedaan hasil belajar tes tertulis dengan tes 
lisan dalam kategori sangat rendah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, peranan guru sangat 

menentukan. Guru diharapkan mampu menerjemahkan dan menjabarkan nilai-

nilai yang terdapat dalam kurikulum, kemudian mentransformasikan nilai-nilai 

tersebut kepada siswa melalui proses pengajaran di sekolah. Dalam proses belajar 

mengajar seorang guru hendaknya mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa dan selanjutnya mencari alternatif pemecahannya. Guru hendaknya memilih 

dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa secara aktif dalam belajar, baik 

secara mental, fisik maupun sosial. Dengan demikian pendekatan mengajar yang 

digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar konstruksi pondasi dangkal dari batu 

kali atau rollaag dari bata atau batako harus mengarah kepada belajar tuntas. 

Guru sebagai pengajar dituntut dalam kemampuan profesinya, khususnya 

dalam merencanakan program pengajaran, melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dan melaksanakan evaluasi yang berguna dalam mengetahui tercapai 

tidaknya tujuan yang telah ditetapkan dan keberhasilan siswa. 

Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua hal yang menentukan 

keberhasilan siswa, yaitu pengaturan proses belajar mengajar, dan pengajaran itu 

sendiri, dan keduannya saling ketergantunga. Kemampuan mengatur proses 

belajar mengajar yang baik, akan menciptakan situasi yang memungkinkan anak 

belajar, sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Siswa dapat 

1 
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belajar dalam suasana wajar, tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang 

untuk belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar siswa memerlukan sesuatu yang 

memungkinkan siswa berkomunikasi secara baik dengan guru, teman, maupun 

dengan lingkungannya. 

Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala 

sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar 

mengajar. Kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen 

pengajaran, dan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. 

Dalam dunia pendidikan sekolah, keberhasilan perubahan dan prestasi 

belajar siswa akan diketahui melalui tes hasil belajar. Melalui tes akan mengetahui 

adanya perbedaan prestasi belajar antara siswa yang satu dengan yang lain dalam 

memahami suatu mata pelajaran. Menurut Ngalim Purwanto (2004 : 33) tes hasil 

belajar adalah tes yang dipergunakan untuk menilai hasil-hasil pelajaran yang 

telah diberikan oleh guru kepada murid-muridnya, atau oleh dosen kepada 

mahasiswa, dalam jangka waktu tertentu. 

Berdasarkan pengamatan di SMK Negeri 5 Semarang, juga informasi dari 

guru, dapat di ketahui bahwa dalam hal tes hasil belajar guru lebih banyak 

menggunakan tes tertulis dari pada tes lisan. Menurut Ngalim Purwanto (2004 : 

37) tes tertulis diberikan kepada seorang atau sekelompok peserta didik pada 

waktu dan tempat yang sama untuk soal tertentu yang sama juga. Dalam tes 

tertulis pertanyaan dan jawabannya disampaikan secara tertulis. Dimana dalam 

pelaksanaan tes tertulis tidak memerlukan waktu yang lama dan mudah dalam 
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penyusunannya. Akan tetapi tes tertulis mudah menimbulkan kecurangan dan 

kepalsuan jawaban, karena guru sulit menggontrol apakah tes tersebut dikerjakan 

atas hasil usaha siswa sendiri atau orang lain. Sedangkan tes lisan adalah suatu 

bentuk tes yang menuntut respon dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan. 

Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-kata sendiri sesuai dengan 

pertanyaan ataupun perintah yang diberikan (Ngalim Purwanto, 2004 : 37). Dalam 

pelaksanaan tes lisan memerlukan waktu yang sangat lama sehingga tidak efisien. 

Tes lisan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan tes tertulis, karena dalam 

tes lisan guru dapat langsung mengetahui seberapa besar materi yang diserap oleh 

siswa sesuai dengan kemampuan melalui gaya bahasa masing-masing dalam 

menyampaikan apa yang diketahui oleh siswa tersebut. Oleh karena itu tes lisan 

merupakan cara untuk merangsang mental siswa dalam mengutarakan 

pendapatnya. 

Peneliti menggambil SMK Negeri 5 Semarang sebagai tempat penelitian 

karena peneliti melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Negeri 5 

Semarang. Sedangkan siswa yang diambil adalah siswa program keahlian teknik 

gambar bangunan kelas X, karena pada kelas X materi yang diajarkan merupakan 

pokok bahasan pondasi dangkal. 

 Dari pembahasan peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

bagaimana sebenarnya hasil belajar siswa dengan tes tertulis dan hasil belajar 

siswa dengan tes lisan. Untuk itu peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

Perbedaan Hasil Belajar antara Tes Tertulis dengan Tes Lisan Pokok Bahasan 
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Konstruksi Pondasi Dangkal pada Siswa Program Keahlian Teknik Gambar 

Bangunan Tingkat X SMK Negeri 5 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada alasan pemilihan judul di atas, 

maka perumusan masalah yang diajukan adalah 

(1) Hasil belajar manakah yang lebih baik antara siswa yang diberi tes tertulis 

dengan siswa yang diberi tes lisan pada pokok bahasan Konstruksi Pondasi 

Dangkal pada Siswa Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan Tingkat 

X SMK Negeri 5 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. 

(2) Seberapa besar perbedaan hasil belajar antara siswa yang diberi tes tertulis 

dengan siswa yang diberi tes lisan pada pokok bahasan Konstruksi Pondasi 

Dangkal pada Siswa Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan Tingkat 

X SMK Negeri 5 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam  penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) Untuk mengetahui hasil belajar manakah yang lebih baik antara siswa yang 

diberi tes tertulis dengan siswa yang diberi tes lisan pokok bahasan 

Konstruksi Pondasi Dangkal pada Siswa Program Keahlian Teknik Gambar 

Bangunan Tingkat X SMK Negeri 5 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. 
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(2) Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

diberi tes tertulis dengan siswa yang diberi tes lisan pada pokok bahasan 

Konstruksi Pondasi Dangkal pada Siswa Program Keahlian Teknik Gambar 

Bangunan Tingkat X SMK Negeri 5 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) Memberikan pemahaman bagi peneliti yang merupakan seorang calon guru 

mengenai tes hasil belajar. 

(2) Memberi masukan dalam memilih tes yang tepat bagi penggembangan dan 

penggunaan tes hasil belajar. 

 
1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian, beda penafsiran dan agar terdapat 

keseragaman pengertian tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi 

ini perlu penulis jelaskan sebagai berikut : 

1.5.1 Hasil Belajar 

Menurut Catharina (2004 : 4), hasil belajar adalah perubahan aspek yang 

diperoleh pembelajar setelah menjalani aktivitas belajar. Perubahan aspek-aspek 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari. Perubahan penambahan 

ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian 

diri.  

1.5.2 Tes Tertulis 
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Tes tertulis diberikan kepada seorang atau sekelompok peserta didik pada 

waktu dan tempat yang sama untuk soal tertentu yang sama juga. Dalam tes 

tertulis pertanyaan dan jawabannya disampaikan secara tertulis.  

1.5.3 Tes Lisan 

Tes lisan adalah suatu bentuk tes yang menuntut respon dari peserta didik 

dalam bentuk bahasa lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan 

kata-kata sendiri sesuai dengan pertanyaan ataupun perintah yang diberikan. 

Dengan demikian secara keseluruhan yang dimaksud dalam judul 

penelitian ini adalah usaha untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara tes 

tertulis dengan tes lisan Pokok Bahasan Konstruksi Pondasi Dangkal pada Siswa 

Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan Tingkat X SMK Negeri 5 Semarang 

Tahun Ajaran 2008/2009. 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI   

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang dijadikan  pedoman atau 

acuan dalam melakukan penelitian, bab ini selain terdiri dari landasan 

teori berisi tentang kerangka berfikir dan hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang lokasi penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian,  

metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis 

data. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi tentang simpulan dan saran. 



BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hakikat Belajar 

Belajar adalah usaha atau perbuatan yang dilakukan secara sungguh-

sungguh, dengan sistematis, mendayagunakan semua potensi yang dimiliki, baik 

fisik, mental, panca indra, otak dan anggota tubuh yang lainnya serta dana, 

(Dalyono, 2007: 49). Menurut Slavin dalam Catharina (2004: 2) bahwa belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Pengertian 

tentang belajar tersebut diperkuat lagi oleh Gagne dan Berliner dalam Catharina 

(2004: 2) yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu 

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Jadi belajar 

berkaitan dengan perubahan tingkah laku berdasarkan pengalaman. Sedangkan 

menurut Slameto (2003: 2), yang dimaksud belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

Belajar merupakan proses perubahan sikap dan prilaku yang didorong oleh 

rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba. Proses belajar dapat terjadi karena 

berbagai sebab diantaranya adalah karena rasa ingin tahu yang tinggi, pernah 

mengalami kegagalan, dan bisa juga karena dorongan dari orang lain. Proses 

belajar dapat berlangsung dengan berbagai cara. Proses belajar bisa berlangsung 

dengan sengaja seperti proses belajar siswa dengan guru dikelas atau siswa belajar 

dari buku dan proses belajar tak disengaja. 

7 
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2.2 Unsur-Unsur Belajar 

Catharina (2004: 4) menjelaskan tentang unsur-unsur belajar yang meliputi:  

 
2.2.1 Pembelajar 

Pembelajaran dapat berupa peserta didik, warga belajar, dan peserta 

pelatihan. Pembelajar memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk 

menangkap rangsangan otak yang digunakan untuk mentransformasikan hasil 

penginderaannya ke dalam memori yang kompleks, dan syaraf atau otot yang 

digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang telah 

dipelajari.  

 

2.2.2 Rangsangan (Stimulus)  

Peristiwa yang merangsang penginderaan pembelajar disebut situasi 

stimulus. Dalam kehidupan seseorang terdapat banyak stimulus yang berada di 

lingkungannya. Suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan orang 

adalah stimulus tertentu yang diminati.  

 
2.2.3 Memori  

Memori pembelajaran berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas belajar 

sebelumnya. 

 
2.2.4 Respon  
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Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Pembelajaran yang sedang mengalami stimulasi, maka memori yang ada di dalam 

dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulasi tersebut. Respon dalam 

pembelajaran diamati pada akhir proses belajar yang disebut perubahan perilaku 

atau perubahan kinerja. 

Keempat unsur belajar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

Aktivitas belajar akan terjadi pada diri pembelajar apabila terdapat interaksi antara 

situasi stimulus dengan isi memori sehingga perilakunya berubah dari waktu 

sebelum dan sesudah adanya situasi stimulus tersebut. Perubahan perilaku pada 

diri pembelajar itu menunjukkan bahwa pembelajar telah melakukan aktivitas 

belajar.  

2.3 Tujuan Belajar 

Pada umumnya tujuan belajar adalah mengubah keadaan menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. M. Dalyono (2007: 49-50) menjelaskan tentang tujuan belajar 

yaitu sebagai berikut : 

(1) Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah 

laku. 

(2) Belajar bertujuan merubah kebiasaan, dari yang buruk menjadi baik. 

(3) Belajar bertujuan mengubah sikap, dari yang negafif menjadi positif, 

pesimis menjadi optimis, egois menjadi sosialis, dan sebagainya. 

(4) Dengan belajar dapat merubah keterampilan. 

(5) Belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. 
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2.4 Prinsip-Prinsip Belajar 

Agar hasil belajar dapat dicapai dengan maksimal, maka guru sebagai 

perencana pendidikan perlu memperhatikan prinsip-prinsip belajar. M. Dalyono 

(1997: 51-54) menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar, yaitu sebagai berikut : 

2.4.1 Kematangan Jasmani dan Rohani 

Kematangan jasmani yaitu telah sampai pada batas minimum umur serta 

kondisi fisiknya telah cukup kuat untuk melakukan kegiatan belajar. Kematangan 

rohani artinya telah memiliki kemampuan secara psikologis untuk melakukan 

kegiatan belajar, misalnya kemampuan berpikir, ingatan, fantasi, dan sebagainya. 

 
2.4.2 Memiliki Kesiapan  

Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan belajar harus memiliki 

kesiapan belajar yakni dengan kemampuan yang cukup, baik fisik, mental, 

maupun perlengkapan belajar. Persiapan fisik berarti memiliki tenaga cukup dan 

kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental berarti memiliki minat dan 

motivasi yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar.   

 
2.4.3 Memahami Tujuan 

Setiap orang yang belajar harus memahami apa tujuannya, kemana arah 

tujuan itu, dan apa manfaat bagi dirinya. Belajar tanpa memahami tujuan dapat 

menimbulkan kebingungan, hilang kegairahan, tidak sistematis, atau asal ada saja.  

 
2.4.4 Memiliki Kesungguhan 
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Belajar tanpa kesungguhan akan memperoleh hasil yang kurang 

memuaskan, selain itu akan banyak waktu dan tenaga terbuang dengan percuma. 

Prinsip kesungguhan sangat penting artinya walaupun orang itu sudah memiliki 

kematangan, kesiapan serta mempunyai tujuan yang konkrit dalam melakukan 

kegiatan belajarnya, tetapi kalau tidak bersungguh-sungguh, belajar asal ada saja, 

dan bermalas-malas akibatnya tidak memperoleh hasil yang memuaskan. 

2.4.5 Ulangan dan Latihan 

Sesuatu yang telah dipelajari perlu diulang kembali agar meresap kedalam 

otak, sehingga dikuasai sepenuhnya dan sukar dilupakan. Bagaimanapun 

pintarnya seseorang harus mengulang pelajarannya atau berlatih sendiri di rumah 

agar bahan-bahan yang dipelajari tambah meresap dalam otak, sehingga tahan 

lama dalam ingatan. Mengulang pelajaran adalah salah satu cara untuk membantu 

berfungsinya ingatan.  

 

2.5 Belajar Tuntas 

Menurut Achmad Sugandi (2007 : 124) belajar tuntas adalah proses belajar 

mengajar yang bertujuan agar bahan ajaran dikuasai secara tuntas, artinya dikuasai 

sepenuhnya oleh siswa. Selain itu, dipercayai bahwa siswa dapat mencapai 

penguasaan akan suatu materi bila standar kurikulum dirumuskan dan dinyatakan 

dengan jelas, penilaian mengukur dengan tepat kemajuan siswa dalam suatu 

materi, dan pembelajaran berlangsung sesuai dengan kurikulum. Dalam metoda 

belajar tuntas, siswa tidak berpindah ke tujuan belajar selanjutnya bila ia belum 

menunjukkan kecakapan dalam materi sebelumnya. 
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Ciri-ciri belajar tuntas : 

(1) Pengajaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang telah ditentukan terlebih 

dahulu. 

(2) Memperhatikan perbedaan individu, terutama dalam hal kemampuan dan 

kecepatan belajarnya. 

(3) Evaluasi dilakukan secara kontinyu, agar guru maupun siswa dapat segera 

memperoleh balikan. 

Prinsip-Prinsip Belajar Tuntas 

(1) Sebagian besar siswa dalam situasi dan kondisi belajar yang normal dapat 

menguasai sebagian terbesar bahan yang diajarkan. Tugas guru untuk 

merancang pengajarannya sedemikian rupa sehingga sebagian besar siswa 

dapat menguasai hampir seluruh bahan ajaran 

(2) Guru menyusun strategi pengajaran tuntas mulai dengan merumuskan 

tujuan-tujuan khusus yang hendak dikuasai oleh siswa. 

(3) Sesuai dengan tujuan-tujuan khusus tersebut guru merinci bahan ajar 

menjadi satuan-satuan bahan ajaran yang kecil yang medukung pencapaian 

sekelompok tujuan tersebut. 

(4) Selain disediakan bahan ajaran untuk kegiatan belajar utama, juga disusun 

bahan ajaran untuk kegiatan perbaikan dan pengayaan. Konsep belajar 

tuntas sangat menekankan pentingnya peranan umpan balik. 

(5) Penilaian hasil belajar tidak menggunakan acuan norma, tetapi 

menggunakan acuan patokan. 
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(6) Konsep belajar tuntas juga memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan 

individual. Prinsip ini direalisasikan dengan memberikan keleluasaan waktu, 

yaitu siswa yang pandai atau cepat belajar bisa maju lebih dahulu pada 

satuan pelajaran berikutnya, sedang siswa yang lambat dapat menggunakan 

waktu lebih banyak atau lama sampai menguasai secara tuntas bahan yang 

diberikan. 

 

Dalam kegiatan belajar-mengajar, para guru tentu memiliki harapan-

harapan tertentu terhadap siswanya. Misalnya menginginkan 90% siswa dapat 

menguasai materi pelajaran. 

Namun pada kenyataannya setiap siswa memiliki karakteristik, kecepatan, 

dan kebutuhan belajar yang berbeda dari siswa lain. Karena itu, guru perlu 

mengembangkan belajar tuntas (mastery learning) serta mampu menemukan 

perbedaan siswa secara individual dalam belajar yang berkaitan dalam proses 

belajar-mengajar. Yang menjadi persoalan, sulitnya memprediksi secara tepat, 

waktu yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap individu dalam pembelajaran 

untuk menguasai kompetensi setiap mata pelajaran sehingga tercapai ketuntasan 

belajar.  

Pada belajar tuntas (mastery learning) digunakan penilaian acuan patokan 

(criterion referenced) pada setiap kompetensi dasar dan tidak ditetapkan 

berdasarkan norma (norm referenced). Dalam hal ini batas ketuntasan belajar 

harus ditetapkan oleh guru, misalnya apakah siswa harus mencapai nilai 75, 65, 

55, atau sampai nilai berapa seseorang siswa dinyatakatan mencapai ketuntasan 
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dalam belajar. Sedangkan penentuan batas pencapaian ketuntasan belajar, 

meskipun umumnya disepakati pada skor/ nilai 75 (75-persen) namun batas 

ketuntasan yang paling realistik atau paling sesuai adalah ditetapkan oleh sekolah 

atau daerah, sehingga memungkinkan adanya perbedaan dalam penentuan batas 

ketuntasan untuk setiap kompetensi dasar maupun pada setiap sekolah maupun 

daerah. 

Dalam hal ini penentuan batas ketuntasan belajar siswa memperoleh nilai 

55 (55%) dinyatakatan mencapai ketuntasan dalam belajar dan guru dapat 

melanjutkan materi pelajaran ke pokok bahasan selanjutnya. 

 

2.6 Hasil Belajar 

Catharina (2004: 4) menyatakan hasil belajar adalah perubahan aspek yang 

diperoleh pembelajar setelah menjalani aktivitas belajar. Perubahan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari. Perubahan yang 

terjadi tidak hanya penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk 

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

penyesuaian diri. 

 
2.6.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

M. Dalyono (2007: 55-58) menjelaskan faktor yang menentukan 

tercapainya hasil belajar,  yaitu sebagai berikut: (1) faktor internal, (2) faktor 

eksternal.  

   
2.6.1.1 Faktor Internal  
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2.6.1.1.1 Kesehatan  

Kesehatan jasmani dan rohani sangat penting dalam menentukan 

kemampuan belajar. Bila seorang siswa mengalami gangguan kesehatan baik 

jasmani maupun rohani tentunya akan mengakibatkan gangguan dan mengurangi 

semangat belajar. 

2.6.1.1.2 Intelegensi dan Bakat 

Orang yang memiliki intelegensi (IQ) yang tinggi dan memiliki bakat akan 

mudah dalam mencapai hasil belajar. Menurut Soeparwoto (2007 : 106-107) 

intelegensi (IQ) adalah kemampuan untuk menggunakan skema berpikir dan 

abstraksi, termasuk kemampuan untuk menangkap hubungan-hubungan untuk 

belajar, dan mampu untuk menyesuaikan diri terhadap situasi baru.  

Sedangkan bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bakat 

(aplitude) merupakan interaksi antara faktor bawaan dengan faktor lingkungan. 

 
2.6.1.1.3 Minat dan Motivasi 

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga karena dorongan 

dari dalam diri sendiri. Timbulnya minat biasanya disebabkan karena keinginan 

untuk menaikkan martabat atau memperoleh sesuatu yang bersifat baik dan ingin 

mendapatkan kebahagiaan. Motivasi berbeda dengan minat, motivasi adalah daya 

pendorong atau penggerak untuk melakukan suatu pekerjaan. Motivasi bisa 

datang dari diri sendiri yang umumnya karena kesadaran atas pentingnya sesuatu 

dan bisa berasal dari luar atau orang lain. 
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2.6.1.1.4 Cara Belajar 

Cara belajar yang baik adalah ditentukan sendiri oleh orang yang akan 

belajar. Seseorang yang belajar tanpa ada tekanan dan beban tentunya hasilnya 

akan lebih maksimal. Cara belajar yang baik juga harus memperhatikan teknik, 

faktor psikologis, dan ilmu kesehatan.  

Slameto (2003: 54-60) juga menjelaskan faktor internal yang menentukan 

tercapainya hasil belajar, yaitu meliputi: 

(1) Faktor jasmani, yang mencakup kesehatan dan cacat tubuh. 

(2) Faktor psikologis, mencakup intelegensi, perhatian, bakat, minat, motivasi, 

kematangan, dan kesiapan. 

(3) Faktor kelelahan, baik kelelahan jasmani maupun kelelahan rohani. 

2.6.1.2 Faktor Eksternal 

2.6.1.2.1 Keluarga 

Keluarga khususnya orang tua sangat menentukan keberhasilan pencapaian 

hasil belajar. Peran orang tua adalah mendorong perkembangan psikologis anak, 

faktor pendorong dari orang tua meliputi kasih sayang, perhatian, keharmonisan 

rumah tangga, dan juga tingkat ekonomi. 

 
2.6.1.2.2 Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat keberhasilan 

belajar. Kualitas guru, metode pengajarannya, kesesuaian kurikulum dengan 

kemampuan anak, keadaan fasilitas sekolah, keadaan ruang, jumlah murid 
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perkelas, dan pelasanaan tata tertib sekolah, semua itu mempengaruhi 

keberhasilan belajar anak. 

 

2.6.1.2.3 Masyarakat 

Anak yang tinggal di lingkungan yang masyarakatnya berpendidikan tinggi, 

rajin bekerja, dan hubungan masyarakatnya harmonis akan mendorong anak untuk 

tekun belajar. Sebaliknya bila anak tinggal dalam lingkungan yang kehidupan 

masyarakatnya buruk maka anak tersebut akan malas belajar. 

 
2.6.1.2.4 Lingkungan Sekitar 

Keadaan lingkungan juga mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa. 

Anak yang tinggal di lingkungan yang kumuh, dekat dengan pusat keramaian, dan 

iklim yang buruk akan menurunkan konsentrasi dan gairah belajar.  

2.7 Evaluasi Pencapaian Hasil Belajar 

Evaluasi pencapaian hasil belajar merupakan suatu usaha untuk mengukur 

dan menilai proses belajar peserta didik. Evaluasi pencapaian hasil belajar 

dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta 

didik. Menurut Handayani (2005: 4), evaluasi pencapaian hasil belajar merupakan 

penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa-siswanya kearah tujuan 

atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Tujuan evaluasi adalah 

untuk mendapatkan data pembuktian yang menunjukkan sampai sejauh mana 

tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Data hasil evaluasi kemudian dijadikan informasi untuk selanjutnya dilaksanakan 

upaya perbaikan. Sedangkan menurut Ngalim Purwanto ( 2004 : 3) evaluasi 



  18

pencapaian hasil belajar adalah salah satu kegiatan yang merupakan kewajiban 

bagi setiap guru atau pengajar. Dikatakan kewajiban karena setiap pengajar pada 

akhirnya harus dapat memberikan informasi kepada lembaganya atau kepada 

siswa itu sendiri. Bagaimana dan sampai di mana penguasaan dan kemampuan 

yang telah dicapai siswa tentang materi dan keterampilan mengenai mata ajaran 

yang telah diberikan. 

Handayani (2005: 4) menjelaskan fungsi utama evaluasi dalam 

pembelajaran, yaitu sebagai berikut : 

(1) Untuk mengetahui sampai sejauh mana kemajuan maupun perkembangan 

siswa setelah melaksanakan kegiatan belajar selama jangka waktu yang telah 

ditentukan 

(2) Untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan suatu metode mengajar 

yang telah diterapkan dalam proses belajar mengajar. 

(3) Kekurangan dan keburukan yang diperoleh dari hasil evaluasi sebagai bahan 

untuk perbaikan dalam proses belajar mengajar. 

 

2.7.1 Tes Hasil Belajar 

Yang dimaksud dengan tes hasil belajar (achievement test) adalah tes yang 

dipergunakan untuk menilai hasil-hasil pelajaran yang telah diberikan oleh guru 

kepada murid-muridnya, atau oleh dosen kepada mahasiswa, dalam jangka waktu 

tertentu. (Ngalim Purwanto, 2004 : 33). Menurut Suharsimi Arikunto (2007: 53) 

yang dimaksud dengan tes (sebelum adanya Ejaan Yang Disempurnakan dalam 

bahasa Indonesia ditulis dengan test), adalah merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara 
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dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk mengerjakan tes ini tergantung 

dari petunjuk yang diberikan misalnya : melingkari salah satu huruf di depan 

pilihan jawaban, menerangkan, mencoret jawaban yang salah, melakukan tugas 

atau suruhan, menjawab secara lisan, dan sebagainya. 

Pembuatan rencana tes merupakan pekerjaan yang tidak ringan bagi 

seorang guru. Menyusun alat tes tidak hanya memerlukan penguasaan materi, 

teori edukasi, dan teori tes, tetapi perlu kiat. Agar tes berhasil, maka perencanaan 

tes harus dibuat sebaik mungkin, dengan menggingat tujuan pengukuran, teknik 

pengukuran, dan kondisi siswa. 

Dalam penyusunan perencanaan pembuatan tes dalam penelitian ini 

ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) Mengidentifkasi tujuan pelajaran yang akan diukur. 

(2) Mendefinisikan tujuan pembelajaran dalam kalimat khusus sehingga dapat 

diukur. 

(3) Membuat rambu-rambu garis besar faktor-faktor yang akan diukur. 

Tiap-tiap tes sebagai alat evaluasi mengajar dan belajar ada keunggulan dan 

kelemahannnya. Adapun keunggulan dan kelemahan antara tes tertulis dan tes 

lisan : 

 

2.7.1.1 Tes Tertulis 

Tes tertulis diberikan kepada seorang atau sekelompok peserta didik pada 

waktu dan tempat yang sama untuk soal tertentu yang sama juga. Dalam tes 



  20

tertulis pertanyaan dan jawabannya disampaikan secara tertulis (Ngalim 

Purwanto, 2004:37). 

Secara umum tes tertulis memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun 

keunggulan tes tertulis adalah sebagai berikut : 

(1) Mudah disiapkan dan disusun. 

(2) Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-

untungan. 

(3) Mendorong siswa untuk berani megemukakan pendapat serta menyusun 

dalam bentuk kalimat yang bagus. 

(4) Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan 

gaya bahasa dan caranya sendiri. 

 
Sedangkan  kelemahan tes tertulis adalah sebagai berikut : 

(1) Kadar validitasnya dan reliabilitas rendah. 

(2) Cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. 

(3) Pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual 

lebih banyak dari penilai. 

(4) Mudah menimbulkan kecurangan dan kepalsuan jawaban. 

(5) Mudah menimbulkan spekulasi bagi orang yang akan dites. 

(6) Waktu untuk koreksinya lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. 

(Suharsimi Arikunto, 2007 : 163) 

 
2.7.1.2 Tes Lisan 



  21

Tes lisan adalah suatu bentuk tes yang menuntut respon dari peserta didik 

dalam bentuk mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan. Peserta 

didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-kata sendiri sesuai dengan 

pertanyaan ataupun perintah yang diberikan (Ngalim Purwanto, 2004 :37). 

 
Secara umum tes lisan memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun 

keunggulan tes lisan adalah sebagai berikut : 

(1) Dapat mengetahui langsung kemampuan peserta didik dalam 

mengemukakan pendapat. 

(2) Tidak perlu menyusun soal secara terurai, tetapi cukup mencatat pokok-

pokok persoalannya saja. 

(3) Kemungkinan peserta didik menerka-nerka dan berspekulasi dapat dihindari. 

(4) Dapat digunakan untuk menilai kepribadian dan kemampuan penguasaan 

pengetahuan peserta didik, karena dilakukan secara face to face. 

(5) Tepat untuk mengukur kecakapan tertentu, seperti kemampuan membaca, 

menghafal oleh peserta didik. 

(6) Pendidik dapat mengatahui secara langsung hasil tes seketika. 

 

Adapun kelemahan tes lisan adalah sebagai berikut: 

(1) Jika hubungan antar pengetes dan yang dites kurang baik, dapat menggangu 

objektifitas hasil tes. 

(2) Keadaan emosional peserta didik sangat dipengaruhi oleh kehadiran pribadi 

pendidik yang di hadapnya. 
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(3) Sifat penggugup pada yang dites dapat menggangu kelancaran jawaban yang 

diberikan. 

(4) Membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakannya sehingga tidak 

ekonomis. 

(5) Kebebasan peserta didik dalam menjawab pertanyaan menjadi berkurang.  

(Ngalim Purwanto, 2004 : 37) 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, sebaiknya seorang pendidik akan 

melakukan tes lisan, perlu dipersiapkan : 

(1) Pertanyaan banyak dan klasifikasikan menurut urutan pokok bahasan, 

tingkat kesukaran soal. 

(2) Setiap peserta didik diberi waktu yang sama, jumlah soal sama, tingkat 

kesukaran sama. 

(3) Menyiapkan lembar penilaian yang mencakup aspek yang ditanyakan dan 

tingkat kesukaran soal. 

(4) Menggunakan norma atau standar penilaian yang memperhitungkan faktor 

tebakan yang bersifat spekulatif. 

 

Bentuk tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dalam 

bentuk essay dan dalam bentuk tes lisan. Alasan penggunaan tes essay adalah 

responden memiliki kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Sedangkan dalam tes bentuk lisan responden memiliki kebebasan dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kemampuan responden. 
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Penskoran dilakukan dengan standar mutlak (criterion-referenced) dengan 

langkah : 

(1) Membaca setiap jawaban yang diberikan responden. 

(2) Membandingkan jawaban setiap responden tersebut dengan kunci jawaban 

yang disediakan. 

(3) Memberikan skor sesuai dengan kebenaran yang dicapai oleh setiap 

responden. (Suharsimi Arikunto, 2007 : 237) 

Pada penskoran dengan metode ini, jawaban siswa dibandingkan dengan 

jawaban lengkap yang dikehendaki oleh peneliti. Adapun besarnya skor yang 

diberikan adalah 4 dan skor 0 untuk yang tidak memberikan jawaban sama sekali. 

Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan adalah sebagai berikut : 

(1) Jawaban SS (sangat sesuai)   diberi skor 4 

(2) Jawaban S   (sesuai)    diberi skor 3 

(3) Jawaban TS (tidak sesuai)   diberi skor 2 

(4) Jawaban STS (sangat tidak sesuai)  diberi skor 1 

(5) Tidak menjawab sama sekali    diberi skor 0 

 

Kaidah-kaidah penulisan soal-soal untuk tes lisan sama saja dengan kaidah-

kaidah penulisan butir-butir soal tes essay karena antara tes lisan dengan tes 

tertulis itu bedanya hanya terletak pada pelaksanaannya. (Subino, 1987 : 72) 

 

2.8 Materi Konstruksi Pondasi Dangkal 
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Materi yang diberikan dalam pokok bahasan pondasi dangkal adalah materi 

yang dikutip dari buku Ilmu Bangunan Gedung 1 karangan Soegihardjo (1977 : 

81-121) dan Buku konstruksi batu karangan Nandi Kusnadi, dkk (1994 : 67-73). 

2.8.1 Pondasi 

Pondasi adalah bagian bangunan yang berada paling bawah, berfungsi 

untuk memikul seluruh beban bangunan dan meneruskannya ke tanah dasar. 

Beban bangunan yang dipikul oleh pondasi terdiri: beban mati dan beban hidup.  

Beban mati terdiri dari: berat atap, plafon, lantai, dinding, kolom, balok, 

sloof, dan berat pondasi itu sendiri. Beban hidup yaitu: muatan pemakai 

bangunan, perabot, muatan angin, dan beban gempa. 

Adapun fungsi dari pondasi adalah : 

(1) Menyalurkan beban dari konstruksi di atasnya ke tanah 

(2) Menjaga kedudukan bangunan agar tetap stabil 

(3) Meratakan beban dari struktur bangunan di atasnya sehingga tidak terjadi 

penurunan bangunan sebagian 

(4) Menjaga agar turunnya bangunan pada tiap tempat sama besar sehingga 

tidak akan terjadi pecah-pecah 

 

2.8.2 Pasangan Batu Kosong 

Fungsi pasangan batu pada pondasi dangkal adalah meneruskan beban 

yang berasal dari bangunan diatasnya, batu kosong dibawahnya menyerap beban 

tersebut dan menyebarkan kebawah (tanah) fungsi batu kosong tersebut dapat juga 



  25

berperan sebagai rol sehingga kekakuan akibat reaksi gempa dapat dihindari. 

Pasangan batu kosong minimal memiliki lapisan dengan  tebal ± 15 cm. 

Adapun fungsi konstruksi batu kosong adalah : 

(1) Meratakan beban 

(2) Menjaga pasangan pondasi di atasnya dari getaran dan penurunan tanah 

 
Gambar 2.1  Pasangan Batu Kosong 

 
2.8.3 Urugan pasir di bawah pondasi 

Urugan pasir di bawah pondasi adalah pasangan pasir yang dipasang 

dengan tujuan untuk mengalirkan air dari muka tanah yang masuk ke dalam 

pondasi, sehingga posisi pondasi tetap stabil.  

Adapun fungsi dari urugan pasir adalah : 

(1) Meratakan beban dari pondasi ke tanah keras 

(2) Mencegah getaran pada pondasi 

(3) Mengisi retakan apabila terjadi retakan di tanah keras 

(4) Membantu mengalirkan air sehingga tidak menggenang di bawah pondasi 

 

Pas. Batu 
Kosong 

Pasir 
Urug 
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Gambar 2.2  Pasir Urug 
 

2.8.4 Tanah 

Pondasi suatu bangunan adalah bagian dari suatu konstruksi bangunan 

yang mempunyai bidang kontak langsung dengan tanah keras di bawahnya.  Oleh 

karena tanah dasar tidak dapat di ubah susunannya, maka pemilihan macam dan 

bentuk pondasi disesuaikan dengan keadaan dan sifat-sifat jenis tanah dasarnya. 

Sebelum menetapkan macam pondasi yang akan digunakan, harus 

diketahui terlebih dahulu sifat-sifat tanah dasarnya. Untuk itu perlu diadakan 

pemeriksaan atau penyelidikan tanah. Pemeriksaan tanah meliputi jenis tanah, 

tegangan dukungan tanah, atau tahanan yang  dapat diterima oleh tanah serta 

keadaan air tanah. 

Menurut jenis susunannya, tanah dibagi menjadi : 

(1) Tanah batu. Minimal memiliki lapisan dengan  tebal ± 2,5 m merupakan 

dasar yang amat baik untuk bangunan. 

(2) Padas/cadas. Merupakan hasil pengerasan dari tanah dan kadang-kadang 

terdapat tanah-tanah lembek. Minimal memiliki lapisan dengan  tebal ± 2,5 

m merupakan dasar yang baik untuk bangunan. 

(3) Tanah-kerikil. Terdiri dari butir-butir batuan andesit yang cukup kasar 

dengan besar butir 2-20 mm. Merupakan dasar yang baik untuk bangunan. 

(4) Tanah-pasir. Bentuk mendekati bulat besarnya 0,1-2 mm. butir-butir yang 

berbentuk tajam merupakan tanah dasar yang baik untuk bangunan. 
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(5) Tanah-liat. Terjadi dari endapan bagian mineral yang lembut sekali dan 

mempunyai susunan butir yang rapat. Pada lapisan setebal 2-3 m dapat 

dipakai sebagai tanah dasar yang cukup baik. 

(6) Tanah-geluh. Terdiri dari campuran tanah-liat dengan pasir. Jika tidak 

mengandung banyak air maka baik sebagai tanah dasar bangunan. 

(7) Tanah-napal. Terdiri dari campuran tanah-liat, pasir, dan kapur. Baik 

sebagai tanah dasar bangunan. 

(8) Tanah-lus. Terdiri dari butir-butir halus dan rata susunannya. Terjadi karena 

terbawa gerakan angin. Baik sebagai tanah dasar, asal butirnya tidak 

mengandung air di dalamnya. 

(9) Tanah-gambut. Terjadi karena tumbuh-tumbuhan yang telah lama 

mengendap ke dalam air dan membusuk. Biasa terdapat di daerah rawa. 

Tidak baik sebagai dasar bangunan. 

Daya dukung tanah adalah tekanan balik vertikal tanah bangunan terhadap 

pondasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya dukung tanah yaitu 

: 

(1) Sifat-sifat tanah 

(2) Kedalaman, jenis, dan ketebalan dari berbagai lapisan tanah 

(3) Bentuk, ukuran, dan kekakuan pondasi 

(4) Kadar air dan kedudukan air tanah 

Rumus persamaan daya dukung tanah adalah: 

qu = c. Nc + (Po + qo). Nq + 0,5 γ. B. Nγ 

2.8.5 Pondasi Dangkal atau Pondasi Langsung 
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Bahan untuk pembuatan pondasi langsung dapat berupa bata merah, batu 

kali, beton tumbuk, dan beton bertulang. Pondasi langsung dibagi menjadi 4, yaitu 

pondasi menerus, pondasi telapak, pondasi kaki gabungan, dan pondasi plat. 

2.8.5.1 Pondasi Menerus 

Pondasi menerus adalah pondasi yang berbentuk memanjang untuk 

mereduksi beban merata, sehingga dapat ditahan oleh tanah. Digunakan untuk 

pondasi dinding, terutama untuk bangunan rumah tinggal yang tidak bertingkat.  

atau   

 
       (bata merah)          (batu kali) 

Gambar 2.3  Potongan Melintang Pondasi Menerus 

 
2.8.5.2 Pondasi Telapak/ Setempat 

Pondasi telapak adalah pondasi yang berbentuk telapak untuk mereduksi 

gaya dan beban terpusat agar dapat ditahan oleh tanah. Digunakan untuk 

menumpu kolom bangunan, tugu/ menara, tangki air, pilar jembatan dan 

konstruksi bangunan sipil.        Q 

                       My 
  

LDf
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Gambar 2.4  Pondasi Telapak 
2.8.5.3 Pondasi Kaki Gabungan 

Pondasi kaki gabungan digunakan untuk mendukung beban-beban struktur 

yang tak begitu besar, namun tanahnya mudah mampat atau lunak. Pada keadaan 

ini ruangan yang tersedia tidak cukup untuk membuat pondasi telapak yang sentris 

untuk mendukung masing-masing kolom bangunan, sehingga dibuatlah pondasi 

kaki gabungan.  

Pondasi kaki gabungan biasanya berbentuk: 

(1) Persegi panjang, digunakan jika kolom bangunan dengan beban kecil dan 

ruangan terbatas. 

(2) Trapesium, digunakan jika ruangan di sebelah kolom dengan beban besar 

terbatas, sehingga bentuk persegi panjang tidak dapat digunakan karena 

batas tanah. Maka pondasi di bawah kolom itu diperlebar dan menjadi 

pondasi bentuk trapesium. 

Q1                                Q2                                                       
                                    Q1                           Q2 
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                        R 
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L/2 L/2
 

 
(persegi panjang)       (trapesium) 

Gambar 2.5  Pondasi Kaki Gabungan 
2.8.5.4 Pondasi Plat 

Pondasi plat adalah pondasi yang menggunakan plat beton sebagai dasar 

atau footplat. Digunakan pada lapisan tanah lunak yang daya dukungnya kecil, 

atau jika beban bangunan pada kolom cukup besar.  

 

 
 

Gambar 2.6  Pondasi Plat 

 
2.8.6 Profil Pondasi 

Untuk mendapatkan ukuran pondasi yang baik sebagai pedoman di dalam 

pelaksanaan pembuatan pondasi kali maka pemasangan profil pondasi batu kali 

dilakukan. Sumbu-sumbu pada profil ditentukan dengan memasang patok untuk 

papan bangunan atau bouwplannk. Patok untuk papan bangunan dipasang di luar 
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tebing galian alur pondasi. Papan bangunan atau bouwplank adalah papan yang 

dipasang pada patok-patok pengukuran ukuran bangunan atau patok (duga peil) 

yang dipasang mendatar dan sebelah atasnya diketam secara rata dan rapi.  

Adapun fungsi papan bangunan/ bouwplank : 

(1) Memindahkan titik-titik ukuran bangunan 

(2) Menarik atau membuat sumbu dinding bangunan 

(3) Pedoman menentukan garis-garis pondasi 

(4) Pedoman dalam menggali tanah pondasi 

 

 

Gambar 2.7  Papan Bouwplank dan Profil 
 

2.8.7 Campuran Adukan 

Untuk semua pasangan, baik dari batu kali maupun bata, untuk saling 

pengikatan digunakan adukan (Mortel). Dibeberapa daerah adukan juga 

dinamakan rekat atau luluh.  
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Adukan adalah suatu campuran dari bahan pengikat dan bahan pengisi 

serta air sampai konsistensi tertentu. Bahan pengikat yang biasa dipakai adalah 

semen dan kapur, sedang bahan pengisi adalah pasir atau tras. 

Ada beberapa sifat yang perlu diperhatikan untuk membuat adukan, yaitu: 

(1) Kemudahan untuk bekerja 

(2) Sifat penyusutan 

(3) Kekuatan 

Untuk adukan pasangan diperlukan kekuatan adhesi yang cukup, sedangkan 

untuk plesteran luar harus mempunyai sifat kedap air. Adukan yang memakai 

semen mempunyai kekuatan adhesi yang besar akan tetapi pengerjaannya terlalu 

sukar. Sedang adukan yang memakai kapur kekuatan adhesinya lebih rendah 

dibanding yang menggunakan semen.  

Perbandingan adukan: 1 kp : 1 sp : 1 ps    spesi untuk batu bata 

 1/2 kp : 1 sp : 5 ps atau 1 sp : 4 ps  spesi untuk batu kali 

 1 sp : 3 ps : 5 krikil   spesi untuk beton 

Adapun fungsi adukan adalah sebagai berikut : 

(1) Pengikat antara bata satu dengan yang lain. 

(2) Menghilangkan deviasi dari permukaan batu kali. 

(3) Menyalurkan beban dari batu kali yang berada di atasnya. 

(4) Meratakan permukaan. 

Oleh karena itu, adukan menentukan kokoh tidaknya pasangan sehingga 

memenuhi syarat, demikian pula susunan dan campurannya. Adapun macam dan 

fungsi bahan yang digunakan dalam membuat adukan yaitu: 
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(1) Kapur berfungsi sebagai bahan pengikat proses pengerasannya relatif lama 

dan penyusutannya besar. Sifat yang menguntungkan yaitu keplastisannya 

tinggi. 

(2) Semen Portland mempunyai proses pengerasan relatif cepat, penyusutan 

rendah. Merupakan bahan hidrolik (dapat mengeras/ mengikat setelah 

bereaksi dengan air). 

(3) Tras merupakan bahan pengisi. Tras berasal dari lapukan batuan gunung api 

(tanah tuf atau batu tuf) yang mengandung silika. Mempunyai sifat 

penyusutan yang terlalu besar. 

(4) Semen merah adalah hasil penghancuran bata, genting, dan bahan bakaran 

lempung lain. Merupakan bahan tambahan hidrolik, bila dicampur kapur 

dan air dapat mengeras dengan perbandingan tertentu.  

 
2.9 Kerangka Berfikir 

Menurut Ngalim Purwanto (2004 : 33) tes hasil belajar adalah tes yang 

dipergunakan untuk menilai hasil-hasil pelajaran yang telah diberikan oleh guru 

kepada murid-muridnya, atau oleh dosen kepada mahasiswa, dalam jangka waktu 

tertentu. 

Selama proses pembelajaran, baik untuk kelas eksperimen I maupun untuk 

kelas eksperimen II diberi perlakuan yang sama. Guru dalam memberikan materi 

pembelajaran dengan metode ceramah yang dilakukan setiap hari. Setelah materi 

selesai dipelajari, siswa diberi tes untuk mengetahui seberapa besar materi yang 

diserap. 

Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini tes 

berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh 

peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka 

waktu tertentu. Dalam hal ini tes tertulis dimungkinkan lebih baik daripada tes 
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lisan, karena tes tertulis ini banyak memberikan kesempatan siswa untuk berfikir 

lebih lama dalam mengerjakan soal dan mendorong siswa untuk selalu belajar 

dengan tujuan agar mendapatkan nilai baik karena tes ini meliputi semua siswa 

sehingga siswa saling berlomba untuk mendapatkan nilai yang terbaik. 

Tes lisan merupakan tes yang dilakukan secara lisan setelah semua siswa 

menempuh proses belajar mengajar. Adapun bentuk soalnya sama seperti tes tulis, 

tetapi tes ini menuntut siswa untuk menjawab secara langsung secara lisan. 

Kelebihan dari tes lisan ini yaitu meningkatkan semangat siswa dalam belajar. 

Karena siswa merasa rendah diri apabila nantinya tidak bisa mengerjakan soal 

yang diberikan oleh guru. Adapun kekurangannya yaitu adanya ketakutan atau 

rasa cemas dalam diri siswa apabila nantinya diberikan pertanyaan atau soal 

sehingga apa yang telah dipelajari akan mudah hilang atau lupa karena adanya 

rasa takut dalam diri siswa. Siswa merasa ragu dengan setiap jawaban yang 

diberikan karena jawaban tersebut menjadi pusat perhatian dari guru, sehingga 

siswa dalam hal berfikir kurang leluasa dan kesempatan berfikir itu sangat relatif 

singkat.  

Dari penjelasan diatas, dapat dibuat bagan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 
Tes Tertulis 

PROSES BELAJAR 
 (dengan metode yang sama) 

Pokok Bahasan Konstruksi 
Pondasi Dangkal

Tes Lisan 
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Gambar 2.8 Bagan kerangka berpikir 

 

2.10 Hipotesis Penelitian 

Hasil belajar siswa dengan tes tertulis mendapatkan nilai rata-rata lebih 

tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang diberi tes lisan pada Pokok 

Bahasan Konstruksi Pondasi Dangkal pada Siswa Program Keahlian Teknik 

Gambar Bangunan Tingkat X SMK Negeri 5 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. 

HASIL  
(tes yang diberikan) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SMK Negeri 5 Semarang yang terletak di 

jalan dr. Cipto nomor 121 Semarang. 

 

3.2 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa Program Keahlian 

Teknik Gambar Bangunan Tingkat X SMK Negeri 5 Semarang Tahun Ajaran 

2008/2009 yang terdiri dari 2 kelas (70 siswa), maka memungkinkan untuk semua 

populasi menjadi subjek penelitian, sehingga penelitian ini disebut penelitian 

populasi.  

 

3.3 Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subyek 

kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Sebaliknya apabila subyek besar (lebih dari 100), 

maka untuk pengambilan sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih (Arikunto, 2006:131) 

Karena jumlah subyek dalam penelitian ini kurang dari 100 maka 

memungkinkan untuk semua populasi menjadi subyek penelitian. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

Dalam penelitian ini digunakan variabel bebas (variabel independen) dan 

variabel terikat (variabel dependen). 

 
3.4.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi 

perubahan variabel terikat. 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini, yaitu : 

(1) Tes Tertulis (X1). 

(2) Tes Lisan (X2). 

 
3.4.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau berubah karena 

variabel bebas.  

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini, yaitu : perbedaan hasil belajar 

 
3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Didalam pelaksanaan metode dokumentasi ini digunakan untuk 

mendapatkan data nilai rapot semester 1 dan jumlah siswa. Nilai rapot semester 1 
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digunakan sebagai data awal yang digunakan untuk menentukan kelas eksperimen 

I dan kelas eksperimen II 

3.5.2 Metode Tes 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

pondasi dangkal. Bentuk tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes dalam 

bentuk essay dan dalam bentuk tes lisan. Untuk kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II dilakukan setelah proses pembelajaran tentang pondasi dangkal 

selesai dilakukan. Data dari hasil tes tersebut diolah, kemudian hasil pengolahan 

data tersebut digunakan untuk menjawab hipotesis. Sebelum tes digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa, terlebih dahulu diadakan tes uji coba pada 

responden selain kelas eksperimen. Uji coba dilakukan pada siswa kelas X SMK 

Negeri 3 Semarang. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi yang diberikan untuk tes adalah materi yang berkaitan dengan 

pokok bahasan Konstruksi Pondasi Dangkal yang diajarkan pada kelas X sesuai 

dengan GBBP. Adapun bentuk tes yang digunakan adalah bentuk tes essay. 

 
3.6.2 Metode Penyusunan Perangkat tes 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah seperangkat tes yang 

materinya dari materi yang telah dibahas. 

Langkah-langkah penyusunan tes adalah sebagai berikut : 
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(1) Mengadakan pembatasan materi yang akan diteskan. Materi yang akan 

diujicobakan pada siswa kelas X SMK Negeri 3 Semarang adalah materi 

pelajaran konstruksi pondasi pada pokok bahasan Konstruksi Pondasi 

Dangkal. 

(2) Menentukan alokasi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal 

tes. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal tes adalah 2 x 45 menit. 

(3) Menentukan tipe soal tes. Soal yang digunakan dalam bentuk essay. 

(4) Menentukan jumlah butir soal. Pada penelitian ini banyaknya butir soal 

dalam tes uji coba adalah 15 butir soal. 

(5) Membuat kisi-kisi soal. Kisi-kisi dapat dilihat pada lampiran 2. 

(6) Menentukan perangkat tes dan kunci jawaban. Perangkat tes dapat dilihat 

pada lampiran 3 dan kunci jawaban pada lampiran 4. 

 
3.6.3 Uji Coba Instrumen Penelitian 

Instrumen yang telah disusun kemudian diujicobakan kepada kelompok 

atau kelas anggota populasi yang bukan sampel, yaitu untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda soal. Uji coba instrumen dilakukan 

di SMK Negeri 3 Semarang responden uji 26 orang pada hari Selasa, tanggal 10 

Pebruari 2009. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 6. 

 
3.6.3.1 Validitas Instrumen Penelitian 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang teliti secara tepat. 
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Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran validitas yang dimaksud. 

Analisis yang digunakan dalam pengujian validitas instrumen dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Korelasi Product Moment dari 

Pearson. 

Rumus Korelasi Product Moment yang dipakai adalah : 

( ){ } ( ){ }2222

))((
YYNXXN

YXXYNrxy
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Keterangan :  

xyr  : Koofisien korelasi antara X dan Y 

N : Jumlah objek uji coba 

X : Nilai dari X (skor tiap item) 

Y : Nilai dari Y (skor dari total item) 

2XΣ  : Jumlah kuadrat nilai X 

2YΣ  : Jumlah kuadrat nilai Y        

(Suharsimi Arikunto, 2006: 168) 

 Item soal pada kuesioner penelitian apabila r hitung > r tabel maka soal 

dinyatakan valid dan apabila r hitung < r tabel maka soal dikatakan tidak valid. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas instrumen pada lampiran 7 dapat 

diketahui bahwa semua nilai r hitung > r tabel (0,388) dengan taraf kesalahan 5%, 

yang artinya bahwa semua butir soal valid. 

Tabel 3.1 Hasil uji validitas keseluruhan item tes essay pokok bahasan pondasi 
dangkal. 

No 
Item 

r hitung 
(rxy) 

r tebel Ket. No 
Item

r hitung 
(rxy) 

r tebel Ket. 

1 0.504 0.388 Valid 9 0.459 0.388 Valid 
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3.6.3.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat diercaya juga. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap 

akan sama. Reliabel menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel 

artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. 

Reliabilitas penelitian ini dicari dengan menggunakan uji Cronbach Alpha, 

dikarenakan skor yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rentangan 

antara beberapa skor, yaitu 0 - 4. 

Rumus Alpha yang dimaksud adalah : 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

= 2

2

11 1
1 t

b

k
kr

σ
σ

 

Keterangan: 

11r   = Reliabilitas instrumen 

K = Banyaknya butir pertanyaan 

2 0.744 0.388 Valid 10 0.428 0.388 Valid 
3 0.641 0.388 Valid 11 0.772 0.388 Valid 
4 0.590 0.388 Valid 12 0.635 0.388 Valid 
5 0.618 0.388 Valid 13 0.444 0.388 Valid 
6 0.719 0.388 Valid 14 0.527 0.388 Valid 
7 0.429 0.388 Valid 15 0.447 0.388 Valid 
8 0.439 0.388 Valid  
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2
bσΣ  = Jumlah varians butir 

2
tσ  = Varians total  

(Suharsimi Arikunto, 2006: 178) 

Harga r hitung yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel, apabila r hitung > 

rtabel dengan taraf kesalahan 5% maka instrumen dinyatakan reliabel. 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen pada lampiran 9 dapat 

diketahui bahwa nilai r hitung  (0.981) > r tabel (0.388) dengan taraf kesalahan 5%, 

yang artinya bahwa instrumen reliabel. 

 
3.6.3.3 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu sukar. 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

JS
BP =  

Keterangan : 

P   =  indeks kesukaran 

B   = total skor siswa 

JS   = total maksimal skor siswa 

Tabel 3.2 Indeks kesukaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
No. Interval Kriteria 

1 0,00 – 0,30 Soal sukar 

2 0,31 – 0,70 Soal sedang 
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3 0,71 – 1,00 Soal mudah 

 (Suharsimi Arikunto, 2007 : 210) 

 

Berdasarkan hasil uji tingkat kesukaran butir soal pada lampiran 10 dapat 

diketahui  bahwa soal dengan kriteria sukar ada 2 item soal yaitu item nomor 5 

dan 9. Soal dengan kriteria sedang ada 10 item soal, yaitu item soal nomor 2, 3, 4, 

6, 7, 8, 10, 12, 14, dan 15, sedangkan soal dengan kriteria mudah ada 3 item soal, 

yaitu item soal nomor 1, 11, dan 13. 

 
3.6.3.4 Daya Pembeda Soal 

Karena skor untuk tes dalam bentuk essay bersifat nisbi, maka analisis 

daya pembeda soal yang digunakan bersifat nisbi pula. Untuk menganalisis daya 

pembeda soal dari tes essay digunakan uji-t seperti berikut ini : 

 

 

 

Keterangan : 

t = Daya beda soal 

MH = Skor rata-rata kelompok atas 

ML = Skor rata-rata kelompok bawah 

∑ 2
1X  = Simpangan baku skor kelompok atas  

∑ 2
2X  = Simpangan baku skor kelompok bawah 

1N  = Jumlah responden 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
ΣΧ+ΣΧ

=

1nn

ML-MHt

11

2
2

2
1
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(Subino, 1987 : 100) 

Harga t hitung yang diperoleh dikonsultasikan dengan t tabel, apabila t hitung 

> ttabel dengan taraf kesalahan 5% maka instrumen dinyatakan signifikan. 

Berdasarkan hasil uji daya pembeda soal pada lampiran 11 dapat diketahui 

bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (1.730) dengan taraf kesalahan 5%, 

sehingga tes essay dapat digunakan untuk mengambil data penelitian. 

Dari analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda, 

maka item-item soal uji coba digunakan seluruhnya sebagai instrumen dalam 

penelitian ini. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

3.6.4 Alur Uji Coba Instrumen 

Alur uji coba instrumen dalam penelitian ini adalah: 

(1) Instrumen  

(2) Cara pengumpulan data 

(3) Tabulasi data 

 

 

 

TDK OK !  OK ! 

 

 

 

 

Validitas & Reabilitas 

Data Sampel Butir soal yang TDK 
OK dibuang (dicari 
permasalahannya) 

Rekap  
- Penskoran  
- Tabulasi  
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Gambar 3.1 Bagan alur uji coba instrumen 

 

 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Tahap Awal 

Analisis tahap awal dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

sampel berangkat dari kondisi yang sama. Data yang digunakan adalah nilai rapot 

semester 1. 

3.7.1.1 Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan uji hipotesis maka data hasil penelitian terlebih dahulu 

harus diadakan uji persyaratan data sebelum data dianalisis. Uji prasyarat yang 

dilakukan untuk statistik parametrik adalah uji normalitas. Menurut Sugiyono 

(2007 : 79) statistik parametris bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap 

variabel yang akan dianalisis berdasarkan distribusi normal. Untuk itu sebelum 

peneliti menggunakan teknik statistik parametris, maka kenormalan data harus 

diuji terlebih dahulu. Bila data tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat 

digunakan, untuk itu perlu digunakan statistik nonparametris.  

Rumus distribusi chi-kuadrat yang digunakan dalam uji normalitas adalah 

: 

Analisis  



44 

 

( )∑
=

−
=

k

i E
EO

X
1 1

2
112  

(Sudjana, 2005: 273) 

Keterangan : 

Oi = Nilai yang tampak sebagai hasil pengamatan 

Ei = Nilai yang diharapkan 

k = Banyaknya kelas interval 

X2 = Nilai X2 hasil penelitian 

Dengan derajat kebebasan (dk) = k – 3 dan α = 5 % 

Jika X2 data  < X2 
(1 – α)(k – 3)  berarti populasi berdistribusi normal 

 

3.7.1.2 Uji Kesamaan Dua Varians 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai berikut : 

terkecilVarians

terbesarVarians
F =

 

(Sudjana,  2005: 250) 

Pasangan hipotesis yang diuji adalah: 

Ho : σ1
2 = σ 2

2  

H1 : σ 1
2 ≠ σ 2

2 

Kriteria pengujian Ho ditolak jika Fhitung  < F1/2 α (V1, V2) dengan α = 5% 

dengan V1 = n1 - 1 (dk pembilang) dan V2 = n2 – 1 (dk penyebut). 
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3.7.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Uji kesamaan dua rata-rata pada tahap awal digunakan untuk menguji 

apakah ada kesamaan rata-rata sampel antara kelompok eksperimen I dan 

kelompok eksperimen II. Uji ini dikenakan pada data yang mewakili kemampuan 

awal siswa yaitu nilai rapot semester 1.  

Hipotesis  yang diuji yaitu : 

Ho : µ1 = µ2 

H1 : µ1 ≠ µ 2 

Untuk menguji kesamaan dua rata-rata menggunakan rumus sebagai berikut : 

21

21

11
nn

S

XX
t

+

−
=  dengan 

( ) ( )
2

11

21

2
22

2
11

−+
−+−

=
nn

SnSn
S  

Kriteria keputusan : Ho diterima jika t hitung < t (1-1/2α)(n1 = n2 – 2) dengan α = 

5%  

(Sudjana, 2005: 239)  

  

3.7.2 Analisis Tahap Akhir 

Pada penelitian ini untuk menguji hipotesis digunakan uji-t. Uji ini 

dimaksudkan untuk mengetahui hasil belajar konstruksi pondasi dangkal mana 

yang lebih baik antara kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II 

setelah kedua sampel diberi perlakuan yang sama, maka dilaksanakan tes akhir. 

Dari tes akhir ini akan diperoleh data yang digunakan sebagai dasar dalam 

menguji hipotesis penelitian.  

Adapun hipotesis yang akan diuji dapat dituliskan sebagai berikut: 
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:21: μμ ≤Ho   Hasil belajar konstruksi siswa kelompok eksperimen I lebih 

kecil atau sama dengan kelompok eksperimen II 

:21: μμ ≥Ho  Hasil belajar konstruksi siswa kelompok eksperimen I lebih 

besar daripada kelompok eksperimen II 

 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan uuntuk menguji bahwa kelompok eksperimen I 

dan kelompok eksperimen II berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Rumus statistik yang digunakan dalam uji normalitas adalah : 

Rumus distribusi chi-kuadrat yang digunakan dalam uji normalitas adalah 

: 

( )∑
=

−
=

k

i E
EO

X
1 1

2
112  

(Sudjana, 2005: 273) 

Keterangan : 

Oi = Nilai yang tampak sebagai hasil pengamatan 

Ei = Nilai yang diharapkan 

k = Banyaknya kelas interval 

X2 = Nilai X2 hasil penelitian 

Dengan derajat kebebasan (dk) =k – 3 dan α = 5 % 

Jika X2 < data X2 
(1 – α)(k – 3)  berarti populasi berdistribusi normal 

3.7.2.2 Uji Kesamaan Dua Varians 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai berikut : 
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terkecilVarians

terbesarVarians
F =  

(Sudjana,  2005: 250) 

Pasangan hipotesis yang diuji adalah: 

Ho : σ 1
2 = σ 2

2  

H1 : σ 1
2 ≠ σ 2

2 

Kriteria pengujian Ho ditolak jika Fhitung < F1/2 α (V1, V2) dengan α = 5% 

dengan V1 = n1 - 1 (dk pembilang) dan V2 = n2 – 1 (dk penyebut). 

 

3.7.2.3 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan. Untuk menguji perbedaan dua rata-rata maka pasangan hipotesis yang 

akan diuji yaitu : 

Ho : µ1 = µ2 

H1 : µ1 ≠ µ 2 

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan digunakan uji-t satu 

pihak (pihak kanan). Jika data mempunyai varians yang sama maka statistik yang 

digunakan adalah statistik t, yang dapat dituliskan sebagai berikut : 

21

21

11
nn

S

XX
t

+

−
=  dengan 

( ) ( )
2

11

21

2
22

2
11

−+
−+−

=
nn

SnSn
S  

Kriteria keputusan : Ho diterima jika t hitung > t1-α dan Ho ditolak jika t 

mempunyai harga yang lain dengan α = 5% dan dk = n1 + n2 – 2.  
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(Sudjana, 2005: 239) 

Keterangan : 

 1Χ  = Rata-rata prestasi belajar kelompok eksperimen I 

 2Χ  = Rata-rata prestasi belajar kelompok eksperimen II 

 n1 = Banyaknya kelompok eksperimen I 

 n2 = Banyaknya kelompok eksperimen II 

 S1 = Simpangan baku kelompok eksperimen I 

 S2 = Simpangan baku kelompok eksperimen II 

 S = Simpangan baku gabungan 

3.7.2.4 Analisis Regresi 

Guna mencari besarnya perbedaan antara tes tertulis (X1) dan tes lisan (X2) 

terhadap hasil belajar (Y) dengan menggunakan rumus regresi berganda yang 

diolah menggunalkan SPSS release 12, karena untuk menguji antara dua atau 

lebih variabel yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut : 

Y = a1x1 + a2x2 + K     

dengan : 

Y  = Merupakan variabel dependen (hasil belajar) 

a1  = Koefisien regresi tes tertulis 

a2 = Koefisien regresi tes lisan 

x1 = Merupakan variabel dependen (tes tertulis) 

x2 = Merupakan variabel dependen (tes lisan) 

k  =  Konstata yang merupakan intersep garis regresi antara X dan Y 
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(Purbayu Budi Santoso, 2005:168) 

Guna mengetahui signifikansi korelasi selanjutnya rhitung dibandingkan 

dengan rtabel regresi, jika ternyata rhitung > rtabel  dengan N (jumlah sampel) tertentu 

dan tingkat signifikansi 5% maka hipotesis kerja yang telah dirumuskan diterima, 

sebaliknya jika rhitung < rtabel dengan N (jumlah sampel) tertentu dan tingkat 

signifikansi 5% maka hipotesis kerja yang telah dirumuskan ditolak. 

Agar kesimpulan yang diambil tidak menyimpang maka syarat dari 

analisis regresi berganda adalah sebagai berikut yang masing-masing dapat dilihat 

melalui hasil analisis SPSS release 12 : 

 

3.7.2.4.1 Uji linieritas 

Uji linieritas adalah korelasi antara semua variabel X dan Y linier. Uji 

linieritas dapat dilihat pada hasil perhitungan SPSS release 12. 

3.7.2.4.2 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas mempunyai arti adanya korelasi linier diantara dua atau 

lebih variabel independen. Akibat adanya multikolinieritas ini akan sangat sulit 

memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3.7.2.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas adalah asumsi dalam regresi di mana varians dari 

residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

 
3.7.2.5 Deskriptif Prosentase 

Analisi deskriptif dengan teknik prosentase untuk memberi interpretasi 

skor mengenai perbedaan hasil belajar antara tes tertulis dengan tes lisan. Untuk 
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memperoleh tingkatan atau rangking tersebut digunakan dari seluruh subyek. 

Dengan cara tersebut dapat dibuat tingkatan atau rangking sangat tinggi, tinggi, 

sedang, rendah dan sangat rendah sebagai berikut. 

Skor tertinggi  = 4 

Skor terendah  = 0 

Persentase tertinggi:  (4 : 4) x 100% = 100%  

Persentase terendah: (0 : 4) x 100% = 0% 

Rentang: persentase tertinggi – persentase terendah = 100% - 0% = 100% 

Banyak kelas interval = 5 (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat 

rendah). 

Panjang kelas interval = Rentang : banyak kelas interval = 100% : 5 = 20% 

Dengan panjang interval 20% dan persentase terendah 0%, maka 

kriterianya sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria perbedaan antara tes tertulis dengan tes lisan pokok bahasan 
konstruksi pondasi dangkal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Interval (%) Kriteria 

1 0,00 –  20,0 Sangat rendah 
2 20,1 – 40,0 Rendah  
3 40,1 – 60,0 Sedang  
4 60,1 – 80,0 Tinggi  
5 80,1- 100 Sangat tinggi 



51 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Tahap Awal 

4.1.1.1 Uji Normalitas Data 

Hasil pengujian kenormalan data keadaan awal yang berupa nilai rapot 

semester 1 siswa kelas X TGB-1 SMK Negeri 5 Semarang adalah X2 data = 1,6143 

sedangkan X2 tabel = 7,81. Karena X2 
data < X2 

tabel, maka nilai rapot semester 1 

siswa kelas X TGB-1 sebagai kelompok eksperimen I adalah berdistribusi normal. 

Dan hasil uji kenormalan data keadaan awal yang berupa nilai rapot semester 1 

siswa kelas X TGB-2 SMK Negeri 5 Semarang adalah X2 data = 6,8946 sedangkan 

X2 tabel = 7,81. Karena X2 
data < X2 

tabel, maka nilai rapot semester 1 siswa kelas X 

TGB-2 sebagai kelompok eksperimen 2 adalah berdistribusi normal. Perhitungan 

dapat dilihat pada lampiran 14. 

 

4.1.1.2 Uji Kesamaan Dua Varians 

Hasil uji kesamaan dua varians data keadaan awal yang berupa nilai rapot 

semester 1 kelas X antara kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II 

adalah data Fdata = 1,1021. Sedangkan F(0,025)(34:34) = 1,98. Karena Fdata < 

F(0,025)(34:34) berarti tidak ada perbedaan (ada kesamaan) dua varians antara 

kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II. Perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 15. 
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Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 

Hasil uji kesamaan dua rata-rata data keadaan awal yang berupa nilai rapot 

semester 1 siswa kelas X SMK Negeri 5 Semarang antara kelompok eksperimen I 

dan kelompok eksperimen II adalah t hitung = 0,126 sedangkan t (0,95)(68) = 2,03693. 

Karena t hitung < t (0,95)(68) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata nilai rapot semester 1 dari kelompok eksperimen I dan 

kelompok eksperimen II. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 15. 

 

4.1.2 Analisis Tahap Akhir 

4.1.2.1 Uji Normalitas Nilai Hasil Belajar 

Hasil uji kenormalan nilai hasil belajar siswa pokok bahasan konstruksi 

pondasi dangkal kelas X SMK Negeri 5 Semarang adalah X2 
data = 2,2271 

sedangkan X2 tabel = 7,81. Karena X2 
data < X2 

tabel, maka nilai hasil belajar siswa 

kelas X sebagai kelas eksperimen I adalah berdistribusi normal. Hasil uji 

kenormalan nilai hasil belajar siswa pokok bahasan konstruksi pondasi dangkal 

kelas X SMK Negeri 5 Semarang adalah X2 
data = 4,6652 sedangkan X2 tabel = 7,81. 

Karena X2 
data < X2 

tabel, maka nilai hasil belajar siswa kelas X sebagai kelas 

eksperimen II adalah berdistribusi normal. Perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 20. 

 

4.1.2.2 Uji Kesamaan Dua Varians Nilai Hasil Belajar 

Hasil uji kesamaan dua varians nilai hasil belajar siswa pokok bahasan 

konstruksi pondasi dangkal kelas X SMK Negeri 5 Semarang adalah Fdata = 
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1,4656 sedangkan F(0.025)(34:34) = 1,98. Karena Fdata < F (0.025)(34:34) berarti tidak ada 

perbedaan (ada kesamaan) dua varians nilai hasil belajar pokok bahasan 

konstruksi pondasi dangkal antara kelas X TGB-1 dan kelas X TGB-2. 

Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 21. 

 

4.1.2.3 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Nilai Hasil Belajar 

Hasil uji perbedaan rata-rata nilai hasil belajar pokok bahasan konstruksi 

pondasi dangkal antara siswa kelas X TGB-1 dan kelas X TGB-2 SMK Negeri 5 

Semarang adalah t data = 3,023. Sedangkan t (0.95)(68) = 2,03693. Karena t data > t 

(0.95)(68) maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelompok eksperimen I lebih 

baik dari pada kelompok eksperimen II. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 

22. 

 

4.1.2.4 Analisis Regresi 

Uji prasyarat dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 

ganda meliputi uji normalitas, dan uji kelinieran. 

 
4.1.2.4.1 Uji Linieritas 

Linieritas menyatakan bahwa setiap persamaan regresi linier, hubungan 

antar variabel independen dan dependen harus linier. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Linieritas 
Model B Beta (Harga 

koefisien) 
Thitung Probabilitas 

1 (Constan) 
Tes tertulis 
Tes lisan 

-5.621
0.255
0.272

 
0. 271 
0. 239 

-3.023 
3.096 
2.369 

0.061
0.014
0.019

a  Predictors: (Constant), Tes Tertulis, Tes Lisan 
b  Dependent Variabel: Hasil Belajar 
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Perhitungan pada lampiran 23 
 

Terlihat dari tabel tersebut diperoleh model regresi linier untuk variabel tes 

tertulis (X1) dinyatakan dengan Y = -5.621 + 0.255 X1. Model tersebut diuji 

kebermaknaan menggunakan uji t dan diperoleh t hitung sebesar 3.096 dan p 

value (probabilitas) sebesar 0.014. Pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 68, 

diperoleh t tabel 2,03693. Terlihat t hitung > t tabel dengan p value < 0.05 berarti 

hubungan antara tes tertulis dengan hasil belajar bersifat linier, berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan antara tes tertulis dengan hasil belajar. 

Untuk variabel tes lisan (X2) dinyatakan dengan Y = -5.621 + 0.272 X2. 

Model tersebut diuji kebermaknaan menggunakan uji t dan diperoleh t hitung 

sebesar 2.369 dan p value (probabilitas) sebesar 0.019. Pada taraf signifikansi 5% 

dengan dk = 68 diperoleh t tabel 2,03693. Terlihat t hitung > t tabel dengan p 

value < 0.05 berarti hubungan antara tes lisan dengan hasil belajar bersifat linier, 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara tes lisan dengan hasil belajar. 

 
4.1.2.4.2 Uji Multikolinieritas 

Gejala multikolinieritas adalah gejala yang menunjukkan korelasi yang 

signifikan antar variabel independen. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

   Hasil Belajar Tes Tertulis Tes Lisan
Pearson Correlation Hasil Belajar 1.000 .186 .143
  Tes Tertulis .186 1.000 .354
  Tes Lisan .143 .354 1.000
Sig. (1-tailed) Hasil Belajar . .000 .000
  Tes Tertulis .000 . .000
  Tes Lisan .000 .000 .
N Hasil Belajar 35 35 35
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  Tes Tertulis 35 35 35
  Tes Lisan 35 35 35

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel independen 

yaitu tes tertulis dan tes lisan sebesar 0.354 Berdasarkan analisis tersebut, terlihat 

bahwa nilai korelasi antar variabel independent < 0.5, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. Perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 23 

 
4.1.2.4.3 Uji Heterokedastisitas 

 
Tabel 4.3 

 
Dari hasil tersebut terlihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur. 

Hal tersebut dapat dilihat pada plot yang terpencar dan tidak membentuk pola 

tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan yang bisa diambil adalah bahwa 

tidak terjadi gejala homokedastisitas. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 23. 

4.1.2.4.4 Persamaan Regresi 

-3  -2 -1 0 1 2 
Regression Standardized Predicted Value

-2

-1

0 

1 

Regression Studentized Residual

Dependent Variable: Hasil Belajar

Scatterplot
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Hasil analisis persamaan regresi untuk tes tertulis adalah nilai constan minus 

5.621 untuk koefisien tes tertulis sebesar 0.255 dan nilai koefisien tes lisan 

sebesar 0.272. Dengan hasil tersebut, persamaan regresi dirumuskan sebagai: 

Y = -5.621 + 0.255 X1 + 0.272 X2 

Di mana: 

Y adalah hasil belajar 

X1 adalah tes tertulis 

X2 adalah tes lisan 

 
4.1.2.4.5 Hasil Deskriptif Prosentase 

Hasil uji regresi untuk melihat besarnya perbedaan hasil belajar (Y) antara 

tes tertulis (X1) dengan tes lisan (X2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.4 Besar Perbedaan Antara X1 dan X2 Terhadap Y 
Koefisien korelasi Koefisisen korelasi kuadrat Adjusted R Square 

0.291 0.085 0.027 

 
Terlihat pada tabel bahwa nilai koefisien korelasi kuadrat 0.085 yang 

berarti besarnya perbedaan hasil belajar antara tes tertulis dengan tes lisan sebesar 

8.50%. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 23. 

 
4.2 Pembahasan  

Tes hasil belajar adalah tes yang dipergunakan untuk menilai hasil-hasil 

pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada murid-muridnya, atau oleh dosen 

kepada mahasiswa, dalam jangka waktu tertentu. Melalui tes hasil belajar akan 

mengetahui adanya perbedaan prestasi belajar antara siswa yang satu dengan yang 
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lain dalam memahami suatu mata pelajaran. Terdapat bermacam-macam bentuk 

tes hasil belajar salah satunya adalah tes tertulis dan tes lisan. Dalam hal ini hasil 

belajar manakah yang mendapatkan nilai rata-rata lebih tinggi dan seberapa besar 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang diberi tes tertulis dengan tes lisan. 

Adapun tujuan dilakukannya tes tertulis dan tes lisan adalah untuk 

mengetahui hasil belajar manakan yang lebih baik dan untuk mengetahui seberapa 

besar perbedaan hasil belajar antara siswa yang diberi tes tertulis dengan siswa 

yang diberi tes lisan. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi peneliti yang 

merupakan calon guru mengenai ts hasil belajar dan memberikan masukan dalam 

memilih tes yang tepat bagi pengembangan dan pengunaan tes hasil belajar. 

Berdasarkan hasil uji kesamaan rata-rata dan keadaan awal yang berupa 

nilai rapot semester 1 dapat diketahui bahwa kedua kelompok tidak mempunyai 

perbedaan rata-rata nilai rapot semester 1 yang signifikan, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kedua kelompok mempunyai keadaan awal yang sama. Setelah 

menjalani proses belajar dengan metode yang sama, kelompok eksperimen I diberi 

tes tertulis dan kelompok eksperimen II diberi tes lisan, kelompok eksperimen I 

mempunyai rata-rata nilai hasil belajar yang lebih tinggi atau lebih baik dari pada 

rata-rata nilai hasil belajar dari kelompok eksperimen II. Besarnya perbedaan hasil 

belajarnya adalah 8.50 %.  Berdasarkan kriteria perbedaan hasil belajar  

menunjukkan bahwa perbedaan hasil belajar antara tes tertulis dengan tes lisan 

dalam kategori sangat rendah. 
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Sedangkan besarnya skor untuk tiap item soal antara tes tertulis dan tes 

lisan dengan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif prosentase dapat 

dilihat pada tabel 4.5. 

Table 4.5 Perbedaan hasil belajar antara tes tertulis dengan tes lisan. 
Item 
soal   Indikator Skor 

Tes Tertulis Tes Lisan 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
 
8 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
13 
14 
15 

Fungsi dari pondasi 
Beban yang dipikul oleh pondasi 
Fungsi dari urugan pasir  
Jenis tanah yang digunakan sebagai 
dasar bangunan  
Konstruksi batu kosong  
Macam-macam pondasi langsung 
Bahan yang dapat digunakan untuk 
membuat pondasi langsung  
Bentuk pondasi menerus 
Rumus pondasi menerus terhadap daya 
dukung batas tanah 
Faktor yang mempengaruhi daya 
dukung tanah 
Memahami pengertian papan bangunan 
(bouwplank) 
Fungsi papan bangunan (bouwplank) 
Bahan pengikat dalam suatu adukan 
Kegunaan spesi/ adukan 
Bahan tambahan membuat spesi 

68.57 
73.57 
69.29 
60.71 

 
47.86 
69.29 
62.86 

 
57.86 
66.43 

 
61.43 

 
65.71 

 
65.00 
65.71 
63.57 
71.43 

64.29 
62.14 
61.43 
70.00 

 
29.29 
60.71 
60.00 

 
55.00 
55.00 

 
59.29 

 
57.86 

 
56.43 
55.00 
54.29 
57.86 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa analisis data item soal yang pertama 

mengenai fungsi dari pondasi skor hasil belajar siswa yang mengunakan tes 

tertulis sebesar 68.57, sedangkan skor hasil belajar siswa yang menggunakan tes 

lisan sebesar 64.29. Dengan hasil tersebut perbedaan hasil belajar sangat rendah, 

karena gaya bahasa siswa dalam menjawab soal tes lisan hampir sama dengan tes 

tertulis. Pada soal no. 1 untuk tes tertulis dan tes lisan peserta didik tuntas dalam 

belajar karena skor yang diperoleh diatas standart akhir tuntas belajar dengan skor 
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diatas 55.00 dan guru dapat melanjutkan materi pelajaran ke pokok bahasan 

selanjutnya. 

Dari item soal no 2 tentang beban yang dipikul oleh pondasi skor hasil 

belajar siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 73.57, sedangkan skor hasil 

belajar siswa yang menggunakan tes lisan sebesar 62.14. Dari data ini 

menunjukkan bahwa skor tes tertulis lebih baik dibandingkan dengan tes lisan. 

Siswa secara lisan mengemukakan jawaban dengan gugup dan beberapa di 

antaranya menyatakan lupa. Siswa hanya mengulang jawabannya sehingga 

jawaban yang mereka kemukakan tidak jelas atau kurang sesuai dengan kisi-kisi 

jawabannya. Siswa dinyatakatan mencapai ketuntasan dalam belajar karena telah 

memperoleh skor diatas 55.00 sebagai standart akhir peserta didik belajar tuntas. 

Dari item soal no 3 mengenai fungsi dari urugan pasir skor hasil belajar 

siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 69.29, sedangkan skor hasil belajar 

siswa yang menggunakan tes lisan sebesar 61.43. Hal ini menunjukkan bahwa 

skor tes tertulis lebih baik dibandingkan dengan tes lisan. Dalam menjawab soal 

tes tertulis dan tes lisan siswa mengalami kesulitan atau kendala dalam 

mengemukakan jawaban yang sesuai dengan gagasan yang dimilikinya dan siswa 

kurang menguasai materi. dalam hal ini siswa dinyatakatan mencapai ketuntasan 

dalam belajar karena telah memperoleh skor akhir diatas 55.00 sesuai standart 

belajar tuntas. 

Dari item soal no 4 tentang jenis tanah yang digunakan sebagai dasar 

bangunan skor hasil belajar siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 60.71, 

sedangkan tes lisan sebesar 70.00. Skor tes lisan lebih baik dibandingkan dengan 
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tes tertulis. Hal ini siswa mengalami kendala dalam mengemukakan jawaban 

secara tertulis tetapi siswa lebih mudah dan lengkap dalam menjawab soal tentang 

macam-macam tanah sesuai dengan pekerjaan pondasi secara lisan. Pada soal no. 

4 tentang jenis tanah yang digunakan sebagai dasar bangunan peserta didik tuntas 

dalam belajar karena telah memperoleh standart skor akhir diatas 55.00 dan guru 

dapat melanjutkan materi pelajaran ke pokok bahasan selanjutnya. 

Dari item soal no 5 tentang konstruksi batu kosong skor hasil belajar siswa 

yang mengunakan tes tertulis sebesar 47.86, sedangkan tes lisan sebesar 29.29. 

Secara deskriptif skor tes tertulis dan tes lisan rendah karena sebagian banyak 

siswa kurang menguasai materi pelajaran dan salah memahami konstruksi batu 

kosong. Siswa dinyatakatan tidak mencapai ketuntasan dalam belajar karena telah 

memperoleh skor dibawah 55.00 kurang dari standart belajar tuntas dan siswa 

yang belum mencapai ketuntasan harus mengikuti program remidial. 

Dari item soal no 6 tentang macam-macam pondasi langsung  skor hasil 

belajar siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 69.29, sedangkan skor hasil 

belajar siswa yang menggunakan tes lisan sebesar 60.71. Secara deskriptif skor tes 

tertulis lebih baik dibandingkan dengan tes lisan. Siswa hanya mengulang 

jawabannya sehingga jawaban yang mereka kemukakan tidak jelas. Siswa 

dinyatakatan mencapai ketuntasan dalam belajar karena telah memperoleh skor 

akhir diatas standart belajar tuntas. 

Dari item soal no 7 tentang bahan yang dapat digunakan untuk membuat 

pondasi langsung skor hasil belajar siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 

62.86, sedangkan skor hasil belajar siswa yang menggunakan tes lisan sebesar 
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60.00. Secara deskriptif menunjukkan bahwa skor tes tertulis dengan tes lisan 

mempunyai perbedaan yang sangat rendah karena sebagian banyak siswa kurang 

menguasai materi pelajaran. Dalam hal ini siswa dinyatakatan mencapai 

ketuntasan dalam belajar karena telah memperoleh skor akhir diatas batas 

ketuntasan belajar. 

Dari item soal no 8 tentang bentuk pondasi menerus skor hasil belajar 

siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 57.86, sedangkan skor hasil belajar 

siswa yang menggunakan tes lisan sebesar 55.00. Skor yang didapat dari tes 

tertulis dan tes lisan sangat rendah. Dalam tes tertulis dan tes lisan siswa kurang 

pemahaman tentang materi dan kurang tahu didalam menggambarkan bentuk 

pondasi menerus. Siswa dinyatakatan mencapai ketuntasan dalam belajar, dengan 

asumsi skor akhir diatas standart belajar tuntas. 

Dari item soal no 9 tentang rumus pondasi menerus terhadap daya dukung 

batas tanah skor hasil belajar siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 66.43, 

sedangkan skor hasil belajar siswa yang menggunakan tes lisan sebesar 55.00. 

Jawaban yang dikemukakan siswa dalam tes lisan kurang sesuai dan siswa 

binggung menerangkan tentang  rumus pondasi menerus. Siswa dinyatakatan 

mencapai ketuntasan dalam belajar karena telah memperoleh skor akhir diatas 

55.00 sesuai standart belajar tuntas, tetapi untuk tes lisan skornya sangat minim 

dari standart belajar tuntas. 

Dari item soal no 10 tentang faktor yang mempengaruhi daya dukung 

tanah skor hasil belajar siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 61.43, 
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sedangkan skor hasil belajar siswa yang menggunakan tes lisan sebesar 59.29. 

Secara deskriptif perbedaan skor tes tertulis dengan tes lisan sangat rendah karena 

jawaban yang disampaikan siswa banyak yang kurang lengkap dan hanya 

mengulang jawabannya sehingga jawaban yang mereka kemukakan tidak sesuai 

dengan kisi-kisi jawaban. Dalam hal ini siswa dinyatakatan mencapai ketuntasan 

dalam belajar karena telah memperoleh skor akhir diatas batas ketuntasan belajar 

sehingga proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara optimal. 

Dari item soal no 11 tentang memahami pengertian papan bangunan 

(bouwplank) skor hasil belajar siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 65.71, 

sedangkan skor hasil belajar siswa yang menggunakan tes lisan sebesar 57.86. 

Secara deskriptif pada saat  menjawab soal tes tertulis dan tes lisan banyak siswa 

yang kesulitan dalam menggungkapkan kata-katanya dan jawaban yang 

disampaikan kurang lengkap tentang pemasangan papan bangunan tidak dipahami 

dengan baik. Siswa dinyatakatan mencapai ketuntasan dalam belajar, dengan skor 

akhir diatas standart belajar tuntas sehingga proses belajar lebih efektif dan 

efisien. 

Dari item soal no 12 tentang fungsi papan bangunan (bouwplank) skor 

hasil belajar siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 65.00, sedangkan skor 

hasil belajar siswa yang menggunakan tes lisan sebesar 56.43. Hal ini 

menunjukkan bahwa skor tes tertulis lebih baik dibandingkan dengan tes lisan. 

Saat menjawab soal tes tertulis dan tes lisan banyak siswa yang salah atau terbalik 

dengan fungsi yang lain. Dalam hal ini siswa dinyatakatan mencapai ketuntasan 
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dalam belajar karena telah memperoleh skor akhir diatas batas ketuntasan belajar, 

tetapi untuk tes lisan skornya sangat minim dari standart belajar tuntas. 

Dari item soal no 13 tentang bahan pengikat dalam suatu adukan skor hasil 

belajar siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 65.71, sedangkan skor hasil 

belajar siswa yang menggunakan tes lisan sebesar 55.00. Banyak siswa yang salah 

dalam mengartikan bahan pengikat dalam adukan. Siswa dinyatakatan mencapai 

ketuntasan dalam belajar karena telah memperoleh skor akhir diatas 55.00 sesuai 

standart belajar tuntas, tetapi untuk tes lisan skor yang diperoleh sangat minim 

yaitu sesuai dengan batas bawah standart belajar tuntas. 

Dari item soal no 14 tentang kegunaan spesi atau adukan skor hasil belajar 

siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 63.57, sedangkan skor hasil belajar 

siswa yang menggunakan tes lisan sebesar 54.29. Secara deskriptif skor tes 

tertulis lebih baik dibandingkan dengan tes lisan karena siswa hanya mengulang 

jawabannya dalam mengemukakan jawaban mengenai kegunaan adukan. Dalam 

hal ini siswa dinyatakatan mencapai ketuntasan dalam belajar karena telah 

memperoleh skor akhir diatas 55.00 sesuai standart belajar tuntas, tetapi untuk tes 

lisan siswa dinyatakatan tidak mencapai ketuntasan dalam belajar karena 

memperoleh skor dibawah 55.00 kurang dari standart belajar tuntas yang 

ditetapkan. 

Dari item soal no 15 tentang bahan tambahan membuat spesi skor hasil 

belajar siswa yang mengunakan tes tertulis sebesar 71.43, sedangkan skor hasil 

belajar siswa yang menggunakan tes lisan sebesar 57.86. Secara deskriptif skor tes 
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tertulis lebih baik dibandingkan dengan tes lisan karena pada saat tes siswa 

mengalami kendala dalam mengemukakan jawaban secara lisan. Pada soal no. 15 

untuk tes tertulis dan tes lisan peserta didik tuntas dalam belajar karena telah 

memperoleh skor diatas standart akhir tuntas belajar dengan skor diatas 55.00. 

Dengan hasil penelitian, maka tes tertulis lebih baik dibandingkan dengan 

tes lisan. Perbandingannya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 Perbandingan dari pemberian tes tertulis dengan tes lisan. 
No. Tes Tertulis Tes Lisan 

1 Tes tertulis memberikan 

kesempatan siswa untuk 

mengerjakan soal yang dianggap 

lebih mudah terlebih dahulu 

kemudian baru mengerjakan soal 

yang dianggap sulit, sehingga tidak 

ada waktu yang terbuang dengan 

sia-sia 

Tes lisan tidak diberi kebebasan 

untuk mengerjakan soal yang lebih 

mudah 

2 Pada tes tertulis tidak ada perasaan 

grogi, minder, dan takut waktu 

mengerjakan soal 

Pada tes lisan apabila siswa memiliki 

mental yang rendah dapat 

menyebabkan perasaan grogi, minder, 

bahkan rasa takut. 

3 Pada tes tertulis siswa diberi 

kebebasan untuk menjawab soal 

Dalam tes lisan siswa kurang leluasa 

dalam menjawab soal karena jawaban 
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dengan leluasa dan lebih memiliki 

kesempatan untuk berpikir dalam 

mengerjakan soal 

tersebut sangat dinantikan oleh guru 

dan kesempatan berpikir itu sangat 

relatif singkat 

4 Pada tes tertulis siswa memiliki 

kesempatan untuk mengingat 

kembali materi yang telah dipelajari 

Pada tes lisan siswa yang kurang 

percaya diri dalam akan mudah 

hilang atau lupa apa yang telah 

dipelajari karena adanya rasa takut 

pada siswa 

 

 Secara umum tes tertulis lebih baik dari pada tes lisan. Menurut Ngalim 

Purwanto (2004 : 37), tes lisan memiliki beberapa kelemahan antara lain: 

(1) Jika hubungan antar pengetes dan yang dites kurang baik, dapat menggangu 

objektifitas hasil tes. 

(2) Keadaan emosional peserta didik sangat dipengaruhi oleh kehadiran pribadi 

pendidik yang di hadapnya. 

(3) Sifat penggugup pada yang dites dapat menggangu kelancaran jawaban yang 

diberikan. 

(4) Membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak ekonomis. 

(5) Kebebasan peserta didik dalam menjawab pertanyaan menjadi berkurang.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

(1) Pada tes tertulis menghasilkan nilai rata-rata lebih baik dibandingkan 

dengan menggunakan tes lisan setelah mendapatkan perlakuan yang sama 

dalam pemberian materi pembelajaran pada siswa Program Keahlian Teknik 

Gambar Bangunan tingkat X SMK Negeri 5 Semarang tahun ajaran 

2008/2009. Hasil nilai rata-rata dengan tes tertulis sebesar 64.62. Sedangkan 

dengan tes lisan hasil nilai rata-rata sebesar 57.24.  

(2) Perbedaan hasil belajar pokok bahasan konstruksi pondasi dangkal pada 

siswa Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan tingkat X SMK Negeri 

5 Semarang tahun ajaran 2008/2009 dengan menggunakan tes tertulis dan 

tes lisan sebesar 8.50 %. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perbedaan hasil belajar antara tes tertulis dengan tes lisan dalam kategori 

sangat rendah. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis 

mengajukan saran sebagai berikut: 

(1) Sebaiknya dalam proses pembelajaran guru memberikan tes tertulis 

dilengkapi dengan tes lisan, karena tes tertulis dan tes lisan sama-sama 

mempunyai kebaikan dan kelemahan, sehingga dapat terlihat seberapa besar 

hasil belajar siswa yang diberi tes tertulis dengan tes lisan. 

(2) Penelitian ini merupakan penelitian populasi yang terbatas pada siswa 

Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan tingkat X SMK Negeri 5 

Semarang tahun ajaran 2008/2009, sehingga hasil penelitian hanya dapat 

digeneralisasikan di SMK tersebut dan tidak menutup kemungkinan 

terjadinya perbedaan hasil apabila dilakukan dengan populasi yang lebih 

besar.  
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