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“ Sesungguhnya Hanya Orang-orang Yang Bersabarlah Yang dicukupkan 
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     Persembahan: 
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tercinta. 

2. Mba Anis , Mas bambang, dhek Pidos, 

dhek Ningka, dan dhek Thirza 

tersayang. 

3. Nita, Ma2h, n Aziz sahabat dan teman 

seperjuanganku. 

4. Saudaraku (Opick, Yuyun, si kecil 

dhek Sha2 dan Hustny). 

5. Fisika FMIPA UNNES  
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SARI 

 

Hijrah Filjanah. 2006. Mendiagnosis Kesulitan Belajar Siswa Sekolah Dasar 
Negeri Berdasarkan Hasil Ujian Akhir Sekolah Tahun Pelajaran 2004/2005 Se 
Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Skripsi. Fisika. FMIPA. UNNES. 
 
 
Kata kunci : Diagnosis, Kesulitan Belajar IPA 
 Setiap anak atau siswa memiliki perbedaan, baik pada aspek fisik, 
emosional, intelektual, ataupun sosial, oleh sebab itu prestasi belajar yang dicapai 
berbeda pula. Anak menunjukkan prestasi belajar rendah dan menyimpang dari 
rata-rata biasanya dianggap sebagai anak yang mengalami kesulitan belajar.                            
Penyebab rendahnya hasil belajar siswa dapat diketahui dengan melakukan 
pendiagnosisan kesulitan belajar, sehingga memudahkan cara untuk 
mengatasinya. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Sumber 
kesulitan apa saja yang dialami siswa ketika belajar IPA?, (2) Bagaimana hasil 
belajar IPA siswa SD per pokok bahasan Fisika berdasarkan hasil ujian akhir 
sekolah tahun pelajaran 2004/2005, (3) Mengetahui karakteristik soal ujian akhir 
sekolah IPA SD tahun pelajaran 2004/2005. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah hasil pekerjaan ujian akhir sekolah 
IPA (Fisika) siswa SD tahun pelajaran 2004/2005 se Kecamatan Gajah Mungkur 
Kota Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan tekhnik sampel wilayah 
yang ditunjuk per kelurahan, sedangkan pengambilan kelas dari tiap sekolah 
ditentukan dengan tekhnik sampel random. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang diperoleh 
dianalisis untuk mengetahui taraf kesukaran, daya pembeda, validitas butir soal 
dan reliabilitas tes. Analisis persentase pencapaian ketuntasan siswa untuk 
mengetahui letak kelemahan dan kekuatan siswa pada pokok bahasan atau materi 
mata pelajaran Fisika. Untuk menganalisis persentase skor digunakan tiga 
pendekatan diagnostik yaitu pendekatan tujuan pengajaran, pendekatan profil 
materi, dan pendekatan pengetahuan terstruktur dengan menggunakan Penilaian 
Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Norma (PAN). 
 Analisis hasil belajar IPA (Fisika) siswa SD dari ketiga  pendekatan 
diagnostik yang digunakan, secara umum ketuntasannya di atas 70 %. Hasil 
belajar siswa tuntas pada indikator 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
21, 39 yaitu pada materi: Air, Batuan, Tanah, Udara dan Angin, Sumber Daya 
Alam, Cahaya dan Alat-alat Optik, Gaya dan Pesawat Sederhana, Energi, Panas, 
Magnet, Listrik, dan Tata Surya. Belum tuntas di indikator 3, 9, 16, 19, 20, 36, 37, 
38 yaitu pada materi Batuan, Bunyi, Panas, Tanah, Cahaya dan alat-alat Optik, 
Listrik, dan Tata surya. Rata-rata persentase jumlah soal valid 53 % dan tidak 
valid 47 %. Reliabilitas tes untuk SDN Petompon 05 , SDN Bendungan 02 dan 
SDN Lempongsari 01 tergolong reliabel, harga r ii > r tabel. Sedangkan untuk 
SDN Bendan Ngisor 02, SDN Sampangan 01, SDN Gajah Mungkur 05, dan SDN 
Karangrejo 01 tes tidak reliabel, harga r ii < r tabel. Rata-rata persentase taraf 
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kesukaran kategori sangat mudah 6 %, mudah 60 %, sedang 28 %, dan sukar 6 %. 
Rata-rata persentase daya pembeda soal, kriteria sangat jelek 14 %, jelek 59 %, 
cukup 24 %, baik 3 %. Siswa SDN Bendungan 02, SDN Bendan Ngisor 02, SDN 
Sampangan 01, dan SDN Gajah Mungkur 05 memiliki lebih banyak kelemahan 
pada materi yang ada dibandingkan dengan siswa SD lainnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Alasan Pemilihan Judul 

  
 Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang inti dalam proses 

pendidikan. Tujuan pendidikan akan dicapai dalam bentuk terjadinya tingkah laku 

dalam diri pelajar, dan sudah menjadi harapan semua pihak agar setiap siswa 

dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya 

masing-masing. Karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik (M. 

Surya dan M. Amin,1980:1). 

 Dalam proses belajar mengajar di sekolah, setiap guru senantiasa 

mengharapkan agar anak didiknya dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-

baiknya. Dalam kenyataannya banyak siswa yang menunjukkan gejala tidak dapat 

mencapai hasil belajar sebagaimana yang diharapkan. Beberapa siswa masih 

menunjukkan nilai-nilai yang rendah meskipun telah diusahakan dengan sebaik-

baiknya oleh guru. Dalam proses belajar mengajar, guru sering menghadapi 

masalah adanya siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran dengan lancar. 

Dengan kata lain, guru sering menghadapi siswa-siswa yang mengalami kesulitan 

belajar (M. Surya dan M. Amin, 1980:19). 

  Setiap anak atau siswa memiliki sesuatu yang membedakannya dengan 

orang lain, dan setiap orang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Setiap anak 

atau siswa memiliki perbedaan, baik pada aspek fisik, emosional, intelektual, 

ataupun sosial,  oleh sebab itu prestasi belajar yang dicapai berbeda pula. Anak 
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menunjukkan prestasi belajar rendah dan menyimpang dari rata-rata biasanya 

dianggap sebagai anak yang mengalami kesulitan belajar. Akan tetapi tidak semua 

guru atau orang tua dapat memahami dengan baik tentang kesulitan belajar, apa 

gejala dan penyebab serta bagaimana pendiagnosisannya. 

  Penyebab rendahnya hasil belajar siswa, dapat diketahui dengan 

melakukan pendiagnosisan kesulitan belajar, apakah siswa mengalami kesulitan 

belajar dalam bahasa, kesulitan belajar dalam berhitung, atau kesulitan belajar 

dalam memahami konsep. Pendiagnosisanlah yang dapat mengetahui 

penyebabnya sehingga memudahkan cara untuk mengatasinya. Pelajaran Fisika 

masih dianggap sebagai pelajaran yang cukup sulit, salah satunya ditunjukkan 

pada hasil kesulitan menyelesaikan soal-soal Fisika, sehingga siswa sering 

mendapat nilai yang tidak memuaskan. 

 Adanya ungkapan bahwa belajar Fisika itu sulit, menarik peneliti untuk 

mencari dan mengetahui letak kesulitan belajar yang dialami siswa. Apabila 

kesulitan belajar siswa tidak segera diatasi, maka akan menghambat tercapainya 

tujuan instruksional dalam proses belajar mengajar, dan ketuntasan dalam belajar 

tidak dapat terwujud, oleh sebab itu analisis untuk mengetahui kesulitan belajar 

siswa dalam memahami konsep Fisika perlu dilakukan oleh pihak pendidik dan 

juga pihak lain yang terlibat dalam dunia pendidikan. Letak, jenis dan faktor-

faktor penyebab kesulitan siswa perlu diketahui sedini mungkin untuk dicari 

alternatif pemecahannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan 

belajar yang berlarut-larut dan terbawa sampai jenjang yang lebih tinggi. 
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 Hasil Ujian Akhir Sekolah mata pelajaran IPA siswa SD Negeri Tahun 

Pelajaran 2002/2003 di Kota Semarang, nilai rata-ratanya 6,96, nilai tertinggi 

9,82, dan nilai terendah 4,14. Sedangkan untuk SD Negeri di kecamatan Gajah 

Mungkur nilai rata-ratanya 6,85, nilai tertinggi 9,27, dan nilai terendah 4,43. 

(Depdiknas, 2003). Berdasarkan hasil Ujian Akhir Sekolah IPA SD Negeri di 

Kota Semarang, nilai rata-rata SD Negeri di Kecamatan Gajah Mungkur paling 

rendah dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain di Kota Semarang. 

Sehingga peneliti bermaksud mendiagnosis kesulitan belajar di kecamatan Gajah 

Mungkur agar dapat diketahui letak dari kesulitan belajar terebut. Selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran I Halaman  57. 

 Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Mendiagnosis Kesulitan Belajar IPA (Fisika) Siswa Sekolah 

Dasar  Negeri Berdasarkan Hasil Ujian Akhir Sekolah Tahun Pelajaran 

2004/2005 Se Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang”. 

 

1.2. Permasalahan  

 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber kesulitan apa saja yang dialami siswa ketika belajar IPA? 

2. Bagaimana hasil belajar IPA siswa SD perpokok bahasan Fisika berdasarkan 

hasil Ujian Akhir Sekolah tahun pelajaran 2004/2005. 

3. Bagaimana karakteristik soal UAS IPA SD tahun pelajaran 2004/2005.  
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1.3. Penegasan Istilah 

 
 Untuk menghindari kesalahpahaman dalam skripsi ini berikut akan 

dijelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan. 

1. Diagnosis  

 Diagnosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti: 

 a.  Penentuan jenis penyakit dengan meneliti(memeriksa) gejala-gejalanya. 

 b. Proses pemeriksaan terhadap hal yang dipandang tidak beres. 

Dengan demikian, diagnosis kesulitan belajar dapat dimaksudkan sebagai usaha 

untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang tidak beres dalam 

blajar anak dan menentukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi berdasarkan 

pemeriksaan terhadap gejala-gejalanya (Edi Purwanto, 1996:97). 

2. Kesulitan Belajar 

 Kesulitan belajar merupakan salah satu gejala dalam proses belajar yang   

ditandai dengan berbagai manifestasi tingkah laku yang berlatar belakang dalam 

diri murid maupun di luar diri murid (M. Surya dan M. Amin, 1980:31). 

 

1.4. Pembatasan Masalah 

 
 Masalah yang akan diteliti  pada penelitian ini adalah mendiagnosis 

kesulitan belajar IPA SD berdasarkan hasil Ujian Akhir Sekolah tahun pelajaran 

2004/2005. Wilayah cakupan penelitian di kecamatan Gajah Mungkur. 
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1.5. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini  bertujuan untuk: 

1. Mengetahui sumber kesulitan belajar IPA. 

2. Mengetahui hasil belajar IPA siswa SD perpokok bahasan Fisika berdasarkan 

hasil Ujian Akhir Sekolah tahun pelajaran 2004/2005.  

3. Mengetahui karakteristik soal UAS IPA SD tahun pelajaran 2004/2005. 

1.6. Manfaat Penelitian 

 
 Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut: 

1. Sumber kesulitan belajar IPA dapat diketahui. 

2. Hasil belajar IPA siswa SD perpokok bahasan Fisika dapat diketahui. 

3. Karakteristik soal UAS IPA SD tahun pelajaran 2004/2005 dapat diketahui. 

4. Dapat menentukan langkah remediasi atau memperbaiki pengajaran   

berdasarkan hasil penelitian.  

1.7. Sistematika Skripsi 

 Skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian  yaitu  bagian 

awal, bagian  isi, dan bagian akhir. Ketiga bagian tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Bagian awal skripsi memuat halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar Tabel, dan 

daftar Lampiran. 

2. Bagian isi dari skripsi terdiri dari lima bab yaitu: 
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BAB I : Pendahuluan, yaitu membahas  tentang Alasan pemilihan judul, 

Pembatasan masalah, Tujuaan penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika skripssi. 

BAB II :  Landasan Teori, bagian yang mencakup teori-teori  yang terkait 

dengan materi penelitian, terdiri dari Tinjauan tentang belajar, 

Kesulitan belajar, Diagnosis, pembelajaran IPA (Fisika), Evaluasi, 

Tinjauan tentang Ujian Akhir Sekolah, Tinjauan tentang Acuan 

Penilaian Diagnosis IPA (Fisika), Tinjauan tentang kriteria tes 

yang baik 

BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang Metode penentuan obyek 

penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Butir 

Soal,Langkah-langkah penelitian, Metode analisis data. 

BAB IV : Pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

hasilnya. 

BAB V : Simpulan dan saran  yang berisi tentang kesimpulan hasil 

penelitian yang  telah dilaksanakan dan saran-saran yang 

berkenaan  dengannya. 

3. Bagian akhir dari skripsi ini, memuat tentang daftar referensi pustaka yang  

digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian dan  Lampiran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Tentang Belajar 

 Menurut Totok Santoso (1986:1) secara umum belajar dapat diartikan 

sebagai proses untuk memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dalam 

pengertian ini belajar mengandaikan dua hal, yaitu proses dan hasilnya (out come) 

atau manifestasi (eksternal).  Proses diartikan sebagai perubahan internal dalam 

diri individu yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Sedangkan perbuatan 

(performance) merupakan hasil yang dicoba diukur untuk dilihat atau merupakan 

hasil belajar yang sudah dinyatakan dengan ukuran tertentu. 

 Menurut M. Surya dan M. Amin (1980:14) kegiatan belajar di sekolah 

mempunyai tujuan untuk membantu memperoleh perubahan tingkah laku bagi 

setiap siswa dalam rangka mencapai tingkat perkembangan yang optimal. 

Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus. Satu 

perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan lainnya dan akan berguna 

bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya.  

Asas-asas belajar menurut Abu Ahmadi dalam Totok Santoso (1986:6) 

sebagai berikut: 

1. belajar harus bertujuan dan terarah. Tujuan akan menuntut subyek yang 

belajar untuk mencapai harapan-harapannya; 

2. belajar memerlukan bimbingan, baik dari guru maupun buku pelajaran;  

3. belajar adalah suatu proses aktif dimana terjadi saling pengaruh antara subyek 

dengan lingkungannya; 
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4. belajar memerlukan latihan dan ulangan agar apa yang dipelajari dapat 

dikuasainya; 

5. belajar harus disertai keinginan dan kemauan yang kuat untuk mencapai 

tujuan. 

Subyek yang dimaksud di sini adalah siswa atau anak didik. 

 Sedangkan Prinsip-prinsip belajar adalah hal-hal yang sangat penting yang 

harus ada dalam suatu proses belajar dan pembelajaran. Jika hal tersebut 

diabaikan, maka dapat dipastikan pencapaian hasil belajar tidak optimal. Prinsip-

prinsip belajar tersebut meliputi kesiapan belajar, perhatian, motivasi, keaktifan 

siswa, mengalami sendiri, pengulangan, materi pelajaran yang menantang, balikan 

dan penguatan, dan perbedaan individual  ( Max Darsono dkk, 2000: 30). 

 

2.2 Kesulitan Belajar 

 Kesulitan belajar merupakan salah satu gejala dalam proses belajar yang 

ditandai dengan berbagai manifestasi tingkah laku yang berlatar belakang dalam 

diri murid maupun di luar diri murid (M. Surya dan M. Amin, 1980:31). Untuk 

mengetahui apakah siswa mempunyai kesulitan dalam mempelajari materi atau 

lebih luasnya dalam mempelajari sebuah buku, dapat dilakukan identifikasi 

kesulitan belajar. Kesulitan tersebut dapat terjadi karena siswa mengalami 

kesulitan dalam beberapa hal. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar 

menurut Soetarlinah dan Frieda M dalam Edi Purwanto (1996:9) sebagai berikut: 

1. Faktor eksternal (faktor di luar diri siswa) yaitu: 

a. Lingkungan (lingkungan alamiah, lingkungan sosial). 
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b. Faktor instrumental; yang berhubungan dengan sarana dan prasarana 

pendidikan: kurikulum, program pendidikan, metode dan sebagainya. 

2. Faktor internal terdiri dari: Faktor konstitusi tubuh yang meliputi: Faktor 

biologis, fisiologis seperti kerusakan pada otak, dan cacat tubuh. Faktor 

neurobiologis, merupakan faktor yang didasari oleh proses-proses  mental 

yaitu: motivasi, pengalaman, sikap, minat, bakat, perkembangan kognisi, 

persepsi, inteligensi, dan sebagainya. 

Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah kesulitan belajar dalam aspek kognitif 

yaitu  meliputi: 

1. kesulitan dalam bahasa; 

2. kesulitan dalam memahami konsep. 

 Jika kesulitan belajar seorang siswa terus-menerus muncul, sehingga tidak dapat 

diperbaiki lagi hanya dengan metode tes formatif yang disyaratkan, maka perlu 

diadakan pengkajian mendalam mengenai kesulitan belajar siswa, dengan 

melakukan diagnosis terhadap hasil tes, sehingga sumber penyebab kegagalan 

belajar tertentu dapat diidentifikasi ( Bistok Sirait, 1985:7).  

 Kesulitan belajar merupakan suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis 

pernyataan/manifestasi. Guru bertanggung jawab terhadap proses belajar 

mengajar, maka seharusnya memahami manifestasi gejala-gejala kesulitan belajar. 

Pemahaman ini akan merupakan dasar dalam usaha memberikan bantuan kepada 

siswa yang mengalami kesulitan belajar (M. Surya dan M.  Amin, 1980:20). 

Beberapa gejala sebagai pertanda adanya keulitan belajar menurut M. Surya dan 

M. Amin (1980:20) antara lain: 
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1. menunjukkan hasil belajar yang rendah; 

2. hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan; 

3. lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. 

4. menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar; 

5. menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, datang 

terlambat, tidak mengerjakan PR, mengganggu di dalam atau di luar kelas, dan 

sebagainya; 

6. menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar; 

 Agar dapat menangani atau mengatasi masalah kesulitan belajar secara tepat perlu 

dilakukan identifikasi kesulitan belajar secara dini, sebelum siswa menunjukkan 

gejala-gejala yang parah. 

  

2.3. Diagnosis 

 Menurut Edi Purwanto, (1996:97) Istilah diagnosis yang digunakan dalam 

dunia pendidikan sebenarnya tidak berbeda dengan istilah diagnosis yang 

digunakan dalam dunia kedokteran. Kata diagnosis berasal dari bahasa Yunani 

yang berarti: 

1. penentuan jenis penyakit dengan meneliti (memeriksa) gejala-  gejalanya; 

2. proses pemeriksaan terhadap hal yang dipandang tidak beres. 

Dengan demikian, diagnosis kesulitan belajar dapat dimaksudkan sebagai usaha 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang tidak beres dalam 
belajar anak dan menentukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi berdasarkan 
pemeriksaan terhadap gejala-gejalanya. 

  
Tujuan diagnosis menurut Mardiati Busono (1988:3) adalah sebagai  

berikut: 
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1. untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai klien, baik 
mengenai penyebab, perkembangan masalah, baik mengenai segi fisik, psikis 
maupun sosialnya. Sehingga dapat memahami klien maupun keluarganya; 

2. untuk mengetahui kelemahan-kelemahan anak maupun keunggulan-
keunggulannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya yang sesuai; 

3. untuk kepentingan penempatan klien, sehingga sesuai dengan kelebihan dan 
kekurangannya; 

4. untuk kepentingan pembuatan rencana dan program pendidikan yang sesuai 
dengan kepribadian, kemampuan dan ketidakmampuannya; 

5. sebagai bahan untuk menentukan terapi yang tepat yang dibutuhkan klien. 
 

Klien yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak didik. 

 Adapun peranan diagnosis kesulitan belajar menurut Edi Purwanto (1996: 98) 
adalah sebagai berikut: 
1) sebagai dasar untuk membantu siswa agar dapat berkembang sesuai dengan  

kemampuannya; 
2) memberi kemungkinan bagi guru untuk lebih mengenal para   siswanya. 

Kegiatan ini akan menyadarkan guru akan keanekaragaman para siswa 
sehingga dapat terdorong untuk menvariasikan kegiatan belajar mengajar yang 
bermanfaat untuk setiap siswa di kelasnya; 

3) menimbulkan kepuasan bagi guru dan siswa. Apabila siswa dapat belajar 
dalam kondisi yang memungkinkannya berprestasi sesuai dengan 
kemampuannya, akan dapat menjauhkan dari frustasi, kepuasannya dalam 
belajar akan meningkat sehingga guru akan merasa puas dengan keberhasilan 
para siswanya. 

 
 Untuk mendiagnosis kesulitan belajar dilakukan berbagai macam pendekatan, 

pendekatan yang satu akan berbeda dengan yang lainnya tergantung pada 

kesulitan belajar yang dialami siswa. Dalam penelitian ini digunakan tiga 

pendekatan untuk mendiagnosis kesulitan belajar, yaitu: 

1. Pendekatan profil materi 

      Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui profil materi, dibandingkan 

dengan siswa lain terhadap satu materi pokok tertentu. Pendekatan ini 

digunakan dalam proses belajar mengajar karena dapat mengetahui perbedaan 

siswa dalam menangkap materi yang diajarkan, sehingga dapat mengetahui 

profil kemampuan siswa secara umum pada materi pokok tertentu. Kelebihan 
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dan kelemahan hasil penilaian diinterpretasikan ke dalam pendekatan acuan 

norma, yaitu penafsiran nilai berdasarkan kelompok siswa. 

2. Pendekatan pencapaian tujuan pengajaran. 

      Pendekatan ini digunakan untuk mendiagnosis kegagalan siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Target indikator pencapaian hasil 

belajar yang diharapkan dicapai setelah siswa mengalami proses pembelajaran 

tertentu. Diagnosis berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar sangat 

berguna karena (1) lebih terfokus pada indikator pencapaian hasil belajar 

sehingga lebih terarah pada target pembelajaran yang telah ditentukan; (2) 

lebih mudah memahami kesulitan belajar siswa; (3) perhatian lebih terfokus 

pada kemampuan siswa. Ketiga hal ini membuat indikator pencapaian hasil 

belajar lebih mudah diantisipasi lebih awal. Untuk menyatakan bahwa siswa 

telah menguasai indikator pencapaian hasil belajar ditentukan dengan 

penilaian acuan patokan (PAP). 

3. Pendekatan pengetahuan terstruktur 

      Pendekatan ini merupakan pendekatan identifikasi kemampuan dalam    

menyelesaikan soal yang menuntut pemahaman kalimat(pengetahuan 

terstruktur). Pendekatan ini menekankan pada diagnosis apakah siswa 

memahami komponen-komponen yang terdapat pada soal uraian  

(Depdiknas,2002:2). 

 Depdiknas (2002:33) menjelaskan bahwa kemampuan yang harus dimiliki siswa 

sebagai berikut:  
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a. Kemampuan menerjemahkan (kemampuan bahasa), yaitu siswa harus 

mengenal bahasa soal kemudian memberi makna pertanyaan yang diajukan. 

Setiap siswa harus mampu memahami setiap pertanyaan dan kata kunci yang 

terdapat pada soal. 

b. Kemampuan memahami (kemampuan skema), yaitu siswa harus 

menggunakan skema pengetahuan untuk mengidentifikasi permasalahan. 

Siswa harus mengetahui prinsip atau aturan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal. 

c. Kemampuan merencanakan (kemampuan strategi), yaitu siswa harus membuat 

strategi atau perencanaan untuk memecahkan permasalahan yang diberikan. 

Siswa harus membuat cara atau langkah-langkah yang harus digunakan untuk 

menyelesaikan soal. 

Kemampuan siswa yang digunakan dalam penelitian ini hanya kemampuan 

menerjemahkan (kemampuan bahasa), karena dalam penelitian ini soal terstruktur 

yang dianalisis hanya soal isian, untuk soal uraiannya tidak dianalisis. 

 Agar diagnosis kesulitan belajar dapat berlangsung secara sistematis  dan terarah, 

perlu dilakukan langkah-langkah diagnosis, seperti yang dikemukakan oleh Edi 

Purwanto (1996:100) sebagai berikut: 

1. mengidentifikasi adanya kesulitan belajar; 

2. menelaah dan menetapkan status siswa; 

3. memperkirakan sebab terjadinya kesulitan belajar. 

 Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi kesulitan belajar. 
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 Untuk mengidentifikasi adanya kesulitan belajar, dalam penelitian ini 

dilakukan analisis terhadap hasil pekerjaan Ujian Akhir Sekolah mata 

pelajaran IPA siswa sekolah dasar se Kecamatan Gajah Mungkur kota 

Semarang tahun pelajaran 2003/2004 pada setiap pokok bahasan IPA (Fisika) 

agar diketahui letak kesulitannya. 

 

2. Menelaah setiap sebab kesulitan belajar. 

Setelah sejumlah sebab diidentifikasi, kemudian   menelaah setiap sebab dan 

memilih sebab-sebab yang mendekati kenyataan. 

3.  Setelah menelaah dan memilih sebab-sebab tersebut  dapat ditarik kesimpulan 

dari hasil penelaahan tersebut, dan dapat diperkirakan kemungkinan 

pemecahan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa.        

 

2.4. Pembelajaran IPA (Fisika) 

 Gerthsen dalam Druxes (1986:3) mengemukakan bahwa Fisika adalah suatu teori 

yang menerangkan gejala-gejala alam sesederhana-sederhananya dan berusaha 

menemukan hubungan antara kenyataan-kenyataannya. Persyaratan dasar untuk 

pemecahan persoalannya ialah mengamati gejala-gejala tersebut. 

 Fisika termasuk cabang dari Sains. Sains merupakan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-

konsep, prinsip-prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap ilmiah. Pendidikan 

Sains di SD bermanfaat bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar. Pendidikan Sains menekankan pada pemberian pengalaman langsung 
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untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan Sains diarahkan untuk mencari 

tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang alam sekitar (Depdiknas, 2003: 3). 

 Menurut Depdiknas (2003) mata pelajaran Sains di Sekolah Dasar dan Madrasah 
Ibtidaiyah berfungsi untuk menguasai konsep dan manfaat Sains dalam kehidupan 
sehari-hari serta untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama 
atau Madrasah Tsanawiyah, serta bertujuan: 
1. menanamkan pengetahuan dan konsep-konsep Sains yang bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari; 
2. menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap Sains dan tekhnologi; 
3. mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan; 
4. ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam; 
5. mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara Sains, lingkungan, tekhnologi dan masyarakat; 
6. menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 
 

  Dalam Depdiknas (2003:7) Standar Kompetensi Sains Mata Pelajaran Sains di 
SD/MI adalah: 

1. mampu bersikap ilmiah dengan penekanan pada sikap ingin tahu, bertanya, 
bekerja sama, peka terhadap makhluk hidup dan lingkungan; 

2. mampu menerjemahkan perilaku alam tentang diri dan lingkungan di 
sekitar rumah dan sekolah; 

3. mampu memahami proses pembentukan ilmu dan melakukan inkuiri 
ilmiah melalui pengamatan dan sesekali melakukan penelitian sederhana 
dan lingkup pengalamannya; 

4. mampu memanfaatkan Sains dan merancang/membuat produk tekhnologi 
sederhan dengan menerapkan prinsip Sains dan mampu mengelola 
lingkungan di sekitar rumah dan sekolah. 

 
 Fisika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagian-bagian dari 

alam dan interaksi di dalamnya. Fisika merupakan suatu pelajaran yang dapat 

ditampilkan dengan cara yang menarik. Banyak hal yang terjadi di alam ini dapat 

diterangkan dengan konsep Fisika yang sederhana. Fisika bukanlah mata pelajaran 

yang menakutkan tetapi merupakan kawan bermain yang menyenangkan jika 

dapat memahami konsep-konsepnya dengan baik.  
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 Pada abad sekarang ini, Fisika telah mengalami perkembangan yang pesat sekali. 

Dampak perkembangan Fisika telah dapat kita rasakan yaitu berupa 

perkembangan tekhnologi mutakhir, misalnya tekhnologi laser, semikonduktor, 

dan nuklir yang telah membuat revolusi besar dalam sejarah kehidupan manusia                

( Yohanes Surya,1997:v). Fisika dalam dunia pendidikan pada umumnya kurang 

disenangi karena dianggap pelajaran yang sulit, namun di dalam Fisika terdapat 

dasar-dasar bagi Ilmu Pengatahuan Alam lainnya, sehingga Fisika harus tetap 

diberikan di sekolah. 

2.5. Evaluasi 

 Menurut Menrens dan Lehman dalam Ngalim Purwanto (1990:3) Evaluasi 

merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi 

yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Sesuai 

dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan ealuasi atau penilaian merupakan 

suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data, 

berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Penilaian 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. 

Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor guru, metode 

mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi (Suharsimi Arikunto, 

2001:11).  

Fungsi Evaluasi menurut Ngalim Purwanto (1990:5) yang dilakukan di 
sekolah mempunyai empat fungsi pokok yang penting, yaitu: 
1. untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan anak didik setelah mengalami 

atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu; 
2. untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran; 
3. untuk keperluan Bimbingan dan Konseling (BK); 
4. Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang 

bersangkutan. 
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  Menurut Supriyadi, (2003: 6-7)  ditinjau dari kebermaknaan di dalam 
proses pendidikan evaluasi berfungsi sebagai: 
a. Penyeleksi atau selektif yaitu: 

1. berhasil tidaknya siswa dalam belajar; 
2. lulus tidaknya siswa dalam ujian; 
3. naik tidaknya siswa dalam jenjang kenaikan tingkat. 

b. Alat Diagnostik yaitu: 
1. pendeteksi adanya kesulitan belajar; 
2. pendeteksi adanya kelemahan dalam belajar; 
3. pendeteksi kenormalan mental siswa. 

c. Pengukur keberhasilan yaitu: 
1. keberhasilan guru dalam membimbing siswa; 
2. keberhasilan siswa di dalam belajar; 
3. keberhasilan pendidikan. 
 

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai dimana 

penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah 

dipelajari selama jangka waktu tertentu. Hasil penilaian tersebut dapat digunakan 

untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau sudah dilaksanakan. 

Penilaian membantu guru untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap 

siswanya. Dengan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa 

tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahui kelemahan-kelemahan 

akan mudah dicari cara untuk mengatasinya. Sekelompok siswa yang mempunyai 

hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar.  

 

2.6. Tinjauan Tentang Ujian Akhir Sekolah 
 
 Ujian Akhir Sekolah (UAS) sebagai pengganti EBTANAS di sekolah 

dasar merupakan salah satu alat evaluasi berbentuk tes tertulis dilaksanakan 

sebagai evaluasi terhadap hasil belajar siswa pada akhir suatu jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Bahan yang diujikan merupakan bahan belajar atau materi 

yang telah dipelajari selama jenjang pendidikan tersebut.  
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Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk SD/MI atau sederajat yang dilaksanakan 

awal Mei tahun 2004, tidak diperbolehkan dilakukan dengan kerja sama antar 

sekolah atau dikoordinasi dinas pendidikan Kabupaten/Kota. Menurut Kepala 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, materi UAS harus dibuat dan 

dilakukan oleh masing-masing sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya 

bertugas memberikan kisi-kisi terkait materi yang diujikan dalam UAS supaya 

menjaga kualitas hasil ujian. Semua materi ujian, pengawasan dan penilaian 

merupakan hak penuh guru di sekolah. Sebab mereka yang mengetahui persis 

materi pelajaran dan anak didiknya (Suara Merdeka, Senin 12 April 2004). 

Standar Ujian Akhir Sekolah (UAS) dinaikkan untuk meningkatkan 

standar kompetensi lulusan.  Syarat untuk lulus UAS tidak boleh ada nilai 4,0. 

Artinya semua nilai pelajaran yang diujikan dalam ujian akhir itu harus di atas 4,0 

atau setidaknya 4,01. Selain menaikkan standar nilai UAS, saat ini Departemen 

Pendidikan tengah mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

sebagai antisipasi standar pendidikan global (Suara Merdeka, jumat 16 April 

2004). 

 

2.7. Tinjauan Tentang Acuan Penilaian Diagnostik IPA (Fisika) 

 Batas kelulusan ditentukan berdasarkan acuan yang digunakan. Dalam 

penelitian ini digunakan penilaian acuan Patokan (PAP) dan penilaian acuan 

norma (PAN). Penilaian dalam mendiagnosis IPA (Fisika) penulis menggunakan 

standar sebesar 70%. Standar ini diambil berdasarkan batas kelulusan yang 

berlaku di sekolah-sekolah. Siswa yang mencapai prestasi minimal 70% dikatakan 
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tidak mengalami kesulitan belajar. Sedangkan siswa yang tidak mencapai prestasi 

minimal 70% dinyatakan mengalami kesulitan belajar . 

1. Penilaian Acuan Patokan  (PAP) 

 Penilaian ini diacukan kepada tujuan instruksional yang harus dikuasai 

oleh siswa. Patokan keberhasilan siswa pada penelitian ini adalah 70%, artinya 

siswa dikatakan berhasil apabila menguasai minimal 70% dari tujuan yang 

seharusnya dicapai. Kurang dari patokan tersebut siswa dinyatakan belum 

berhasil. Beberapa karakteristik dari sistem PAP  menurut  Syambasri, (2001:7) 

adalah: 

1. Sistem PAP dapat meningkatkan kualitas pengajaran. 

2. Tepat untuk penilaian sumatif. 

3. Dapat terjadi tak ada siswa yang lulus. 

4. Tidak perlu menghitung rata-rata. 

5. Sistem PAP disebut standar mutlak. 

2. Penilaian Acuan Norma (PAN) 

Penilaian Acuan Norma adalah penilaian yang diacukan kepada rata-rata 

kelompok. Norma yang digunakan dalam menentukan prestasi seorang siswa 

dibandingkan dengan nilai rata-rata kelasnya. Prestasi yang dicapai seseorang 

bergantung kepada prestasi kelompoknya. Penilaian ini bertujuan untuk 

mengetahui prestasi kelompok (kelas) sehingga dapat diketahui keberhasilan 

pengajaran bagi semua siswa. Penilaian dalam penelitian ini mengacu pada hasil 

jawaban siswa SD peserta Ujian Akhir Sekolah. 
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2.8. Tinjauan Tentang Kriteria Tes Yang Baik 
        
 Alat penilaian atau suatu tes dapat dikatakan baik dan berkualitas jika 

memenuhi persyaratan tes yaitu memiliki validitas, reliabilitas, objektifitas, dan 

praktikabilitas (Suharsimi Arikunto, 2001: 57). 

1.  Validitas 

 Validitas (kesahihan) adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara 

suatu pengukuran (diagnostik) dengan arti atau tujuan kriteria belajar atau tingkah 

laku ( Ngalim Purwanto,1990:137). 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak 

diukur. Validitas sebuah tes dapat diketahui dari hasil pemikiran dan dari hasil 

pengalaman. Secara garis besar ada dua validitas, yaitu validitas logis dan 

validitas empiris. Validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun 

mengikuti ketentuan yang ada, validitas logis tidak perlu diuji kondisinya tetapi 

langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Jadi, penyusunan 

soal UAS yang disusun sesuai dengan materi yang ada dan berdasarkan pada 

indikator, dapat dikatakan valid. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki 

validitas empiris apabila sudah diuji pengalaman. Tes UAS dapat diuji validitas 

empirisnya dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan 

kriterium, baik yang sudah tersedia maupun yang belum ada tetapi akan terjadi di 

waktu yang akan datang ( Suharsimi Arikunto, 2001:66). 

2.  Reliabilitas 

 Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 
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memberikan hasil yang tetap. Pengertian reliabilitas tes berhubungan dengan 

masalah ketetapan hasil tes. Jika hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi 

dapat dikatakan tidak berarti ( Suharsimi Arikunto, 2001:86). 

3.   Objektivitas 

 Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan 

tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Objektivitas menekankan 

ketetapan (consistency) pada sistem skoring ( Suharsimi Arikunto, 2001:61). 

4.   Praktikabilitas 

 Sebuah tes dakatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes 

tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya. Tes yang praktis menurut 

Suharsimi Arikunto (2001:62) adalah tes yang: 

1. mudah dilaksanakan; 

2. mudah pemeriksaannya; 

3. dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat digunakan 

oleh orang lain. 
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BAB  III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penentuan Obyek Penelitian 

3.1.1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono,2002:55). Populasi 

dalam penelitian ini adalah hasil pekerjaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) IPA 

(Fisika) siswa SD tahun pelajaran 2004/2005  se kecamatan Gajah Mungkur Kota 

Semarang. 

3.1.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiono, 2002:56). Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan 

dengan tekhnik  sampel wilayah. Sampel diambil dari hasil UAS IPA (Fisika) 

siswa kelas VI SD tahun pelajaran 2004/2005 di kecamatan Gajah Mungkur Kota 

Semarang yang ditunjuk per kelurahan. Setiap kelurahan diambil satu sekolah 

secara random, Kelurahan Petompon diambil SD Petompon 05, Kelurahan 

Bendungan diambil SD bendungan 02, Kelurahan Lempongsari diambil SD 

Lempongsari 01, Kelurahan Bendan Ngisor diambil SD Bendan Ngisor 02, 

Kelurahan Sampangan diambil SD Sampangan 01, Kelurahan Gajah Mungkur 

diambil SD Gajah Mungkur 05, dan Kelurahan Karangrejo diambil SD 

Karangrejo 01. Jumlah sampel tiap SD tersaji dalam Tabel 2 berikut ini: 
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Tabel 2. Jumlah Sampel Tiap Sekolah  

Nama Sekolah  Jumlah siswa 

SDN Petompon 05 

SDN Bendungan 02 

SDN Lempongsari 01 

SDN Bendan Ngisor 02 

SDN Sampangan 01 

SDN Gajah Mungkur 05 

SDN Karangrejo 01 

38 

38 

22 

34 

23 

30 

27 

Jumlah seluruh siswa 212 

 

3.1.3. Variabel 

 Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati (Sugiono, 

2002:2). Variabel dalam penelitin ini adalah hasil Ujian Akhir Sekolah IPA 

(Fisika) siswa SD tahun pelajaran 2004/2005. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan dokumenter, 

metode ini digunakan untuk mendapatkan seperangkat soal yang terdiri dari soal 

objektif dan uraian, kunci jawaban serta kisi-kisinya, hasil pekerjaan siswa peserta   

UAS IPA SD Tahun Pelajaran 2004/2005 se Kecamatan Gajah Mungkur Kota 

Semarang. 
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3.3. Metode analisis butir Soal 

3.3.1. Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Untuk menghitung validitas 

soal obyektif digunakan rumus Korelasi Biserial sebagai berikut: 

   r pbis = 
St

MtMp −
q
p             ( Suharsimi Arikunto, 2001:79) 

 Keterangan: 

 r pbis = Koefisien korelasi biserial 

 Mp = Rerata skor dari subyek yang menjawab benar  

 Mt  = Rerata skor total 

 St    = Simpangan baku skor total 

 P     = proporsi siswa yang menjawab benar 

 q    = Proporsi siswa yang menjawab salah (q= 1-p) 

Kriteria: 

Apabila r pbis  > r Tabel, maka butir soal tersebut valid.  

3.3.2. Reliabilitas 

 Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas tes 

berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes (Suharsimi Arikunto, 

2001:86). Untuk mengetahui reliabilitas soal obyektif, digunakan rumus  

Kuder- Richardson 21, sebagai berikut: 
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r11  = (
1−k

k ) ( 1- 
tkV
MkM )( − )      (Suharsimi Arikunto, 2001:103) 

Keterangan: 

r11        = Reliabilitas tes 

k         = Banyaknya butir soal  

M        = Skor rata-rata 

V t  = Varians total  

Kriteria: Jika harga r hitung > r Tabel maka kriteria soal dinyatakan  

reliabel (Suharsimi Arikunto,2001:100-101). 

3.3.3.  Taraf Kesukaran 

 Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal 

disebut indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran 

antara 0,00 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf 

kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa 

soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya 

terlalu mudah. Didalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi 

simbol P  (p besar), singkatan dari kata “proporsi”. Rumus mencari P 

adalah: 

P =
JS
B                ( Suharsimi Arikunto, 2001:210). 

Keterangan : 

P     = indeks kesukaran.  

B     = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul. 
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JS    = jumlah seluruh siswa peserta tes (Suharsimi Arikunto, 2001: 

207-208). 

 Menurut kriteria yang sering diikuti, indeks diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Soal dengan P antara: 

0,00≤P< 0,30 = sukar 

0,30≤P< 0,70 = sedang 

0,70≤P< 1,00 = mudah   

Butir soal yang baik adalah butir soal yang mempunyai taraf 

kesukaran antara 0,3  sampai  0,7. 

3.3.4. Daya Pembeda 

 Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang menunjukkan 

besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D (d besar) 

(Suharsimi Arikunto, 2001: 211). Untuk menentukan indeks diskriminasi 

soal obyektif digunakan rumus: 

DP = 
A

BA

JS
JBJB −           ( Suherman, 1990: 200) 

Keterangan: 

DP = Daya Pembeda 

JS A    =  Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JB A   =  Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 
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JB B    = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

Klasifikasi daya pembeda : 

DP   ≤ 0,00        : sangat jelek 

0,00 <D < 0,20 : jelek (poor) 

0.20 ≤D < 0,40 : cukup (satisfactory) 

 0,40 ≤D < 0,70 : baik (good) 

0,70 ≤D < 1,00 : baik sekali (excellent) 

D : Negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang     

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja   (Suharsimi 

Arikunto, 2001:218). 

3.4. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengambilan Data 

 Pengambilan data dilaksanakan untuk mendapatkan lembar soal IPA 

dan kunci jawaban serta kisi-kisinya, dan hasil pekerjaan siswa UAS IPA 

tahun pelajaran 2004/2005 di Kecamatan Gajah Mungkur kota Semarang. 

2. Menganalisis karakteristik butir soal  

 Karakteristik butir soal meliputi taraf kesukaran, dan daya pembeda. 

Sedangkan kualitas soal meliputi validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan 

daya pembeda. 

3. Menganalisis profil kesulitan belajar siswa 
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 Langkah ini dilakukan berdasarkan beberapa pendekatan Dalam 

penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tujuan 

pengajaran, pendekatan profil materi, dan pendekatan pengetahuan 

terstruktur. 

3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Analisis butir soal 

 Analisis terhadap butir soal UAS meliputi pendekatan tujuan 

pengajaran, pendekatan pengetahuan terstruktur atau pemahaman 

kalimat menggunakan PAP dengan passing score 70%. Siswa 

dinyatakan lulus jika mendapatkan skor 1 untuk soal pilihan ganda dan 

soal isian. Untuk butir soal pendekatan profil materi digunakan penilaian 

acuan patokan (PAN). 

3.5.2. Analisis persentase pencapaian ketuntasan siswa 

 Rumus yang digunakan: 

 % pencapaian = 
∑

∑
siswaSeluruh

lulusdinyatakanyangSiswa
x 100% 

Ketentuan: 

 % pencapaian < 70% :  siswa dinyatakan memiliki kelemahan dan 

belum menguasai materi. 

 % pencapaian ≥  70%:   siswa dinyatakan memiliki kekuatan dan 

telah menguasai materi. 

3.5.3. Analisis persentase skor siswa 

 Rumus yang digunakan: 
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 % skor 
maksimalskor

siswakelompokdiperolehyangskor  x 100%   ( Ngalim 

Purwanto, 1990:102) 

Ketentuan kategori kesulitan untuk pendekatan diagnostik yang 

menggunakan PAP: % skor < passing score 70%   : kategori lemah 

 % skor ≥  passing score 70%  : kategori kuat 

Ketentuan kategori kesulitan untuk pendekatan diagnostik yang 

menggunakan PAN: % skor ≤  rata-rata % kelompok siswa   : 

kategori lemah 

 % skor > rata-rata % kelompok siswa    : kategori kuat 

3.5.4. Analisis penyebab kesulitan belajar kelompok siswa 

 Analisis ini digunakan pada soal pilihan ganda berdasarkan 

jawaban salah. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung siswa yang 

memilih tiap jawaban salah kemudian menentukan kategori jawaban 

salah yang menjadi penyebab kesulitan 

Ketentuan kategori: 

K -   : Siswa mengalami kesulitan atau kesalahan dalam penguasan 

konsep per pokok bahasan IPA (Fisika). 

K +  : Siswa tidak mengalami kesulitan atau kesalahan dalam 

penguasaan konsep per pokok bahasan IPA (Fisika). 

B -   : Siswa mengalami kesulitan atau kesalahan dalam memahami 

kalimat. 

B +  : Siswa tidak mengalami kesulitan atau kesalahan dalam 

memahami kalimat. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan pengambilan data hasil pekerjaan siswa 

peserta UAS IPA SD yang menjadi sampel penelitian. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Agustus. Jumlah butir soal tiap tiap sekolah sama yaitu 21 soal untuk 

soal pilihan ganda, dan 4 soal untuk soal isian. Bentuk soal dibuat berbeda pada 

tiap gugus tetapi dengan kisi-kisi yang sama. Jadwal pelaksanaan penelitian dapat 

dilihat pada Lampiran  2 Halaman 58. 

 

4.2. Analisis Karakteristik Butir Tes dan Kualitas Soal 

Karakteristik tes yang dimaksud adalah karakteristik butir soal, meliputi 

tingkat kesukaran dan daya pembeda. Kualitas soal meliputi validitas dan 

reliabilitas. 

 

4.2.1. Validitas Butir Soal 

 Hasil perhitungan validitas soal pada masing-masing sekolah untuk 

bentuk soal pilihan ganda dan isian jumlah butir soal  valid antara 9 

sampai 17 soal. Persentase hasil perhitungan validitas butir soal dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut: 
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Tabel 2  .Persentase hasil perhitungan validitas butir soal 

Sekolah Jumlah Butir 
Soal Valid         
(%) 

Jumlah Butir 
Soal Tidak 
valid (%) 

SD Petompon 5 48 52 
SD Bendungan 2 dan      SD 

Lempongsari 1 
60 40 

SD Bendan Ngisor 2, SD 
Sampangan 1, dan SD 
Gajah Mungkur 5 

68 32 

SD Karangrejo 1 36 64 
Jumlah 212 188 
Rat-rata  53 47 

 

      Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 14  Halaman 89. 

4.2.2. Reliabilitas 

 Reliabilitas tes untuk soal pilihan ganda dan isian pada masing-

masing sekolah dapat dilihat pada Tabel 3 berikut: 

   Tabel 3. Perhitungan Reliabilitas 

Sekolah Jumlah 
Testi 

Harga r 
table 

Harga r 11  Keterangan 

SD Petompon 05 38 0,320 0,336 Reliabel 
SD Bendungan 02 

danSD 
Lempongsari 01 

60 0,254 0,443 Reliabel 

SD Bendan 
Ngisor 02, SD 
Sampangan01, 
SD Gajah 
Mungkur 5 

86 0,217 -0,009 Tidak 
reliabel 

SD Karangrejo 01 26 0,320 0,074 Tidak 
reliabel 

Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 14 Halaman  89. 

4.2.3. Taraf Kesukaran Soal 

Perhitungan taraf kesukaran soal, baik soal pilihan ganda  maupun isian 

dapat digolongkan menjadi soal sangat mudah, mudah, sedang, atau 

sukar. Soal yang termasuk kategori sangat mudah ada beberapa Sekolah 

yang tidak ada butir soal untuk kategori sangat mudah. Untuk Sekolah 

yang mempunyai kategori soal sangat mudah, soalnya berjumlah 3 soal, 

kategori mudah 14 sampai 17, kategori sedang 5 sampai 9, kategori 
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sukar 1 sampai 2. Persentase perhitungan taraf kesukaran soal dapat 

dilihat pada Tabel 4 berikut: 
Tabel 4. Persentase Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran Soal  

Sekolah Jumlah Soal 

sangat mudah 

(%) 

Jumlah Soal 

mudah (%) 

Jumlah 

Soal 

sedang (%) 

Jumlah 

Soal sukar 

(%) 

SD Petompon 05 12 56 24 8 

SD Bendungan 02 dan SD 

Lempongsari 01 

4 56 32 8 

SD Bendan Ngisor 02, SD 

Sampangan 01, SD Gajah 

Mungkur 05 

- 60 36 4 

SD Karangrejo 01 8 68 20 4 

Jumlah 24 240 112 24 

Rata-rata 6 60 28 6 

Perhitungan taraf kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Taraf kesukaran Soal UAS 

Sekolah  Jumla

h 

Soal 

No. Soal 

sangat 

mudah 

No. Soal mudah No. soal 

sedang 

No. 

Soal 

sukar 

SDN Petompon 05 25 1,2,12 5,6,7,10,11,13,1

4,15,16,17,19,20

,21, 37 

3,4,9,36,38

,39 

8,18 

SDN Bendungan 02 

dan SDN 

Lempongsari 01 

25 12 1,2,5,7,8,10,11,1

3,14,15,17,20,21

,39 

3,4,6,9,16,

18,19,36 

37,38 

SDN Bendan Ngisor 

02, SDN Sampangan 

01, SDN Gajah 

Mungkur 05 

25 - 2,3,4,6,7,8,10,12

,13,14,15,17,18,

21, 39 

1,5,9,11,19

,20,36,37,3

8 

16 

SDN Karangrejo 01 25 12,13 1,2,5,7,8,9,10,11

,14,15,17,18,19,

36, 37,38,39 

3,4,6,20,21 16 

Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 14  Halaman 89. 
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4.2.2. Daya Pembeda 

Hasil perhitungan uji Daya pembeda soal dapat digolongkan menjadi 

soal sangat jelek, jelek, cukup, dan baik. Untuk kategori soal sangat 

jelek berjumlah 2 sampai 6 soal, kategori jelek 12 sampai 18 soal, 

kategori soal cukup 1 sampai 9 soal, kategori soal baik dari tidak ada 

sampai 2 soal. Persentase Daya pembeda soal dapat dilihat pada Tabel 6 

berikut: 

Tabel 6 . Persentase Hasil Perhitungan daya Pembeda Soal 

Sekolah Jumlah Soal 

Sangat jelek 

(%) 

Jumlah Soal 

Jelek (%) 

Jumlah Soal 

Cukup (%) 

Jumlah Soal 

Baik (%) 

SDN Petompon 05 24 72 4 - 

SDN Bendungan 02 dan 

SDN Lempongsari 01 

8 60 24 8 

SDN Bendan Ngisor 02, 

SDN Sampangan 01, 

SDN Gajah Mungkur 05 

8 56 36 - 

SDN Karangrejo 01 16 48 32 4 

Jumlah 56 236 96 12 

Rata-rata 14 59 24 3 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 14 Halaman 89. 

4.3. Pengelompokan Soal Berdasarkan Tiga Pendekatan Diagnostik 

Berdasarkan hasil analisis karakteristik soal UAS IPA (Fisika) 

selanjutnya dipilih butir soal yang dapat digunakan untuk menganalisis profil 

kesulitan belajar siswa. Penerapan nomor indikator pada nomor soal untuk 

masing-masing sekolah sama. Jumlah indikator untuk soal pilihan ganda 21 

dan soal isian 4.  

Pengelompokan soal-soal terlihat pada Tabel 7  berikut: 
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Tabel 7. Pengelompokan Berdasarkan 3 Pendekatan Diagnostik 

Jenis Pendekatan Nomor Indikator Nomor Soal  
Obyektif 
yang 
dianalisis 

Nomor Soal Isian 
Yang dianalisis 

Jum;ah Soal 

Profil Materi 1-21 
36-39 

1-21 36-39 25 

Pencapaian 
Tujuan 
Pengajaran 

1-21 
36-39 

1-21 36-39 25 

Pemahaman 
kalimat (Bahasa) 

36-39 - 36-39 4 

 

4.4. Analisis Penyebab Kesulitan Belajar Siswa 

4.4.1. Analisis Letak Kelemahan Siswa 

Letak kelemahan siswa pada tiap sekolah dapat dilihat pada Lampiran 

11 Halaman 86 dan Lampiran 13 Halaman 88. 

Letak kelemahan siswa dapat diuraikan sebagai berikut. 

4.4.1.1. Pendekatan Pencapaian Tujuan Pengajaran 

 Rata-rata persentase pencapaian siswa pada 

pendekatan tujuan pengajaran adalah 74,77%. Nilai ini lebih 

besar dari batas pencapaian (passing score) siswa SD se-

Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, yaitu 70%. 

Berdasarkan ketuntasan belajar, siswa dikategorikan tuntas 

pada indikator 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

21, 39 sedangkan pada indikator 3, 9, 16, 19, 20, 36, 37, 38 

siswa belum tuntas. Pada setiap indikator terdapat satu butir 

soal. 

(1) Indikator 1 
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Indikator 1 yaitu siswa dapat menentukan dengan tepat 

sifat air pada gambar. Rata-rata persentase pencapaian 

ketuntasan siswa adalah 73,1%. Nilai ini lebih besar dari 

batas pencapaian 70%. Jadi, siswa SD se Kecamatan Gajah 

Mungkur Kota Semarang dikatakan  tuntas dalam 

menguasai materi pada indikator 1. Butir soal untuk 

indikator 1 pada masing-masing sekolah adalah soal 

nomor 1. 

(2) Indikator 2 

Indikator 2 yaitu siswa dapat menentukan benda-benda 

yang larut dan tidak larut dalam air. Rata-rata persentase  

pencapaian ketuntasan siswa adalah 96,7 %. Nilai ini lebih 

besar dari batas pencapaian (passing score) 70 %. Jadi, 

siswa dikatakan tuntas dalam penguasaan materi pada 

indikator 2. Butir soal untuk indikator 2 pada masing-

masing sekolah adalah soal nomor 2. 

(3) Indikator 3 

Indikator 3 yaitu siswa dapat menentukan contoh peristiwa 

yang termasuk jenis pelapukan. Rata-rata persentase 

pencapaian ketuntasan siswa adalah 62,3 %. Nilai ini lebih 

kecil dari batas pencapaian (passing score) 70 %. Jadi, 

siswa belum tuntas dalam penguasaan materi indikator 3. 
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Butir soal untuk indikator 3 pada masing-masing sekolah 

adalah soal nomor 3. 

(4) Indikator 4 

Indikator 4 yaitu siswa dapat menentukan kegunaan batuan 

dalam kehidupan sehari-hari. Rata-rata persentase 

pencapaian ketuntasan siswa adalah 75 %. Nilai ini lebih 

besar dari batas pencapaian (passing score) 70 %. Jadi, 

siswa dikatakan tuntas dalam penguasaan materi pada 

indikator 4. butir soal untuk indikator 4 pada masing-

masing sekolah adalah soal nomor 4. 

(5) Indikator 5 

Indikator 5 yaitu siswa dapat menentukan mana yang 

termasuk pupuk hijau, pupuk kandang, atau pupuk buatan. 

Rata-rata persentase pencapaian ketuntasan siswa adalah 

82,5 %. Nilai ini lebih besar dari batas pencapaian 

(passing score) 70%. Jadi, siswa SD se Kecamatan Gajah 

Mungkur  Kota Semarang dikatakan tuntas dalam 

penguasaan materi  pada indikator 5. Butir soal untuk 

indikator 5 pada masing-masing sekolah adalah soal 

nomor 5. 

(6) Indikator 6 

Indikator 6 yaitu siswa dapat menentukan alasan yang 

menyebabkan api lilin cepat padam. Rata-rata persentase 
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pancapaian ketuntasan siswa adalah 71,7 %. Nilai ini lebih 

besar dari batas pencapaian 70 %. Jadi, siswa dikatakan 

tuntas dalam menguasai materi  pada indikator 6. Butir 

soal pada indikator 6 pada masing-masing SD adalah soal 

nomor 6. 

(7) Indikator 7 

Indikator 7 yaitu siswa dapat menentukan beberapa 

sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau yang tidak 

dapat diperbaharui. Rata-rata persentase pencapaian 

ketuntasan siswa adalah 88,7 %. Nilai ini lebih besar dari 

batas pencapaian (passing score) 70%. Jadi, siswa 

dikatakan tuntas dalam penguasaan materi pada indikator 

7. Butir soal untuk indikator 7 pada masing-masing 

sekolah adalah soal nomor 7. 

(8) Indikator 8 

Indikator 8 yaitu siswa dapat menentukan manfaat sumber 

daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Rata-rata 

persentase pencapaian ketuntasan siswa adalah 70,3 %. 

Nilai ini lebih besar dari batas batas pencapaian 70 %. 

Jadi, siswa dikatakan tuntas dalam penguasaan materi pada 

indikator 8. Butir soal untuk indikator 8 pada masing-

masing sekolah adalah soal nomor 8. 
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(9) Indikator 9 

Indikator 9 yaitu siswa dapat mengurutkan benda-benda 

dari yang paling tinggi menyerap bunyi. Rata-rata 

persentase pencapaian ketuntasan siswa adalah 51,9 %. 

Nilai ini lebih kecil dari batas pencapaian (passing score) 

70 %. Jadi, siswa dikategorikan belum tuntas dalam 

penguasaan materi pada indikator 9. Butir soal pada 

indikator 9 pada masing-masing SD adalah soal nomor 9. 

(10) Indikator 10 

Indikator 10 yaitu siswa dapat menentukan fungsi alat 

optik. Rata-rata persentase pencapaian ketuntasan siswa 

adalah 96,2 %. Nilai ini lebih besar dari batas pencapaian 

(passing score) 70%. Jadi, siswa dikatakan tuntas dalam 

penguasaan materi pada indikator 10. Butir soal untuk 

indikator 10 pada masing-masing SD adalah soal nomor 

10. 

(11) Indikator 11 

Indikator 11 yaitu siswa dapat menentukan beberapa cara 

untuk memperbesar atau memperkecil gaya gesek. Rata-

rata persentase pencapaian ketuntasan siswa adalah 72,2 

%. Nilai ini lebih besar dari batas pencapaian (passing 

score) 70 %. Jadi, siswa dikatakan tuntas dalam 

penguasaan materi pada indikator 11. Butir soal untuk 
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indikator 11 pada  masing-masing SD adalah soal nomor 

11.  

(12) Indikator 12 

Indikator 12 yaitu siswa dapat menentukan manfaat 

pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Rata-rata 

persentase pencapaian ketuntasan siswa adalah 96,2%. 

Nilai ini lebih besar dari batas pencapaian (passing score) 

70 %. Jadi, siswa dikatakan tuntas dalam penguasaan 

materi indikator 12. Butir soal untuk indikator 12 pada 

masing-masing SD adalah soal nomor 12. 

 (13) Indikator 13 

Indikator 13 yaitu siswa dapat menentukan dengan tepat 

perubahan bentuk energi yang terjadi pada gambar salah 

satu alat pengubah bentuk energi. Rata-rata persentase 

pencapaian ketuntasan siswa adalah 97,6 %. Nilai ini lebih 

besar dari batas pencapaian (passing score) 70 %. Jadi, 

siswa dikatakan tuntas dalam penguasaan materi indikator 

13. Butir soal untuk indikator 13 pada masing-masing SD 

adalah soal nomor 13. 

(14) Indikator 14 

Indikator 14 yaitu siswa dapat menentukan manfaat 

sumber energi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Rata-

rata persentase pencapaian ketuntasan siswa adalah 93,4 
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%. Nilai ini lebih besar dari batas pencapaian (passing 

score) 70 %. Jadi, siswa dikatakan tuntas dalam 

penguasaan materi indikator 14. Butir soal untuk indikator 

14 pada masing-masing SD adalah soal nomor 14. 

(15) Indikator 15 

Indikator 15 yaitu siswa dapat menentukan alasan dalam 

penyambungan rel kereta api dibuat renggang. Rata-rata 

persentase pencapaian ketuntasan siswa adalah 93,4 %. 

Nilai ini lebih besar dari batas pencapaian (passing score) 

70 %. Jadi, siswa dikatakan tuntas dalam penguasaan 

materi indikator 15. Butir soal untuk indikator 15 pada 

masing-masing SD adalah soal nomor 15. 

(16) Indikator 16 

Indikator 16 yaitu siswa dapat menentukan cara 

perpindahan panas pada peristiwa tertentu dalam 

kehidupan sehari-hari. Rata-rata persentase pencapaian 

ketuntasan siswa adalah 37,7 %. Nilai ini lebih kecil dari 

batas pencapaian (passing score) 70 %. Jadi, siswa 

dikategorikan belum tuntas dalam penguasaan materi 

indikator 16. Butir soal untuk indikator 16 pada masing-

masing SD adalah soal nomor 16. 
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(17) Indikator 17 

Indikator 17 yaitu siswa dapat menentukan cara 

pembuatan magnet yang disajikan pada gambar. Rata-rata 

persentase pencapaian ketuntasan siswa adalah 84,4 %. 

Nilai ini lebih besar dari batas pencapaian (passing score) 

70 %. Jadi, siswa dikatakan tuntas dalam penguasaan 

materi indikator 17. Butir soal untuk indikator 17 pada 

masing-masing SD adalah soal nomor 17. 

(18) Indikator 18 

Indikator 18 yaitu siswa dapat menentukan satu rangkaian 

listrik pada gambar empat macam rangkaian listrik. Rata-

rata persentase pencapaian ketuntasan siswa adalah 76,4 

%. Nilai ini lebih besar dari batas pencapaian (passing 

score) 70 %. Jadi, siswa dikatakan tuntas dalam 

penguasaan materi indikator 18. Butir soal untuk indikator 

18 pada masing-masing SD adalah soal nomor 18. 

(19) Indikator 19 

Indikator 19 yaitu siswa dapat menentukan fungsi sekering 

dalam rangkaian listrik tertutup di rumah. Rata-rata 

persentase pencapaian ketuntasan siswa adalah 68,4 %. 

Nilai ini lebih kecil dari batas pencapaian (passing score) 

70 %. Jadi, siswa dikategorikan belum tuntas dalam 

penguasaan materi indikator 119. Butir soal untuk 
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indikator 19 pada masing-masing SD adalah soal nomor 

19. 

(20) Indikator 20 

Indikator 20 yaitu siswa dapat menentukan nama planet 

yang sudah dituliskan ciri-cirinya. Rata-rata persentase 

pencapaian ketuntasan siswa adalah 62,3%. Nilai ini lebih 

kecil dari batas pencapaian (passing score) 70 %. Jadi, 

siswa dikategorikan belum tuntas dalam penguasaan 

materi indikator 20. Butir soal untuk indikator 20 pada 

masing-masing SD adalah soal nomor 20. 

(21) Indikator 21 

Indikator 21 yaitu siswa dapat menentukan kedudukan 

yang tepat saat terjadinya gerhana matahari atau gerhana 

bulan pada gambar peredaran bulan bersama bumi 

mengelilingi matahari. Rata-rata persentase pencapaian 

ketuntasan siswa adalah 82,5 %. Nilai ini lebih besar dari 

batas pencapaian (passing score) 70 %. Jadi, siswa 

dikatakan tuntas dalam penguasaan materi indikator 21. 

Butir soal untuk indikator 21 pada masing-masing SD 

adalah soal nomor 21. 

(36) Indikator 36 

Indikator 36 yaitu siswa dapat menuliskan dengan tepat 

cara untuk melindungi tanah yang terkena pengikisan yang 
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disajikan pada gambar. Rata-rata persentase pencapaian 

ketuntasan siswa adalah 57,1 %. Nilai ini lebih kecil dari 

batas pencapaian (passing score) 70 %. Jadi, siswa 

dikategorikan belum tuntas dalam penguasaan materi 

indikator 36. Butir soal untuk indikator 36 pada masing-

masing SD adalah soal nomor 36. 

(37) Indikator 37 

Indikator 37 yaitu siswa dapat menuliskan cara yang tepat 

untuk mempertinggi atau merendahkan bunyi yang 

dihasilkan pada salah satu alat musik. Rata-rata persentase 

pencapaian ketuntasan siswa adalah 51,4 %. Nilai ini lebih 

kecil dari batas pencapaian (passing score) 70 %. Jadi, 

siswa dikategorikan belum tuntas dalam penguasaan 

materi indikator 37. Butir soal untuk indikator 37 pada 

masing-masing SD adalah soal nomor 37. 

(38) Indikator 38 

Indikator 38 yaitu siswa dapat menuliskan alat optic yang 

tepat untuk mengatasi kelainan penglihatan atau cacat 

mata yang telah dijelaskan. Rata-rata persentase 

pencapaian ketuntasan siswa adalah 49,5 %. Nilai ini lebih 

kecil dari batas pencapaian (passing score) 70 %. Jadi, 

siswa dikategorikan belum tuntas dalam penguasaan 
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materi indikator 38. Butir soal untuk indikator 38 pada 

masing-masing SD adalah soal nomor 38. 

(39) Indikator 39 

Indikator 39 yaitu siswa dapat menuliskan keuntungan 

atau kerugian dari rangkaian listrik seri atau parallel yang 

disajikan pada gambar. Rata-rata persentase pencapaian 

ketuntasan siswa adalah 78,3 %. Nilai ini lebih besar dari 

batas pencapaian (passing score) 70 %. Jadi, siswa 

dikatakan tuntas dalam penguasaan materi indikator 39. 

Butir soal untuk indikator 39 pada masing-masing SD 

adalah soal nomor 39. 

4.4.1.2. Pendekatan Profil Materi 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan siswa pada masing-masing sekolah yang menjadi 

sampel penelitian dalam menangkap beberapa bagian atau 

materi pokok. Analisisnya menggunakan penilaian acuan 

norma (PAN). Materi soal ujian akhir sekolah ini terdiri dari 

13 materi yaitu Air, Batuan, Tanah, Udara dan Angin, Sumber 

Daya Alam, Bunyi, Cahaya, Gaya dan Pesawat Sederhana, 

Energi, panas, Magnet, Listrik, dan Tata Surya. Pada masing-

masing sekolah terdapat beberapa letak kelemahan siswa. 

Keterangan selengkapnya dapat dilihat Pada Tabel   Lampiran   
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. Rata-rata persentase pencapaian siswa pada pendekatan profil 

materi adalah 75,07 %. 

(1) Air 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi air 

adalah 84,9 %. Siswa yang memiliki kelemahan pada 

materi ini adalah siswa SDN Bendungan02, SDN Bendan 

Ngisor 02, SDN Sampangan 01, SDN Gajah Mungkur 05. 

Siswa yang memiliki kekuatan pada materi ini adalah SDN 

petompon 05, SDN Lempongsari 01, dan SDN Karangrejo 

01. 

(2) Batuan 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi 

batuan adalah 68,65%. Siswa yang memiliki kelemahan 

pada materi ini adalah siswa SDN Petompon 05, SDN 

Bendungan 02, SDN Sampangan 01, dan SDN Karangrejo 

01. Siswa yang memiliki kekuatan pada materi ini adalah 

SDN Lempongsari 01, SDN Bendan Ngisor 02, dan SDN 

Gajah Mungkur 05. 

(3) Tanah 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi 

Tanah adalah 69,8 %. Siswa yang memiliki kelemahan 

pada materi ini adalah siswa SDN Petompon 05, SDN 

Bendan Ngisor 02, SDN Sampangan 01, dan SDN Gajah 
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Mungkur 05. Siswa yang memiliki kekuatan sub materi ini 

adalah siswa SDN Bendungan 02, SDN Lempongsari 01, 

dan SDN Karangrejo 01. 

(4) Udara dan Angin 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi 

Udara dan Angin adalah 71,7 %. Siswa yang memiliki 

kelemahan pada materi ini adalah siswa SDN Petompon 

05, SDN Bendan Ngisor 02, SDN Sampangan 01, dan 

SDN Gajah Mungkur 05. Siswa yang memiliki kekuatan 

pada materi ini adalah SDN Bendungan02, SDN 

Lempongsari 01,dan SDN Karangrejo 01. 

(5) Sumber Daya Alam 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi 

Sumber Daya Alam adalah 79,5 %. Siswa yang memiliki 

kelemahan pada materi ini adalah siswa SDN Petompon 

05, SDN Bendungan 02, SDN Sampangan 01, SDN Gajah 

Mungkur 05. Siswa yang memiliki kekuatan pada materi 

ini adalah siswa SDN Lempongsari 01, SDN Bendan 

Ngisor 02, SDN Karangrejo 01. 

(6) Bunyi 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi 

Bunyi adalah 51,65 %. Siswa yang memiliki kelemahan 

pada materi ini adalah siswa SDN Petompon 05, SDN 
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Bendan Ngisor 02, SDN Sampangan 01, SDN Gajah 

Mungkur 05. Siswa yang memiliki kekuatan pada materi 

ini adalah siswa SDN Lempongsari 01, SDN Bendungan 

02, SDN Karangrejo 01. 

(7) Cahaya dan Alat-alat Optik 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi 

Cahaya dan Alat-alat Optik adalah 72,86%. Siswa yang 

memiliki kelemahan pada materi ini adalah siswa SDN 

Petompon 05, SDN Bendungan 02, SDN Bendan Ngisor 

02, SDN Karangrejo 01. Siswa yang memiliki kekuatan 

pada materi ini adalah siswa SDN Lempongsari 01, SDN 

Sampangan 01, SDN Gajah Mungkur 05. 

(8) Gaya dan Pesawat Sederhana 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi 

Gaya dan Pesawat Sederhana adalah 84,2 %. Siswa yang 

memiliki kelemahan pada materi ini adalah siswa SDN 

Petompon 05, SDN Bendan Ngisor 02, SDN Sampangan 

01, SDN Gajah Mungkur 05. Siswa yang memiliki 

kekuatan pada materi ini adalah siswa SDN Bendungan 

02, SDN Lempongsari 01, SDN Karangrejo 01.    

(9) Energi 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi 

Enargi adalah 95,5 %. Siswa yang memiliki kelemahan 
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pada materi ini adalah siswa SDN Bendungan 02, SDN 

Bendan Ngisor 02, SDN Sampangan 01, SDN Gajah 

Mungkur 05. Siswa yang memiliki kekuatan pada materi 

ini adalah siswa SDN Petompon 05, SDN Lempongsari 01, 

SDN Karangrejo 01. 

(10) Panas 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi 

Panas adalah 65,55 %. Siswa yang memiliki kelemahan 

pada materi ini adalah siswa SDN Lempongsari 01, SDN 

Bendan NGisor 02, SDN Gajah Mungkur 05, SDN 

Karangrejo 01. Siswa yang memiliki kekuatan pada materi 

ini adalah siswa SDN petompon 05, SDN Bendungan 02, 

SDN Sampangan 01.   

(11) Magnet 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi 

Magnet adalah 84,4%. Siswa yang memiliki kelemahan 

pada materi ini adalah siswa SDN Bendungan 02, SDN 

Bendan Ngisor 02, SDN Gajah Mungkur 05, SDN 

karangrejo 01. Siswa yang memiliki kekuatan pada materi 

ini adalah siswa SDN Petompon 05, SDN Lempongsari 01, 

SDN Sampangan 01.    
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(12) Listrik 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi 

Listrik adalah 74,37%. Siswa yang memiliki kelemahan 

pada materi ini adalah siswa SDN Petompon 05, SDN 

Bendungan 02, SDN Lempongsari 01, SDN Sampangan 

01. Siswa yang memiliki kekuatan pada materi ini adalah 

siswa SDN Bendan Ngisor 02, SDN Gajah Mungkur 05, 

SDN Karangrejo 01.    

(13) Tata Surya 

Rata-rata persentase pencapaian siswa pada materi 

Tata Surya adalah 72,4%. Siswa yang memiliki kelemahan 

pada materi ini adalah siswa SDN Bendan Ngisor 02, SDN 

Sampangan 01, SDN Gajah Mungkur 05, SDN Karangrejo 

01. Siswa yang memiliki kekuatan pada  materi ini adalah 

siswa SDN Petompon 05, SDN Bendungan 02, SDN 

Lempongsari 01.    

4.4.1.3. Pendekatan Pengetahuan Terstruktur 

Rata-rata persentase pencapaian ketuntasan siswa pada 

pendekatan pengetahuan terstruktur adalah 59,08 %. Nilai ini 

kurang dari batas pencapaian (passing score) 70 %. Jadi,  

siswa dikategorikan belum tuntas pada jenis pendekatan ini. 

Pada soal isian yang termasuk jenis pendekatan pengetahuan 

terstruktur hanya soal nomor 39 yang mencapai batas 
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pencapaian. Persentase jumlah siswa yang dinyatakan lulus 

atau tuntas pada soal tersebut adalah 78,3%. 

4.5. Analisis Penyebab Kesulitan Belajar Siswa pada Soal Pilihan Ganda 

Butir soal pilihan ganda pada masing-masing sekolah berjumlah 21. 

Semua soal terdiri dari pernyataan tentang pemahaman konsep. Persentase 

penyebab kesulitan belajar berdasarkan analisis jawaban salah dapat dilihat pada 

Tabel 8 berikut:   

 

Tabel 8  . Persentase Penyebab Kesulitan Belajar Berdasarkan Analisis Jawaban Salah 

Pemahaman Konsep  
Sekolah K total K- %K- %K+ 

SDN Petompon 05 
SDN Bendungan 02 
SDN Lempongsari 01 
SDN Bendan Ngisor 02 
SDN Sampangan 01 
SDN Gajah Mungkur 05 
SDN Karangrejo 01 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

4 
1 
2 
3 
4 
4 
3 

19 
4 

9,5 
14 
19 
19 
14 

81 
96 

90,5 
86 
81 
81 
86 

 

Keterangan: %K- = Jumlah persentase siswa mengalami kesulitan atau kesalahan          

dalam penguasaan konsep per pokok bahasan Fisika. 

                      %K+= Jumlah persentase siswa tidak mengalami kesulitan atau 

kesalahan dalam penguasaan konsep per pokok bahasan 

Fisika 

K-  = Salah konsep 

  K+  = Konsep benar  

 Penyebab kesulitan belajar siswa yang dapat diketahui dari analisis 

jawaban salah pada soal pilihan ganda terletak pada penguasaan konsep.  
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4.6. Pembahasan  

Pendiagnosisan kesulitan belajar IPA (Fisika) siswa SD berdasarkan hasil 

Ujian Akhir Sekolah Tahun Pelajaran 2004/2005 mengambil populasi di 

Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Dimana dalam satu Kecamatan 

terbagi menjadi 4 gugus, dalam pembuatan soal UAS setiap gugus berbeda 

dengan gugus lainnya. Sampel diambil per kelurahan satu sekolah. Kecamatan 

Gajah Mungkur terbagi menjadi 7 Kelurahan. Untuk Kelurahan Petompon masuk 

gugus Sudirman, Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Lempongsari masuk 

gugus Diponegoro, Kelurahan Bendan Ngisor, Kelurahan Sampangan 

danKelurahan Gajah Mungkur masuk gugus Gajah Mada, Kelurahan Karangrejo 

masuk gugus Ki Hajar Dewantara. Butir soal UAS setiap gugus terdiri dari 21 soal 

pilihan ganda, 4 soal isian, dan 3 soal uraian. Untuk soal uraian penulis tidak 

menganalisis sebab tidak bisa menilai secara obyektif, soal yang dibuat bukan soal 

hitungan sehingga penulis sulit untuk menentukan nilai. Dalam menganalisis soal 

isian, rumus yang digunakan sama dengan rumus yang digunakan untuk 

menganalisis soal pilahan ganda., karena bentuk skornya sama yaitu nol dan satu 

(dikotomi). 

Analisis karakteristik butir tes dari hasil UAS siswa SD Tahun Pelajaran 

2004/2005 se Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang yang meliputi tingkat 

kesukaran dan daya pembeda butir soal. Sedangkan kualitas soal meliputi validitas 

dan reliabilitas. Hasil analisis tingkat kesukaran item UAS IPA (Fisika) pada 

penelitian ini rata-rata persentase hasil perhitungannya diperoleh: 6% soal sangat 
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mudah, 60% soal mudah, 28% soal sedang, dan 6% soal sukar. Soal yang baik 

hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Pada penelitian ini secara 

umum tingkat kesukarannya kurang, karena lebih banyak soal yang mudah. Untuk 

daya pembeda soal dari 21 soal pilihan ganda dan 4 soal isian, rata-rata persentase 

hasil perhitungannya diperoleh 14% soal sangat jelek, 59% soal jelek, 24% soal 

cukup, dan 3% soal baik. Butir soal yang mempunyai kriteria daya pembeda 

sangat jelek persentasenya lebih banyak disebabkan oleh siswa yang menjawab 

benar lebih banyak dari kelompok bawah daripada jawaban benar dari kelompok 

atas. 

Hasil analisis UAS IPA (Fisika) siswa SD Tahun Pelajaran 2004/2005 

pada masing-masing sekolah untuk bentuk soal pilihan ganda dan isian SDN 

petompon 05 dari 25 butir soal, 12 soal valid dan 13 soal tidak valid, tes tergolong 

reliabel. SDN Bendungan 02 dan SDN Lempongsari 01 dari 25 butir soal, 15 soal 

valid dan 10 soal tidak valid, tes tergolong reliabel. SDN Bendan Ngisor 02, SDN 

Sampangan 01, dan SDN Gajah Mungkur 05 dari 25 butir soal, 17 soal valid dan 

8 soal tidak valid, tes tidak reliabel. SDN Karangrejo 01 dari 25 butir soal, 9 soal 

valid dan 16 soal tidak valid, tes tidak reliabel. 

Analisis hasil belajar IPA (Fisika) siswa SD berdasarkan hasil UAS Tahun 

Pelajaran 2004/2005 dilihat dari ketiga pendekatan diagnostik yang digunakan, 

secara umum ketuntasannya di atas 70 %. Pendekatan diagnostik tersebut yaitu 

Pendekatan Tujuan Pengajaran, Pendekatan Profil Materi, dan Pendekatan 

Pengetahuan Terstruktur. Indikator yang termasuk dalam pendekatan tujuan 

pengajaran dan pendekatan profil materi meliputi indikator 1 sampai 39, kecuali 
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indikator 22 sampai 35. Indikator 22 sampai 35 tidak dianalisis karena indikator 

ini bukan termasuk indikator untuk soal Fisika. Indikator yang termasuk dalam 

pendekatan pengetahuan terstruktur yaitu indikator 36 sampai 39. Pendekatan 

tujuan pengajaran ketuntasan belajar siswa dikategorikan tuntas pada indikator 1, 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, dan 39 yaitu pada materi Air, Batuan 

Tanah, Udara dan Angin, Sumber Daya Alam, Cahaya dan Alat-alat Optik, Gaya 

dan Pesawat Sederhana, Energi, Panas, Magnet, Listrik, dan Tata Surya. Belum 

tuntas di indikator 3, 9, 16, 19, 20, 36, 37, 38 yaitu pada materi Batuan, Bunyi, 

Panas, Tanah, Cahaya dan Alat-alat Optik, Listrik, dan Tata surya. Pendekatan 

pengetahuan terstruktur ketuntasan belajar siswa dikategorikan tuntas pada 

indikator 39 pada materi listrik, belum tuntas pada indikator 36, 37, 38 pada 

materi Tanah, Bunyi, dan Cahaya dan Alat-alat Optik. Kesulitan belajar yang 

dialami siswa disebabkan oleh kurangnya penguasaan konsep. Rata-rata 

persentase penyebab kesulitan belajar siswa 55%, dilihat dari hasil rata-rata 

persentase pencapaian siswa pada indikator yang belum mencapai passing score 

70%. 

Profil ketuntasan belajar siswa SD se Kecamatan Gajah Mungkur Kota 

Semarang dapat digambarkan melalui grafik hubungan antara nomor indikator 

dengan persentase pencapaian siswa. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 4 Halaman 69. Tinggi rendahnya grafik pencapaian pada masing-

masing indikator menggambarkan sejauh mana ketuntasan belajar siswa dalam 

menguasai materi Ujian Akhir Sekolah. Batas ketuntasan Batas ketuntasan belajar 

siswa SD se Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang sebesar 70%. Batas 
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ketuntasan tersebut diambil dari sekolah-sekolah yang diteliti. Jika pencapaian 

siswa lebih rendah dari batas ketuntasan maka siswa dikategorikan belum tuntas. 

Sebaliknya jika besarnya pencapaian siswa sama dengan atau lebih tinggi dari 

batas ketuntasan kelas, maka siswa dikategorikan tuntas belajar. 

Ketuntasan belajar siswa SD berdasarkan hasil UAS IPA (Fisika) Tahun 

Pelajaran 2004/2005 pada masing-masing indikator banyak yang berada di atas 

batas ketuntasan. Siswa SD se Kecamatan Gajah Mungkur dikategorikan tuntas 

hampir pada semua indikator. Indikator yang belum dapat dicapai siswa, adalah 

siswa belum dapat menentukan: 1) Contoh peristiwa pelapukan, 2) Benda-benda 

yang paling mampu menyerap bunyi, 3) Fungsi sekering, 4) Nama planet, 5) Cara 

untuk melindungi tanah, 6) Cara yang tepat untuk mempertinggi/ memperendah 

bunyi, dan 7) Menuliskan alat optik yang untuk mengatasi cacat mata. 

Peringkat yang diperoleh siswa dari pendekatan profil materi pada masing-

masing sekolah dalam menangkap beberapa bagian materi atau sub materi 

berdasarkan penilaian acuan norma (PAN). Pada soal UAS SD terdapat 13 materi, 

yaitu Air, Batuan, Tanah, Udara dan Angin, Sumber Daya Alam, Bunyi, Cahaya 

dan Alat-alat Optik, Gaya dan Pesawat sederhana, Energi, panas, magnet, listrik, 

dan tata surya. Siswa SDN Bendungan 02, SDN Bendan Ngisor 02, SDN 

Sampangan 01, dan SDN Gajah Mungkur 05 memiliki lebih banyak kelemahan 

pada materi yang ada dibandingkan dengan sekolah lainnya.  

Dilihat dari pendekatan pengetahuan terstruktur, secara umum siswa SD se 

Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang masih dikatakan lemah. Sumber 

kesulitan untuk soal isian disebabkan belum menguasai kemampuan 
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menerjemahkan bahasa. Siswa belum dapat mencapai passing score 70% hampir 

dari semua soal pada pengetahuan terstruktur. Siswa SDN Petompon 05 memiliki 

kelemahan pada bahasa untuk butir soal nomor 38, Siswa SDN Bendungan 02 

memiliki kelemahan pada bahasa untuk butir soal nomor 36, 37, 38. Siswa SDN 

Lempongsari 01 memiliki kelemahan pada bahasa untuk butir soal nomor 36 dan 

37. Siswa SDN Bendan Ngisor 02 memiliki kelemahan pada bahasa untuk butir 

soal nomor 37 dan 38. Siswa SD Sampangan 01 memiliki kelemahan pada bahasa 

di semua soal isian. Siswa SDN Gajah Mungkur 05 memiliki kelemahan pada 

bahasa untuk butir soal nomor 36 dan 38. Siswa SDN Karangrejo tidak memiliki 

kelemahan pada bahasa. 

Hasil validitas pada penelitian ini tidak semua butir soal valid, bahkan 

lebih banyak yang tidak valid, disebabkan soal yang dibuat bersifat rahasia, soal 

sebelum diteskan tidak diuji cobakan terlebih dahulu, akan tetapi untuk validitas 

logis pada perangkat soal UAS telah terpenuhi. Dalam penyusunan soal UAS 

disusun berdasarkan pengalaman yang telah ada dan disesuaikan dengan materi 

yang telah diajarkan berdasarkan kurikulum. Penulisan soal UAS SD dibuat 

berdasarkan kisi-kisi penulisan soal UAS SD/MI Tahun Pelajaran 2004/2005 mata 

pelajaran IPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2005. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat 

diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Sumber kesulitan belajar siswa SD se Kecamatan Gajah Mungkur disebabkan 

belum menguasai konsep. Rata-rata persentase penyebab kesulitan belajar 

siswa 55%, dilihat dari hasil rata-rata persentase pencapaian siswa pada 

indikator yang belum mencapai passing score 70%. 

2. Hasil belajar siswa SD per pokok bahasan Fisika berdasarkan hasil UAS 

Tahun Pelajaran 2004/2005 pada pendekatan tujuan pengajaran dan profil 

materi secara umum siswa tidak mengalami kesulitan. Kelemahan siswa 

terletak hanya pada pokok bahasan bunyi dan panas. Pada pendekatan 

pengetahuan terstruktur siswa mengalami kelemahan pada pokok bahasan 

Tanah, Bunyi, dan Cahaya dan Alat-alat Optik. 

3. Karakteristik soal UAS yang terdiri dari 21 soal pilihan ganda dan 4 soal isian 

mempunyai Persentase rata-rata taraf kesukaran soal sangat mudah 6%, soal 

mudah 60%, soal sedang 28%, soal sukar 6%. Persentase rata-rata daya 

pembeda soal, kategori soal sangat jelek 14%, soal jelek 59%, soal cukup 

24%, soal baik 3%, dan tidak ada kategori sangat baik untuk daya pembeda 

soal. Persentase rata-rata validitas soal yaitu: 53 % valid dan 47 % tidak valid. 
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Reliabilitas tes untuk SDN Petompon 05 SDN Bendungan 02, dan SDN 

Lempongsari 01 tergolong reliabel. Reliabilitas tes untuk SDN Bendan Ngisor 

02, SDN Sampangan 01, SDN Gajah Mungkur 05, dan SDN Karangrejo 01 

tidak reliabel. Siswa SDN Bendungan 02, SDN Bendan Ngisor 02, SDN 

Sampangan 01, dan SDN Gajah Mungkur 05 memiliki lebih banyak 

kelemahan pada materi yang ada dibandingkan dengan sekolah lainnya. 

 

5.2.  Saran 

1. Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan tes diagnostik 

pada pokok bahasan yang belum tuntas dari hasil UAS Tahun Pelajaran 

2004/2005 agar hasil diagnosis ini lebih sempurna. 

2. Pada pembuatan soal sebaiknya bukan hanya soal mengenai konsep saja, akan 

tetapi soal hitungan perlu diadakan. 

3. Sebaiknya dilakukan pendiagnosisan kesulitan belajar selain IPA agar 

diketahui letak kesulitan belajar siswa. 

4. Tim pembuat soal agar lebih teliti dalam membuat soal dilihat dari hasil 

analisis karakteristik butir tes dan kualitas soal yang kurang memuaskan. 

5. Bagi calon guru dan guru mata pelajaran Fisika agar selalu memberikan 

latihan-latihan soal kepada siswa terutama soal terstruktur. 
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Tabel 2. Pelaksanaan Penelitian 

 
Kelurahan Sekolah Tanggal Gugus 

Petompon SD Petompon 5 27 Agustus 2005 Sudirman 

Bendungan SD Bendungan 2 18 Agustus 2005 Diponegoro 

Lempongsari SD Lempongsari 1 18 Agustus 2005 Diponegoro 

Bendan Ngisor SD Bendan Ngisor 2 29 Agustus 2005 Gajah Mada 

Sampangan SD Sampangan 1 29 Agustus 2005 Gajah Mada 

Gajah Mungkur SD Gajah Mungkur 5 29 Agustus 2005 Gajah Mada 

Karangrejo SD Karangrejo 1 30 Agustus 2005 Ki Hajar 

Dewantara 

 

PERSENTASE PENCAPAIAN SISWA PADA PENDEKATAN 
PROFIL MATERI 

 
Materi No. 

Indikator 
∑ Siswa benar % 

Pencapaian 
Rata-rata 
Pencapaian

Air 
 
Batuan  
 
Tanah 
 
Udara dan Angin 
 
Sumber Daya Alam 
 
Bunyi 
 
Cahaya 
 
Gaya dan P. 
Sederhana 
 
Energi 
 

1 
2 
3 
4 
5 
36 
6 
 
7 
8 
9 
37 
10 
38 
11 
12 
13 
14 
15 

155 
205 
132 
159 
175 
121 
152 
 
188 
149 
110 
109 
204 
105 
153 
204 
207 
198 
198 

73,1 
96,7 
62,3 
75 
82,5 
57,1 
71,7 
 
88,7 
70,3 
51,9 
51,4 
96,2 
49,5 
72,2 
96,2 
97,6 
93,4 
93,4 

84,9 
 
68,65 
 
69,8 
 
71,7 
 
79,5 
 
51,65 
 
72,86 
 
84,2 
 
95,5 
 
65,55 
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Panas 
 
Magnet 
 
Listrik 
 
Tata Surya 
 

16 
17 
18 
19 
39 
20 
21 
 

80 
179 
162 
145 
166 
132 
175 

37,7 
84,4 
76,4 
68,4 
78,3 
62,3 
82,5 

 
84,4 
 
74,37 
 
72,4 

Jumlah% 
Pencapaian 
 
Rata-rata 

  975,48 
 
75,07 

 

 

LETAK KELEMAHAN KELOMPOK SISWA PADA PROFIL 
MATERI 
  

Tabel  Letak Kelemahan Kelompok Siswa Pada Profil Materi 

SDN Petompon SDN Bendungan SDN Lempongsari SDN Bendan 
Ngisor 

Batuan 
Tanah 
Sumber Daya 
Alam 
Bunyi 
Cahaya dan Alat 
Optik 
Gaya dan Pesawat 
Sederhana 
Listrik 

Air  
Batuan 
Udara dan Angin 
Sumber Daya 
Alam 
Cahaya dan Alat 
Optik 
Energi 
Magnet 
Listrik 

Udara dan Angin 
Panas 
Listrik 

Air 
Tanah 
Bunyi 
Cahaya 
Gaya dan 
Pesawat 
Sederhana 
Energi 
Panas  
Magnet 
Tata Surya 

 
SDN Sampangan SDN Gajah Mungkur SDN Karangrejo 
Air 
Batuan 
Tanah 
Udara dan angin 
Sumber Daya Alam 
Bunyi 
Gaya dan p. Sederhana 
Energi 
Listrik 
Tata Surya 

Air 
Tanah 
Sumber Daya Alam 
Bunyi 
Gaya dan P. Sederhana 
Energi 
Panas 
Magnet 
Tata Surya 

Batuan 
Udara dan Angin 
Cahaya dan Alat Optik 
Panas 
Magnet 
Tata Surya 
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PERSENTASE PENCAPAIAN SISWA PADA PENDEKATAN 
PROFIL MATERI 

 
Materi No. 

Indikator 
∑ Siswa benar % Pencapaian Rata-rata 

Pencapaian
Air 
 
Batuan  
 
Tanah 
 
Udara dan Angin 
 
Sumber Daya Alam 
 
Bunyi 
 
Cahaya 
 
Gaya dan P. Sederhana 
 
Energi 
 
Panas 
 
Magnet 
 
Listrik 
 
Tata Surya 
 

1 
2 
3 
4 
5 
36 
6 
 
7 
8 
9 
37 
10 
38 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
39 
20 
21 
 

155 
205 
132 
159 
175 
121 
152 
 
188 
149 
110 
109 
204 
105 
153 
204 
207 
198 
198 
80 
179 
162 
145 
166 
132 
175 

73,1 
96,7 
62,3 
75 
82,5 
57,1 
71,7 
 
88,7 
70,3 
51,9 
51,4 
96,2 
49,5 
72,2 
96,2 
97,6 
93,4 
93,4 
37,7 
84,4 
76,4 
68,4 
78,3 
62,3 
82,5 

84,9 
 
68,65 
 
69,8 
 
71,7 
 
79,5 
 
51,65 
 
72,86 
 
84,2 
 
95,5 
 
65,55 
 
84,4 
 
74,37 
 
72,4 

Jumlah% Pencapaian 
 
Rata-rata 

  975,48 
 
75,07 
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LETAK KELEMAHAN KELOMPOK SISWA PADA PROFIL MATERI 
 
Letak Kelemahan Siswa Pada Materi: 

SDN Petompon SDN Bendungan SDN Lempongsari SDN Bendan 
Ngisor 

Batuan 
Tanah 
Sumber Daya 
Alam 
Bunyi 
Cahaya dan Alat 
Optik 
Gaya dan Pesawat 
Sederhana 
Listrik 

Air  
Batuan 
Udara dan Angin 
Sumber Daya 
Alam 
Cahaya dan Alat 
Optik 
Energi 
Magnet 
Listrik 

Udara dan Angin 
Panas 
Listrik 

Air 
Tanah 
Bunyi 
Cahaya 
Gaya dan 
Pesawat 
Sederhana 
Energi 
Panas  
Magnet 
Tata Surya 

 
 
 
SDN Sampangan SDN Gajah Mungkur SDN Karangrejo 
Air 
Batuan 
Tanah 
Udara dan angin 
Sumber Daya Alam 
Bunyi 
Gaya dan p. Sederhana 
Energi 
Listrik 
Tata Surya 

Air 
Tanah 
Sumber Daya Alam 
Bunyi 
Gaya dan P. Sederhana 
Energi 
Panas 
Magnet 
Tata Surya 

Batuan 
Udara dan Angin 
Cahaya dan Alat Optik 
Panas 
Magnet 
Tata Surya 

 
 


