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Pengetahuan yang diperoleh siswa dari kegiatan pembelajaran fisika pada dasarnya 
berupa konsep-konsep. Untuk mengetahui hasil belajar siswa, yaitu seberapa besar siswa 
memahami konsep fisika diperlukan suatu kegiatan evaluasi. Observasi awal yang dilakukan di 
SMP N 3 Patebon, Kendal menunjukkan bahwa instrumen evaluasi yang digunakan untuk 
menilai tingkat pemahaman siswa hanya berupa tes uraian dan tes pilihan ganda. Sehingga, siswa 
belum dapat diukur seberapa jelas pemahaman mereka mengenai konsep-konsep yang ada pada 
mata pelajaran fisika terutama pokok bahasan tekanan, sehingga diperlukan suatu instrumen 
evaluasi yang mampu mendeskripsikan hasil belajar siswa sekaligus dapat menilai tingkat 
pemahaman konsep siswa. Salah satu alat evaluasi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan 
konsep-konsep siswa adalah peta konsep.  Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 
penguasaan konsep siswa melalui penerapan instrumen evaluasi peta konsep, dan menguji 
keefektifan instrumen evaluasi peta konsep terhadap KKM. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain One Shot Case Study. Pelaksanaan penelitian ini 
terdiri dari tahap: persiapan, uji coba tes, pelaksanaan dan analisis hasil penelitian. Data yang 
diambil adalah: (a) aktivitas siswa, (b) skor evaluasi harian siswa, dan (c) tanggapan siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: (a) lembar observasi, (b) tes, dan (c) lembar 
angket tanggapan siswa.  Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai evaluasi akhir siswa 68,97 
% siswa mencapai KKM dan 31,03 % lainnya belum tuntas KKM. Uji efektivitas menunjukkan 
bahwa pada taraf signifikansi 5%, harga thitung= 2,19 sedangkan harga ttabel= 2,05. Hasil observasi 
aktivitas siswa saat pembelajaran secara klasikal sebesar 31,79 % siswa sangat aktif dan sebesar 
86,21 % siswa aktif. Hasil analisis regresi sederhana pengaruh aktivitas terhadap penguasaan 
konsep siswa yaitu, persamaan Regresi : Y = a + bX, koefisien regresi 1,967 variabel X 
mempunyai angka signifikan di bawah 0,05, oleh karena itu variable X mempengaruhi Y. 
Angket tanggapan siswa 58,62% baik terhadap penelitian ini. Kesimpulan penelitian yakni, 
instrumen evaluasi peta konsep efektif digunakan sebagai instrumen evaluasi karena pada uji 
efektivitas harga thitung>ttabel sehingga berada dalam daerah penerimaan Ha, dalam uji regresi 
linier sederhana dapat disimpulkan bahwa aktivitas berpengaruh terhadap penguasaan konsep 
siswa pada pokok bahasan tekanan. 
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