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ABSTRAK 
 

Nor, Faiz Jazuli. 2011. Pengembangan Aplikasi Diagnosis Kognitif Fisika secara 
Online. Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. Budi Naini 
Mindyarto, M.App. Sc. dan Pembimbing Pendamping Sugiyanto, S. Pd., M. Si. 
 
Kata Kunci : Tes diagnosis online, Aplikasi diagnosis kognitif online 

 
Seiring perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, terutama 

teknologi internet mempunyai pengaruh terhadap perkembangan penggunaan 
teknologi di bidang pendidikan. Ujian online merupakan salah satu produk dari 
hasil perkembangan teknologi tersebut. Namun ujian online yang sekarang 
berkembang di Indonesia hanya dapat memberikan keluaran berupa nilai. Nilai 
tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menentukan tingkat 
pencapaian hasil belajar, namun belum dapat digunakan untuk mendiagnosis 
kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep fisika. Latar belakang itulah 
yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian pengembangan aplikasi 
diagnosis kognitif fisika secara online. 

Aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online dikembangkan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, sedangkan penyimpanan data 
menggunakan database MySQL. Jenis soal yang dipakai adalah three-tier multiple 
choice dimana soal mempunyai pilihan jawaban, alasan dan tingkat keyakinan. 
Pengumpulan data menggunakan metode checklist dan angket dilakukan di 
lingkungan kota Semarang. Uji ahli yang diberikan kepada 2 orang ahli dibidang 
media dan pemrograman, dimaksudkan untuk melakukan pengujian produk awal 
berdasarkan desain aplikasi yang sebelumnya telah dibuat dengan hasil persentasi 
ketersedian fitur yang dikembangkan 100% atau masuk dalam kriteria “Baik”. 
Sedangkan persentasi kualitas aplikasi yang dinilai menggunakan angket 
diperoleh hasil 89,16% atau masuk dalam kriteria “Baik”. Pengujian skala terbatas 
kepada 10 siswa  dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat bekerja 
dengan baik pada kondisi nyata, dengan menggunakan angket diperoleh hasil 
81,32% atau masuk dalam kriteria “Baik”. Sedangkan pada uji skala luas yang 
diberikan kepada 77 siswa smp diperoleh hasil 82,37% atau masuk dalam kriteria 
“Baik”. Uji skala luas digunakan untuk mendapatkan informasi apakah sistem 
kerja yang baru tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan sistem lama. 

Aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online yang dikembangkan peneliti 
memiliki kelemahan, ketika sistem dipakai secara bersama-sama maka 
pengaksesan aplikasi akan lebih berat. Selain itu aplikasi juga tidak bisa 
digunakan untuk menampung alasan dari pengguna secara tertulis. Namun 
terlepas dari kelemahan tersebut, secara keseluruhan aplikasi diagnosis kognitif 
fisika secara online yang dikembangkan penulis berhasil sesuai dengan tujuan 
awal dan dapat digunakan untuk melakukan tes diagnosis secara online. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata pelajaran Fisika masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Hal 

ini tidak dapat dipungkiri karena Fisika adalah mata pelajaran yang banyak 

menuntut intelektualitas yang relatif  tinggi sehingga sebagian siswa mengalami 

kesulitan mempelajarinya (Mundilarto, 2002: 5). Pembelajaran fisika tidak bisa 

dilakukan hanya melalui pemberian informasi dari guru kepada siswa. Namun 

diperlukan proses sehingga siswa membangun gagasannya sendiri. 

Seorang siswa dengan siswa lainnya mempunyai kemampuan yang berbeda-

beda dalam memahami materi pembelajaran. Rendahnya hasil belajar yang 

dicapai siswa merupakan salah satu indikasi bahwa siswa tersebut mengalami 

kesulitan belajar. Mereka memerlukan bantuan secara tepat dan sedini mungkin 

agar kesulitan yang mereka hadapi dapat segera teratasi. Agar bantuan yang 

diberikan dapat berhasil dan efektif, terlebih dahulu kita harus memahami letak 

kesulitan yang mereka hadapi. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk 

membantu mengetahui kesulitan dan kelemahan belajar siswa adalah dengan tes 

diagnostik. 

Dengan menggunakan instrumen tes diagnostik Matematika yang telah 

dikembangkan untuk materi pokok bahasan segi empat, Asih (2010: 81) telah 

menemukan bahwa penyebab kesulitan belajar siswa SMP Negeri di Ungaran, 

Jawa Tengah adalah karena kurangnya pemahaman konsep (31,11%) dan 



2 
 

 
 

lemahnya penguasaan perhitungan matematis (26,09%). Dengan demikian 

seorang siswa dapat diketahui kesulitan belajarnya dengan menggunakan tes 

diagnostik.  

Pada dasarnya penggunaan tes diagnostik akan memakan waktu lebih lama. 

Karena dalam prosesnya seorang evaluator harus mengembangkan soal agar dapat 

mendiagnosis kemampuan siswa dari jawaban-jawaban yang diberikan. Setelah 

itu proses untuk mengoreksi hasil tes pun membutuhkan waktu. Dengan 

berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini pekerjaan yang 

berat dapat dikerjakan dengan mudah melalui aplikasi-aplikasi yang diprogram 

dengan bahasa tertentu sehingga mempunyai logika untuk mengeksekusi sesuai 

dengan yang diharapkan. 

John Naisbitt, seorang futurist keamanan dari Austria dalam bukunya  

Megatrends 2000, telah memprediksi bahwa milenium kedua akan didominasi 

oleh teknologi informasi. Hal ini berarti  bahwa suatu bangsa atau negara yang 

unggul dalam teknologi informasi, maka bangsa atau negara tersebut akan unggul 

pula dalam mendominasi dunia. Pada saat ini, prediksi tersebut menunjukkan 

kebenaran. Negara-negara yang unggul dalam penguasaan teknologi informasi 

menjadi negara unggul pula dalam kancah perpolitikan dunia (Isjoni, 2008: 9).  

Perwujudan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi salah 

satunya adalah adanya international network (internet). Internet merupakan 

sebuah jaringan komputer sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan 

komputer  yang saling terhubung dan menjangkau seluruh dunia. Internet sudah 

tidak asing lagi di mata masyarakat. Hingga saat ini perkembangan internet di 
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seluruh dunia semakin bertambah, rata-rata hampir tiga kali setiap satu kuwartal 

(Suteja, 2006: 1).  

Penggunaan internet untuk media pembelajaran pada akhir dasawarsa ini 

mulai dikembangkan. Saat ini sudah cukup banyak instansi atau lembaga yang 

menggunakan e-learning sebagai sarana pembelajaran. Salah satu contoh program 

yang biasa digunakan sebagai media dalam e-learning adalah Moodle. Sampai 

saat ini pengguna Moodle di Indonesia mencapai 563 situs yang terdiri dari 

lembaga pelatihan, sekolah dan universitas (moodle.org, 2011). Selain sebagai 

media pembelajaran telah banyak pula sistem ujian online yang dikembangkan di 

Indonesia. Ujian secara online ini  lebih sering  di gunakan untuk tryout online.  

Ujian online yang sekarang berkembang di Indonesia hanya dapat 

memberikan keluaran berupa nilai. Nilai tersebut  selanjutnya digunakan sebagai 

acuan dalam menentukan tingkat pencapaian hasil belajar, namun belum dapat 

digunakan untuk mendiagnosis kelemahan siswa dalam memahami konsep-

konsep fisika. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka skripsi ini mengambil judul 

“PENGEMBANGAN APLIKASI DIAGNOSIS KOGNITIF FISIKA SECARA 

ONLINE”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah: 

(1) Bagaimana mengembangkan aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online? 
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(2) Sejauh manakah aplikasi diagnosis kognitif fisika dapat memberikan 

informasi tingkat kemampuan dan kesulitan belajar siswa berdasarkan hasil 

belajar yang diperolehnya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi diagnosis kognitif 

fisika secara online serta mengetahui sejauh mana aplikasi ini dapat memberikan 

informasi secara detail tingkat kemampuan dan kesulitan belajar siswa 

berdasarkan hasil belajar yang diperoleh. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan masalah di atas, beberapa manfaat yang diharapkan 

adalah: 

(1) Aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online dapat digunakan baik oleh 

guru ataupun siswa untuk mendiagnosis kemampuan hasil belajar siswa. 

(2) Memberi pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa untuk dapat 

mengembangkan aplikasi diagnosis kognitif secara online.  

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu 

diberikan batasan pengertian dan penegasan istilah, untuk memberi gambaran 

yang sama terhadap judul penelitian, membatasi dan menjelaskan pengertian-

pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini. 
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1.5.1 Pengembangan  

Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2008: 297). 

1.5.2 Aplikasi 

Aplikasi adalah software yang berjalan pada komputer (Tim Penelitian dan 

Pengembangan Wahana Komputer, 2006: 5). Aplikasi dibuat menggunakan  

bahasa pemrograman tertentu  dan telah terinstall di dalam komputer. 

1.5.3 Diagnosis Kognitif 

Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat 

diberikan pemberian perlakuan yang tepat (Arikunto, 2006: 34). Sedangkan 

kognitif diartikan sebagai kecakapan yang telah dimiliki oleh siswa. Sehingga 

diagnosis kognitif diartikan sebagai tes yang digunakan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan siswa berdasarkan hasil analisis ranah kognitif. 

1.5.4 Online 

Online adalah keadaan 2 atau lebih mesin mengadakan hubungan 

komunikasi, segala perangkat atau proses yang mengirimkan informasi secara 

langsung ke komputer untuk pengolahan dan hasil yang segera diperoleh 

(Aliminsyah, 2007:136). 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi  

Untuk mempermudah memahami skripsi ini secara menyeluruh, maka 

perlu dituliskan sistematikanya sebagai berikut : 



6 
 

 
 

(1)  Bagian Awal 

Bagian ini berisi terdiri dari : lembar judul, lembar persutujuan 

pembimbing, lembar pengesahan kelulusan, lembar pernyataan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, sari karangan (abstrak), daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, dan daftar lampiran. 

(2)  Bagian Isi 

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab 2 Landasan Teori, berisi teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan serta penyelesaian yang diajukan. Teori di sini meliputi teori 

pemebelajaran dan evaluasi belajar fisika, tes diagnostik, evaluasi secara online 

dan pemrograman aplikasi dengan PHP dan MySQL. 

Bab 3 Metode Penelitian, berisi faktor yang diteliti, prosedur 

pengembangan,  metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

Bab 4  Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan 

pembahasan. 

Bab 5 Penutup, berisi simpulan dan saran-saran sebagai implikasi dari 

hasil penelitian. 

(3)  Bagian Akhir 

Bagian ini berisi daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian, lampiran-

lampiran yang memuat kelengkapan-kelengkapan dan perhitungan analisis data 

serta surat usulan pembimbing. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pembelajaran dan Evaluasi Pembelajaran Fisika 

Fisika cenderung dianggap sebagai salah satu pelajaran yang sulit. 

Anggapan tersebut telah berkembang di masyarakat, terutama di kalangan siswa. 

Kondisi yang demikian sangat mempengaruhi proses pembelajaran fisika. Sikap 

awal siswa yang tidak tertarik terhadap pembelajaran fisika akan membuat siswa 

kesulitan dalam menerima pelajaran tersebut. 

Pembelajaran fisika tidak  cukup sekedar mengingat dan memahami konsep-

konsep yang sudah ditemukan. Namun diperlukan suatu proses sehingga siswa 

membangun gagasannya sendiri berdasarkan interaksi mereka terhadap suatu 

konsep atau suatu peristiwa. Pembentukan gagasan atau pengetahuan anak ini 

tidak hanya bergantung pada hasil akhir tetapi juga bergantung pada cara dan 

teknik siswa memahami konsep fisika. Cara dan teknik tersebut dikenal dengan 

keterampilan proses. 

Karhami (1998:11) menyatakan bahwa ketrampilan proses adalah 

ketrampilan kognitif yang lazim melibatkan ketrampilan penalaran dan fisik 

seseorang untuk membangun suatu gagasan/pengetahuan baru atau untuk 

meyakinkan dan menyempurnakan suatu gagasan yang sudah terbentuk.  

Model pembelajaran sekarang disusun berorientesi pada pembelajaran 

kontruktivisme. Menurut Memes (2000:8) asumsi dasar dari kontruktivisme 
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adalah pengetahuan dibangun dalam fikiran pembelajar yang dilandasi oleh 

struktur kognitif yang ada pada diri siswa. Dalam proses pembelajaran, faham ini 

memandang bahwa siswa sendirilah yang aktif membangun mentalnya/ 

pengetahuannya. Guru tidak dapat memindahkan pengetahuan pada diri siswa 

seperti halnya memindahkan air dari teko ke dalam gelas. Kadang kala 

pengetahuan yang dibawa dari pengalaman luar sekolah yang bersifat miskonsepsi 

akan menyulitkan siswa dalam mengdakan asimilasi ataupun akomodasi dengan 

pengetahuan yang diberikan di kelas. 

Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilakukan melalui penilaian hasil 

evaluasi. Mengevaluasi siswa hendaknya diadakan terus menerus agar hasil 

evaluasi bersifat valid dan reliable. Menurut Memes (2000:46) pengevaluasian 

dilaksanakan sebagai feedback untuk melihat keberhasilan tujuan pembelajaran 

yang direncanakan semula. 

Evaluasi dalam pembelajaran dilakukan untuk kepentingan pengambilan 

keputusan, misalnya tentang akan digunakan atau tidaknya suatu pendekatan, 

metode, atau teknik. Tujuan utama dilakukan evaluasi proses pembelajaran 

menurut Sofyan (2006:31-32) adalah (1) menyiapkan informasi untuk keperluan 

pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran; (2) mengidentifikasi bagian 

yang belum dapat terlaksana sesuai dengan tujuan; (3) mencari alternatif tindak 

lanjut, diteruskan, diubah atau dihentikan. 

Dalam keadaan pengambilan keputusan proses pembelajaran, evaluasi 

sangat penting karena telah memberikan informasi mengenai keterlaksanaan 

proses belajar mengajar, sehingga dapat berfungsi sebagai pembantu dan 
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pengontrol pelaksanaan proses belajar mengajar. Di samping itu, fungsi evaluasi  

adalah memberikan informasi tentang hasil yang dicapai, maupun kelemahan-

kelemahan dan kebutuhan tehadap perbaikan program lebih lanjut. Informasi ini 

selanjutnya digunakan sebagai umpan balik (feedback) bagi guru dalam 

mengarahkan kembali penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaa rencana 

dari rencana semula menuju tujuan yang akan dicapai. 

2.2. Tes Diagnostik 

Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan 

seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus 

atau pertanyaan (Mardapi, 2008: 36). Tes merupakan salah satu alat untuk 

melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakterisktik 

suatu objek. Objek ini biasa berupa kemampuan peserta didik, sikap, minat, 

maupun motivasi (Widoyoko, 2009: 45).   

Pada tahun 1997 School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences di 

University of Manchester telah memperkenalkan tes diagnostik pada mata 

pelajaran Kimia, Matematika, Fisika, Biologi dan Bahasa Inggris. Tes ini 

bertujuan untuk : 

(1) Mengindentifikasi setiap orang yang membutuhkan bantuan. 

(2) Mengindentifikasi bantuan yang dibutuhkan secara spesifik bergantung pada 

kelompok dan kebutuhan yang sesuai. 

(3) Menaksir tingkatan kesiapan siswa dalam melakukan pembelajaran dan 

mengamati setiap perubahan yang signifikan terhadap waktu.  
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Dengan melaksanakan tes diagnostik tersebut hasilnya dapat digunakan untuk 

mengetahui secara detail tingkat pengetahuan siswa (Sharif et al , 2007: 217). 

Sukardi (2008: 226) menjelaskan bahwa tes diagnostik merupakan salah 

satu fungsi evaluasi yang memerlukan prosedur dan kompetensi yang lebih tinggi 

dari pada guru. Tes diagnostik merupakan tes yang memiliki penekanan khusus 

pada penyembuhan kesulitan belajar siswa yang tidak terpecahkan oleh formula 

perbaikan yang biasanya ditawarkan dalam bentuk evaluasi formatif. Jika para 

siswa secara terus-menerus tidak dapat menyerap informasi yang berupa nasihat 

perbaikan dan masih tetap gagal dalam menerima materi pembelajaran yang di 

berikan oleh guru atau masih kesulitan dalam menerima materi pembelajaran, 

seperti membaca, menulis, menghitung, atau menguasai mata pelajaran yang lain, 

maka tes diagnostik sebagai langkah akhir yang perlu disiapkan oleh seorang 

guru.  

Konsep  diagnostik dalam bidang pendidikan mempunyai fungsi yang sama 

dengan konsep diagnostik pada bidang kedokteran. Dimana kegiatan diagnostik 

merupakan mencari dan menentukan penyebab masalah pasien, kemudian diikuti 

dengan langkah selanjutnya yaitu memberikan formulasi solusi atau tindakan 

remedial (Sutarman, 2007: 226).  

Pada praktiknya tes diagnostik mencakup dua hal, yaitu untuk 

mengidentifikasi target pembelajaran yang belum dikuasai siswa, dan untuk 

menemukan penyebab-penyebab atau alasan-alasan yang membuat siswa belum 

dapat menguasai target-target pembelajaran (Darmiyati, 2007: 3). Menurut 

Widdiharto (2008: 49) ada lima pendekatan untuk tes diagnostik, yaitu : (1) 
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pendekatan profil materi, digunakan untuk mendiagnosis kesulitan dalam profil 

penguasaan materi dengan membandingkan kompetensi siswa terhadap suatu 

(bab) materi dengan kompetensi (sub) materi lain; (2) pendekatan prasyarat 

pengetahuan dan kemampuan, digunakan untuk mendeteksi kegagalan siswa 

dalam hal pengetahuan prasyarat dalam satu materi pokok tertentu; (3) pendekatan 

pencapaian tujuan pengajaran, digunakan untuk mendiagnosis kegagalan siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu berdasarkan passing score; (4) 

pendekatan kesalahan konsep, digunakan untuk mendiagnosis kegagalan siswa 

dalam hal kesalahan konsep yang dimiliki siswa (miskonsepsi); dan pendekatan 

yang terakhir, (5) pendekatan pengetahuan terstruktur, digunakan untuk 

mendiagnosis ketidakmampuan siswa dalam memecahkan permasalahan yang 

terstruktur. 

2.3. Format Soal Tes Diagnosis Kognitif 

Jenis soal yang digunakan dalam tes diagnostik adalah soal pilihan ganda. 

Menurut Widoyoko (2009: 59) tes pilihan ganda adalah tes dimana setiap butir 

soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Pada umumnya soal 

pilihan ganda memiliki jawaban empat sampai dengan lima. Karena jika jumlah 

jawaban terlalu banyak maka dapat membingungkan peserta tes.  Selain itu juga 

dalam penyusunan soal akan membingungkan.  

Setiap tes pilihan ganda terdiri dari dua bagian, yaitu: pernyataan atau 

disebut juga stem, dan alternatif pilihan jawaban atau disebut juga option. Stem 

mungkin dalam bentuk pernyataan atau dapat juga dalam bentuk pertanyaan. Bila 
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dalam bentuk  pertanyaan, merupakan pertanyaan yang lengkap atau pernyataan 

yang tidak lengkap.  

Namun dalam penyusunan tes diagnostik,  jenis tes pilihan ganda tidak 

hanya  terdiri dari stem dan option tapi juga terdapat alasan sebagai pendukung 

mengapa siswa memilih option tersebut. Dengan menggunakan soal pilihan ganda 

yang disertai dengan alasan dan dilengkapi dengan tingkat keyakinan dalam 

menjawab pertanyaan, soal jenis ini sering disebut three-tier multiple choice 

Format. Menurut Pesman (2005: 101), penggunaan soal jenis ini dalam menilai 

konsep dan miskonsepsi siswa hasilnya lebih valid dari pada one-tier atau two-

tier.  

Dalam pengembangan aplikasi ini, instrumen-instrumen yang digunakan 

untuk membangun soal tes diagnostik disimpan dalam database. Baik soal, 

jawaban, alasan maupun daftar tabel yang menunjukkan adanya miskonsepsi 

ataupun salah aplikasi konsep.  Penggolongan kategori hasil diagnostik dapat 

dilihat pada table 2.1. 

Tabel 2.1. Penggolongan Hasil Diagnostik Berdasarkan Jawaban, Alasan dan 
Tingkat Keyakinan, (Pesman, 2005: 20) 

No Kategori Kriteria 
1.  Miskonsepsi Jika jawaban yang dipilih siswa salah dan alasan yang 

dipilih siswa salah dan merupakan alasan dari jawaban 
yang dipilih siswa dan siswa yakin dalam menjawab. 

2.  Salah Aplikasi 
Konsep 

Jika jawaban yang dipilih siswa salah dan alasan yang 
dipilih siswa salah dan merupakan alasan dari jawaban 
yang dipilih siswa dan siswa yakin dalam menjawab 
soal berupa aplikasi rumus. 
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2.4. Evaluasi secara Online 

Model evaluasi pembelajaran berbasis web dapat diartikan sebagai 

pelaksanan evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara online dengan 

menggunakan media internet. Tes secara online adalah aplikasi berbasis web yang 

memungkinkan guru membuat soal secara online dan melakukan koreksi 

(penilaian) secara otomatis. Tujuannya untuk menekan kemungkinan salah 

koreksi serta mempercepat penilaian. Siswa dapat mengerjakan soal langsung di 

komputer, mendapat nilai seketika dan mengetahui tingkat keberhasilan 

dibandingkan tes lainnya juga perserta tes lainnya pula (Saputra, 2009:19-20). 

Sharif et al (2007: 217) menjelaskan bahwa dengan mengubah suatu tes 

tertulis menjadi berbasis web yang dapat di akses secara online mempunyai 

keuntungan: 

(1) penghematan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk 

menandai tes; 

(2) lebih cepat mengidentifikasi siswa yang beresiko menurun kemampuannya, 

oleh karena itu pengelola dapat menyediakan rencana penanganan lebih awal; 

(3) menghilangkan kekhawatiran setiap siswa dalam menunggu hasil tes; 

Sedangkan Harvey dan Mogey dalam Georgiadou et al (2006:2) 

menyebutkan bahwa, dengan menggunakan komputer untuk melakukan penilaian 

mempunyai keuntungan : 

(1) jumlah jawaban siswa yang banyak dapat diteliti dengan cepat dan akurat; 

(2) jawaban dari siswa dapat dimonitor; 

(3) penilaian dapat diberikan di luar lingkungan; 
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(4) penilaian dapat disimpan dan digunakan kembali; 

(5) hasil penilaian dapat diberikan dengan cepat; 

(6) soal dapat diberikan secara acak sehingga setiap siswa mendapatkan soal 

yang berbeda; 

Apabila dalam tes diagnostik alat yang digunakan dalam penilaian 

memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasil penilaian, guru  akan 

mengetahui kelemahan siswa beserta sebab dari kelemahan itu (Widoyoko, 2009: 

34). 

2.5. Aplikasi berbasis Web (online) 

Internet berasal dari kata interconnection networking yang mempunyai arti 

hubungan berbagai komputer dan berbagai tipe komputer yang membentuk sistem 

jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan global) melalui jalur 

telekomunikasi seperti telepon, wireless dan lainnya (Sutarman, 2007:4). 

Dunia internet semakin berkembang mengikuti kebutuhan manusia yang 

selalu mencari terobosan baru. Pada awalnya internet hanya digunakan untuk 

menampilkan data-data statis yang disebarkan untuk pengguna internet secara 

umum. Namun dalam perkembangannya, sistem informasi jarak jauh yang 

memberikan hak akses khusus bagi anggotanya ini mulai digunakan sebagai 

sarana untuk menghubungkan antar pengguna internet dalam sebuah sistem 

pengolahan database. 

Agar suatu aplikasi dapat di akses secara online maka aplikasi tersebut harus 

terdapat pada Web Server. Aplikasi ini akan di tampilkan ke komputer client yang 

melakukan permintaan. Informasi yang diakses dapat berupa teks, gambar dan 
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suara. Informasi ini di terima oleh komputer klien dengan bahasa HTML 

(Hypertex Markup Language) yaitu suatu bahasa yang digunakan untuk menulis 

halaman web (Sutarman, 2007:27). 

2.5.1 Web Server (Apache dan PHP) 

Web Server merupakan tokoh utama di balik teknologi internet yang kini 

sudah sangat mendunia. Pada dasarnya Web Server hanya menunggu adanya 

permintaan yang di kirim client  melalui browser (Mozilla, Internet Explorer, 

Opera, dan lain-lain). Setelah ada suatu permintaan dari client, maka langkah 

selanjutnya Web Server akan memproses permintaan tersebut dan kemudian 

mengirimkan data-data yang diinginkan client.  

Pemilihan Web Server sangat bergantung pada bahasa pemrograman yang 

akan digunakan. Ada banyak jenis Web Server yang berkembang seperti PWS, 

IIS, ChiliASP, InstantASP, Apache, dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan 

digunakan Web Server Apache. Menurut Tim Penelitian dan Pengembangan 

Wahana Komputer (2005: 2) keunggulan yang dimiliki Web Server Apache 

adalah: 

(1) Bersifat Open Source. 

(2) Mudah untuk diinstalasi. 

(3) Mudah untuk dikonfigurasikan, bahkan hanya menggunakan satu file 

konfigurasi saja. 

(4) Dapat digunakan pada berbagai sistem operasi (Linux, Windows, Sun, 

MacOS, dan lain-lain). 

(5) Mampu merespon client dengan lebih cepat. 
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(6) Mampu menyediakan fitur server virtual. 

(7) Memiliki level keamanan yang bertingkat-tingkat yang dapat disesuaikan 

sesuai kebutuhan. 

(8) Memiliki dukungan teknis dan dokumentasi yang lengkap baik melalui situs 

web ataupun yang disertakan pada file sumbernya. 

(9) Memiliki kemampuan dalam melayani sampai dengan puluhan ribu halaman 

permenit. 

Web dapat dibedakan menjadi dua yaitu web statis dan web dinamis. Web 

statis merupakan web yang menampilkan informasi-informasi yang sifatnya tetap, 

sehingga untuk mendapatkan informasi yang berbeda maka program untuk 

aplikasi harus diubah. Biasanya web statis menggunakan bahasa HTML. 

Sedangkan web dinamis adalah web yang menampilkan informasi serta dapat 

berinteraksi dengan user yang sifatnya dinamis. Untuk dapat mendapatkan web 

dinamis  maka digunakan pemrograman web.  

PHP adalah salah satu bahasa server side yang didesain khusus untuk 

aplikasi web (Sutarman, 2007:94). Server side merupakan jenis bahasa 

pemrograman dimana bahasa akan dieksekusi pada server yang kemudian dikirim 

ke browser pada komputer client dalam bentuk bahasa HTML dan kode PHP 

tidak akan terlihat.  

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1., halaman dokumen.php yang  

di-request oleh client pada Web Server akan diolah PHP engine di dalam Web 

Server untuk menghasilkan kode HTML. Kode HTML ini yang selanjutnya 

dikirim ke komputer client.   
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Gambar 2.1. Struktuk Pembacaan Web Server (Nugroho, 2008: 114) 

Bahasa PHP termasuk dalam Open Source Product. Sehingga untuk 

pengguna dapat merubah source code serta menggunakannya secara bebas dan 

gratis. Sampai sekarang PHP telah dipakai lebih dari 20,917,850 domain, 

1,224,183 IP addresses di seluruh dunia (www.php.net/usage.php, 2011).  

Beberapa keunggulan bahasa pemrograman PHP antara lain: 

(1) Bahasa pemrograman PHP terbukti sangat handal dalam membangun sebuah 

program berbasis web.  

(2) Waktu yang digunakan untuk memproses data dan menjalankan perintah-

perintah query sangat cepat. 

(3) Dengan berjalan dalam sebuah Web Server maka secara otomatis program ini 

bersifat multiuser. 

(4) Database MySQL dalam menyimpan data ditempatkan ke dalam direktori 

khusus dan terpisah dengan file program PHP yang lain sehingga keamanan 

data dari orang usil lebih terjamin. 

http://www.php.net/usage.php
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(5) Web Server dan database terpisah sehingga menyulitkan pihak luar yang 

tidak punya hak akses untuk mengakses data yang terdapat di dalam 

database. 

(6) Bahasa program PHP dan database MySQL lebih fleksibel, karena dapat 

diakses dalam sistem operasi Windows maupun Linux. 

(7) Program dapat diakses dari komputer manapun tanpa harus menginstall 

program client. Program bantuan untuk mengakses sistem ini hanya sebuah 

browser yang mudah dicari. (Madcoms, 2007:2). 

Selain itu dalam pengelolaan database PHP mendukung sistem database 

Oracle, Sybase, mSQL, MySQL, Solid, Generic ODBC dan Postgres SQL. Dalam 

pengembangan aplikasi diagnosis kognitif online sistem database yang dipakai 

adalah MySQL. 

2.5.2 RDBMS (Relational Database Management System) 

Database adalah sekumpulan data yang terdiri atas satu atau lebih tabel 

yang saling berhubungan (Madcoms, 2007: 2). Tabel yang terdapat dalam sistem 

database merupakan media untuk menyimpan data yang dituliskan dalam kolom-

kolom  tertentu. Kolom tersebut merupakan tempat dimana data-data yang sejenis 

dikelompokkan. 

MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management 

System). Sehingga istilah seperti tabel, kolom ataupun baris tetap digunakan 

dalam MySQL. Pada MySQL sangat memungkinkan dalam satu database 

memiliki tabel lebih dari satu, dan tabel tersebut terdiri dari sejumlah kolom dan 

baris. 
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Awalnya MySQL dapat dipakai tanpa biaya tapi hanya untuk kebutuhan non 

komersial. Untuk kebutuhan komersial maka harus membayar lisensi. Namun 

dalam perkembangannya MySQL sekarang menjadi open source product 

sehingga setiap orang dapat menggunakan dan mengembangkannya secara bebas 

dan gratis.  

Selain karena open source product MySQL, juga memiliki kelebihan-

kelebihan seperti database server lainnya, yaitu : 

(1) Program database MySQL memang merupakan pasangan setia yang sering 

diintegrasikan dengan Apache. 

(2) MySQL memiliki kemampuan server multithread sehingga dapat menangani 

banyak permintaan layanan secara bersamaan. 

(3) Dapat berjalan pada banyak sistem operasi (Linux, Windows, SunOS, 

MacOs) 

(4) Memiliki metode enkripsi yang baik. 

(5) Mampu menangani data besar dan banyak. 

(6) Menggunakan autentikasi pengguna (user) dan kata sandi (password) 

sehingga menjadikannya lebih aman.(Tim Penelitian dan Pengembangan 

Wahana Komputer, 2005: 3) 

MySQL mempunyai dua perintah utama di dalam penggunaannnya, yaitu: 

(1) DDL (Data Definition Language) adalah bahasa yang digunakan MySQL 

untuk melakukan pendefinisian data. Yang termasuk dalam bahasa DDL 

seperti CREATE, ALTER, DROP. 
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(2) DML (Data Manipulation Language) adalah bahasa yang digunakan untuk 

memanipulasi tabel dan mengatur data yang ada di dalam database MySQL. 

Yang termasuk dalam DML seperti CREATE, SELECT, DELETE, UPDATE 

(Nugroho, 2008: 99). 

2.6. Kualitas Aplikasi 

Dalam mengembangkan aplikasi maka kualitas dari aplikasi tersebut 

merupakan hal yang sangat penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

produk menurut McCall dalam Pressman (2001: 512) adalah:   

(1) Functionality, diperkirakan dengan mengevaluasi sejumlah fitur dan 

kemampuan program, fungsi-fungsi umum yang disediakan, dan keamanan 

terhadap keseluruhan sistem 

(2) Usability, diperkirakan dengan mempertimbangkan faktor manusia, 

keseluruhan estetika, konsistensi, dan dokumentasi 

(3) Reliability, dievaluasi dengan mengukur frekuensi dan penanganan kesalahan, 

keakuratan hasil output, jangka waktu antar kesalahan (Mean Time Between 

Failure), kemampuan untuk recover dari kesalahan dan kemampuan prediksi 

program. 

(4) Performance, diukur dengan mengevaluasi kecepatan pemprosesan, waktu 

respons, konsumsi sumberdaya, keluaran dan efisiensi. 

(5) Supportablity, kombinasi kemampuan untuk memperpanjang program, 

kemampuan adaptasi dan kemampuan layanan (ketiga atribut ini 

merepresentasikan) sebagai tambahan untuk kemampuan ujicoba, kesesuaian, 

kemampuan penyusunan (kemampuan untuk mengorganisir dan mengatur 
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elemen-elemen penyusunan software), kemudahan dengan apa sistem dapat 

diinstalasi dan kemudahan dengan apa masalah-masalah dapat dilokasikan. 

2.7. Kerangka Berpikir 

Tes diagnostik merupakan suatu cara yang lebih efektif dalam menilai 

hasil belajar siswa yang dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan siswa 

dalam memahami suatu materi pelajaran. Berdasarkan penjelasan 

sebelumnya maka ditarik suatu kerangka berpikir yang ditunjukkan pada 

gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Diagram Kerangka Berpikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penyusunan skripsi pengembangan aplikasi diagnosis kognitif fisika 

secara online, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan 

pengembangan. Menurut Sugiyono (2009: 297), metode penelitian dan pengem-

bangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu 

dan menguji keefektifan produk tersebut. Peneliti menggunakan Linear Sequential 

Model yaitu proses penelitian yang hanya memiliki satu siklus. Siklus penelitian 

dimulai dari perancangan aplikasi dan berakhir pada desiminasi aplikasi. 

3.1 Faktor yang Diteliti 

Dalam penelitian ini ada dua faktor yang diteliti, yaitu pada faktor 

pengembangan aplikasi serta  faktor fitur yang dikembangkan dalam aplikasi 

diagnosis kognitif fisika secara online. 

3.1.1 Faktor pengembangan aplikasi 

Menurut McCall dalam Pressman (2001: 512) menjelaskan 5 faktor untuk dapat 

menentukan kualitas suatu aplikasi yang biasa di singkat FURPS (Functionality, 

Usability, Reliability, Perfomance, Supportability). 

(1) Functionality,  yaitu menilai fitur (faktor fitur) yang dikembangkan dan 

kapabilitas dari aplikasi yang dikembangkan. 
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(2) Usability, yaitu menilai dengan mempertimbangkan faktor manusia, estetika 

secara keseluruhan, konsistensi dan dokumentasi. 

(3) Reliability, yaitu menilai dengan dengukur frekuensi dan keparahan kegagalan, 

keakuratan hasil output, kemampuan untuk pulih dari kegagalan dan 

prediktabilitas program. 

(4) Performance, yaitu menilai berdasarkan kecepatan pemrosesan, waktu respon, 

konsumsi sumber daya, dan efisiensi. 

(5) Supportability, yaitu menilai berdasarkan kemampuan untuk mengembangkan 

program, adaptasi, dan servis. 

3.1.2 Faktor fitur yang di kembangkan 

Faktor ini menilai berdasarkan fitur yang akan dikembangkan, yaitu: 

(1) Aplikasi dapat mendiagnosis adanya kemungkinan miskonsepsi. 

(2) Aplikasi dapat mendiagnosis adanya kemungkinan salah aplikasi konsep. 

(3) Aplikasi dapat memberikan informasi tingkat pencapaian hasil belajar. 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Untuk membuat aplikasi diagnosis kognitif fisika online diperlukan 

perencanaan baik pemrograman diagnostik, database maupun interface-nya sehingga 

dicapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengembangan 

aplikasi ini meliputi (1) pembuatan desain aplikasi; (2) pemrograman aplikasi 

diagnostik; (3) pemrograman interface; (4) instalasi software pada hosting; (5) uji 
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ahli dan revisi aplikasi; (6) uji coba skala terbatas dan revisi aplikasi; (7) uji coba 

skala luas; (8) implementasi dan desiminasi. 

3.2.1 Pembuatan desain aplikasi 

Dalam melakukan pengembangan aplikasi, didahului dengan membuat desain 

aplikasi. Desain dibuat berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari identifikasi 

perkiraan kebutuhan, mempelajari literatur dan meneliti dalam skala kecil. Pembuatan 

desain aplikasi meliputi : (1) perancangan sistem; (2) perancangan database; dan (3) 

perancangan user interface. 

3.2.1.1 Perancangan sistem 

Aplikasi diagnostik merupakan aplikasi yang akan memberikan sejumlah soal 

yang  dibuat berdasarkan SKL yang ada di sekolah. Dalam hal ini peneliti akan 

menggunakan SKL UN IPA Fisika SMP tahun ajaran 2010/2011. Aplikasi dibuat 

sehingga siswa dapat digiring untuk mengerjakan soal-soal yang disediakan dimana 

soal tersebut dirancang agar dapat mendiagnosis kemampuan siswa. Bentuk soal 

berupa pilhan ganda yang didahului dengan pernyataan, soal, alasan dan tingkat 

keyakinan. Jenis soal seperti ini sering disebut dengan Three-tier Multiple Choice. 

Dengan melihat perpaduan jawaban, alasan dan tingkat keyakinan yang dipilih 

selanjutnya akan dijadikan acuan dalam menentukan hasil diagnosis.  
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3.2.1.1.1 Diagram pengguna aplikasi 

 

Gambar 3.1. Diagram Pengguna Aplikasi 

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa aplikasi diagnosis kognitif fisika online 

memiliki dua jenis pengguna, yaitu  admin yang berfungsi sebagai pengguna dan 

pengendali sistem dan user yang merupakan pengguna sistem.  

3.2.1.1.2 Diagram untuk admin 

 

Gambar 3.2. Diagram untuk Admin 
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Gambar 3.2. menunjukkan ketika pengguna masuk sebagai admin maka 

pengguna dapat melakukan manipulasi pada data soal, komponen diagnosis dan 

melihat basis data. Untuk bagian data soal admin dapat menambah soal, mengubah 

soal, dan menghapus soal. Sedangkan pada komponen diagnosis admin dapat 

menambah dan menghapus komponen diagnosis.  

3.2.1.1.3 Diagram untuk user 

 

Gambar 3.3. Diagram untuk User 

Berdasarkan gambar 3.3, pengguna di bagi menjadi 2, yaitu pengguna sebagai 

guru dan pengguna sebagai siswa. Ketika pengguna masuk sebagai siswa, pengguna 

dapat melakukan proses ujian dan melihat hasil  ujian. Sedangkan ketika pengguna 

masuk sebagai guru maka pengguna dapat melakukan hal yang sama dengan siswa 

serta dapat melihat hasil siswa yang di ajarnya secara keseluruhan. Selain itu guru 

mempunyai fasilitas untuk menambah soal atau menghapus soal yang telah guru 

tersebut masukkan.  
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3.2.1.1.4 Diagram alur program 
 

 

Gambar 3.4. Diagram Alur Program 
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Gambar 3.4. menjelaskan bagaimana alur sistem pada aplikasi diagnosis 

kognitif fisika secara online.  Sebelum user dapat melakukan ujian, maka user harus 

masuk/login terlebih dahulu. Jika user belum terdaftar makan user dapat melakukan 

registrasi terlebih dahulu. Setelah melakukan login, user dapat memilih untuk 

melakukan ujian atau melihat hasil. Saat melakukan ujian user diwajibkan menjawab 

soal dengan mengisi jawaban, alasan serta tingkat keyakinannya. Sedangkan pada 

pilihan melihat hasil, user dapat melihat hasil ujian yang telah dilakukan sebelumnya. 

3.2.1.1.5 Diagram alur proses ujian  

Saat memulai ujian user memilih SKL yang mau dilaksanakan. Ujian yang 

akan dilakukan  terdiri dari 4 tahap. Untuk menampilkan pernyataan dan soal yang 

akan diujikan data-data diambil dari basis data berdasarkan SKL yang dipilih. Jumlah 

pernyataan setiap tahap sejumlah indikator pada SKL yang dipilih. Selanjutnya data 

yang didapat diacak urutannya untuk menghindari urutan nomor yang sama setiap 

kali mengerjakan. Ketika siswa menjawab soal, maka data akan disimpan yang 

selanjutnya diproses untuk menentukan tingkat kemampuan.  

Dalam melakukan ujian sistem akan mengecek apakah telah melakukan 4 tahap 

atau belum pada setiap akhir tahap. Jika belum melakukan 4 tahap, maka dilakukan 

proses yang sama. Jika telah melakukan 4 tahap maka dilakukan penyimpanan data 

yang selanjutnya akan menampilkan feedback SKL tersebut. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. Alur Proses Ujian 
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3.2.1.1.6 Diagram alur analisis respon jawaban-alasan 

 

Gambar 3.6. Alur Analisis Respon 
Gambar 3.6. merupakan alur aplikasi dalam menentukan hasil diagnosis 

terhadap pasangan jawaban-alasan dan keyakinan pengguna dalam menjawab soal. 

Pasangan jawaban-alasan yang salah dan dijawab dengan yakin diambil dan 
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dicocokan dengan pasangan jawaban-alasan miskonsepsi dan salah apilasi konsep 

yang sebelumnya telah dikembangkan. Pasangan jawaban-alasan yang cocok, 

hasilnya disimpan pada database. 

Aplikasi yang dikembangkan hanya dibatasi pada penggunaan respon jawaban 

dan alasan yang salah serta yakin dalam menjawab untuk menentukan hasil diagnosis. 

Sedangkan variasi jawaban yang lain belum digunakan. 

3.2.1.2 Perancangan database 

Aplikasi diagnosis kognitif fisika didesain menggunakan database MySQL. 

Database ini berfungsi untuk menyimpan instrumen tes diagnosis, masukan dari 

pengguna, serta variable-variabel lainnya. Tabel 3.1 menunjukkan daftar tabel yang 

dibuat pada database beserta fungsinya. 

Tabel 3.1 . Daftar Table pada Database. 
Nama tabel Fungsi 

Admin Menyimpan data profil admin 
Guru Data guru  
Indikator Nama indikator  yang digunakan 
Item Table untuk menyimpan soal serta jawaban dan alasan  
Materi Materi UAN SMP  
Miskonsepsi Mengidentifikasi pasangan jawaban yang di miskonsepsi  
Miskonsepsi hint Jawaban yang betul  
Miskonsepsi list Menunjukkan nama miskonsespsi dan yang benar 
Rawindikator Menunjukkan daftar SKL dan indicator yang telah di kerjakan 
Rawmiskonsepsi Merekam adanya user yang mendapatkan miskonsepsi  
Rawrespon01 
 

Menunjukkan id item, id testlet,  SKL jawaban yang dilakukan 
user pada SKL 1  

Rawrespon02 
 

Menunjukkan id item, id testlet,  SKL jawaban yang dilakukan 
user pada SKL 2  

Rawrespon03 
 

Menunjukkan id item, id testlet,  SKL jawaban yang dilakukan 
user pada SKL 3  

Rawrespon04 Menunjukkan id item, id testlet,  SKL jawaban yang dilakukan 
user pada SKL 4  
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Keterangan tentang aplikasi diagnosis kognitif 
fisika online 

Nama tabel Fungsi 

Rawrespon05 Menunjukkan id item, id testlet,  SKL jawaban yang dilakukan 
user pada SKL 5  

Rawrespon06 Menunjukkan id item, id testlet,  SKL jawaban yang dilakukan 
user pada SKL 6  

Rawslhaplkonsep Merekam adanya user yang mendapatkan salah aplikasi konsep  
Sekolah Menunjukkan data sekolah yang telah telah masuk database 
Siswa Daftarsiswa yang telah terdaftar sebagai user  
SKL Untuk mengidentifikasi SKL yang sedang digunakan 
Slhaplkonsep Mengidentifikasi  pasangan jawaban alasan yang menunjukkan 

salah aplikasi konsep  setiap item  
Slhaplkonsephint Jawaban yang betul untuk item yang mengandung pasangan 

jawaban alasan menunjukkan SAK. 
Slhaplkonseplist Menunjukkan nama salah aplikasi konsep dan id yang benar 
Testlet 
 

Untuk menyipan data yang digunakan untuk membuat 
pernyataan  

Theta 
 

Digunakan untuk menyimpan data yang menunjukkan tingkat 
hasil belajar siswa.  

Transkip Digunakan  untk menyimpan respon terhadap komponen 
problem solving dari soal 

User Pengguna aplikasi diagnosis kognitif fisika online 

3.2.1.3 Perancangan user interface 

Perancangan user interface aplikasi diagnosis kognitif fisika online yang di 

buat adalah sebagai berikut: 

3.2.1.3.1 Halaman utama 

Rancangan user interface halaman utama dapat dilihat seperti gambar 3.7. 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Rancangan Halaman Utama. 

 
Masuk 

Header 
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3.2.1.3.2 Halaman login 

Rancangan user interface halaman login pengguna dapat dilihat seperti gambar 

3.8. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Rancangan Halaman Loging Pengguna 

3.2.1.3.3 Halaman pengguna 

Rancangan user interface halaman pengguna dapat dilihat seperti gambar 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Rancangan Halaman Pengguna. 
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  Password 
 

Logi
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Header 
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3.2.1.3.4 Halaman pengerjaan soal 

Rancangan user interface halaman pengerjaan soal dapat dilihat seperti gambar 

3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Rancangan Halaman Pengerjaan Soal. 

3.2.1.4 Pengembangan Soal 

Soal yang digunakan pada aplikasi ini menggunakan soal yang sebelumnya 

dikembangkan oleh Dwi Roro Ambarwati, Eka Nofiati, Kustiani dan Sherentina 

Meida Banoboro pada tahun 2011. Materi yang dikembangkan adalah listrik,  

magnet, tata surya, besaran satuan, kalor, gelombang, optic, gerak, gaya, usaha dan 

energi. 

3.2.2 Pemrograman aplikasi diagnostik 

Berdasarkan desain dan algoritma yang telah dibuat, kemudian aplikasi 

dikembangkan ke dalam kode-kode atau bahasa yang dimengerti oleh mesin. Bahasa 

pemrograman yang di pakai adalah bahasa pemrograman PHP.  

Header 

Keterangan pengguna yang sedang melakukan ujian 

 
Pernyataan, Soal, Jawaban, Alasan 
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3.2.3 Pemrogaman interface  

Aplikasi Diagnosis Kognitif Fisika didesain untuk dapat diakses secara online,  

dengan kata lain interface yang tampilkan berupa halaman web. Interface web 

didesain menggunakan bahasa HTML dan Javascript. Script program PHP yang  

diproses di sisi server kemudian memberikan hasil berupa script HTML dan 

Javascript yang kemudian dikirim ke sisi client. Tampilan awal dari aplikasi ini 

adalah halaman utama.  

3.2.4 Instalasi software pada hosting 

Supaya aplikasi diagnosis kognitif dapat diakses secara umum, maka perlu 

meng-upload script-script program beserta database ke server (hosting) yang mampu 

mengolah PHP dan MySQL. Salah satu server yang dapat digunakan secara cuma-

cuma  dan open source adalah apache. Agar pengunjung lebih mudah mengakses 

maka server tersebut didaftarkan ke penyedia domain. 

3.2.5 Uji ahli dan revisi aplikasi 

Uji ahli dimaksudkan untuk melakukan pengujian produk awal berdasarkan 

desain aplikasi yang sebelumnya telah dibuat. Ahli yang dimaksud terdiri dari ahli 

pemrograman dan media. Dari uji ahli akan dilakukan revisi berdasarkan hasil yang 

diperoleh. 

3.2.6 Uji coba skala terbatas dan revisi aplikasi 

Uji coba skala terbatas diberikan kepada 10 siswa yang terdiri dari 3 siswa 

pandai, 4 siswa sedang, dan 3 siswa kurang pandai. Uji coba dilaksanakan untuk 

mendapatkan informasi apakah sistem dapat bekerja dengan baik pada kondisi nyata. 
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Dari hasil uji coba skala terbatas selanjutnya akan dilakukan revisi produk 

berdasarkan kerja sistem dan hasil analisis.  

3.2.7 Uji coba skala luas 

Uji coba skala luas dilakukan kepada 77 siswa yang terdiri dari 3 kelas.  Uji 

coba dilaksanakan untuk mendapatkan informasi apakah sistem kerja yang baru 

tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan sistem lama atau sistem yang lain. 

Revisi produk dilakukan, apabila dalam pemakaian dengan kapasitas yang lebih besar 

terdapat kekurangan dan kelemahan. 

3.2.8 Implementasi dan desiminasi 

Setelah dihasilkan suatu produk final yang sudah teruji, langkah selanjutnya 

adalah implementasi dan desiminasi. Desiminasi dari suatu produk, yang 

dikembangkan akan membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang dan lama. Dalam 

penelitian ini implementasi dan desiminasi dilakukan dengan memberikan informasi 

tentang aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online kepada guru fisika di 

lingkungan kota semarang. 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

3.3.1 Metode checklist  

Metode checklist dipakai untuk mengukur indikator yang berkenaan dengan 

fitur aplikasi diagnosis kognitif fisika online yang dikembangkan. Dengan checklist 

program diamati dan di-crosscheck-kan dengan variabel pada indikator yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam checklist digunakan dua pilihan yaitu “ya” atau “ada” 
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dan “tidak” atau “tidak ada”. Untuk pertanyaan positif jawaban ya (ada) memiliki 

nilai 1 sedangkan tidak (tidak ada) memiliki nilai 0. Responden adalah  ahli di bidang 

media pendidikan dan pemrograman. Dengan demikian akan dicapai validitas 

instrumen sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini (Arikunto, 2006: 169). 

3.3.2 Metode angket 

Metode angket digunakan untuk mengukur kualitas program yang dinilai 

berdasarkan tujuan pengembangan aplikasi. Responden adalah ahli di bidang 

pemrograman dan media pembelajaran serta siswa SMP. Dalam angket digunakan 

empat pilihan, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS) dan tidak 

setuju (TS). Untuk   positif, jawaban “SS” memiliki bobot 4, “S” memiliki bobot 3, 

“KS” memiliki bobot 2, “TS” memiliki bobot 1 (Arikunto, 2006: 242).  

Validitas yang digunakan dalam instrumen ini adalah validitas logis (logical 

validity). Konsep validitas logis bertitik tolak pada konstruksi teoritis tentang faktor-

faktor yang hendak diukur oleh suatu alat pengukur. Dari konstruksi tersebut 

kemudian akan melahirkan definisi-definisi yang akan digunakan sebagai pangkal 

kerja dan sebagai ukuran valid atau tidaknya alat pengukur yang dibuat. Untuk 

memperoleh validitas logis dalam penelitian ini maka pembuatan instrumen 

mengikuti langkah-langkah yang benar dan hati-hati yaitu dengan cara memecah 

variabel menjadi beberapa indikator, baru kemudian dirumuskan butir-butir 

pertanyaan atau pernyataan. Dengan demikian akan dicapai validitas instrumen 

sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini (Arikunto, 2006: 169). 
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3.4 Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. 

Penelitian ini lebih menitik beratkan tentang bagaimana pembuatan aplikasi diagnosis 

kognitif fisika online dan tidak melihat aspek statistiknya secara mendalam, sehingga 

data penelitian dianalisis dengan sistem deskriptif presentase. 

3.4.1 Checklist 

Untuk menganalisis data hasil checklist dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(1) Mengkuantitatifkan hasil checking sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan 

dengan memberi skor sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya.  

(2) Membuat tabulasi data.  

(3) Menghitung presentase untuk tiap-tiap subvariabel. Adapun presentase untuk 

tiap-tiap subvariabel dihitung dengan menggunakan rumus: 

���� � �
��  � 100% 

dengan  

���� � ����������� ��� �������� 

�     � ��� ��� ����� ���� ��� �������� ����������� 

�    � ��� ��� ���� � ����� ��   

(4) Dari presentase yang telah diperoleh kemudian ditransformasikan ke dalam 

kalimat yang bersifat kualitatif. Untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan 

dengan cara sebagai berikut:  
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Menentukan presentase skor ideal (skor maksimal) = 100%.  

Menentukan presentase skor terendah (skor minimal) = 0%  

Menentukan range 100% - 0% = 100%  

Menentukan interval yang dikehendaki 4 (baik, cukup, kurang baik, tidak baik) 

Menentukan lebar interval  ��� %
�

� 25% 

Berdasarkan perhitungan di atas maka range presentase dan kriteria kualitatif 

dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Rentang Persentase Checklist 

No Rentang Presentase Kriteria 
1 75% < skor ≤ 100% Baik 

2 50% < skor ≤75% Cukup baik 

3 25% < skor ≤ 50% Kurang baik 

4 0% < skor ≤ 25% Tidak baik 

 
3.4.2 Angket 

Untuk menganalisis data hasil angket dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

(1) Mengkuantitatifkan hasil angket dengan dengan memberi skor sesuai dengan 

bobot yang telah ditentukan sebelumnya.  

(2) Membuat tabulasi data.  

(3) Menghitung presentasi dari tiap-tiap subvariabel. Adapun persentase untuk tiap-

tiap subvariabel dihitung dengan menggunakan rumus : 

���� � �
��  � 100% 
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dengan 

���� � ���������� ��� �������� 

�    � ��� ��� ����� ���� ��� �������� ����������� 

�   � ��� ��� ���� � ����� ��  

(4) Mentransformasikan presentase dari tiap-tiap subvariabel ke dalam kalimat yang 

bersifat kualitatif, dengan cara :  

Menentukan presentase skor ideal (skor maksimum) = 100%  

Menentukan presentase skor terendah (skor minimum) = 25% 

Menentukan range = 100% - 25% = 75% 

Menentukan interval yang dikehendaki = 4 (baik, cukup baik, kurang baik, dan 

tidak baik)  

Menentukan lebar interval = 75%/4 = 18,75%  

Berdasarkan perhitungan di atas, maka range presentase dan kriteria kualitatif 

dapat ditetapkan sebagaimana pada Tabel 3.3.   

Tabel 3.3. Rentang Persentase Angket 

No Rentang Presentase Kriteria 

1 81,25% < skor ≤ 100% Baik 

2 62,50% < skor ≤ 81,25% Cukup baik 

3 43,75% < skor ≤  62,50% Kurang baik 

4 25% < skor ≤  43,75% Tidak baik 

(Arikunto, 1998: 246)   
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3.5 Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil bila dari checklist diperoleh hasil pada rentang 

75% < Skor ≤ 100% atau 50% < Skor ≤ 100% atau pada kriteria ”Baik” atau ”Cukup 

Baik” dan angket diperoleh hasil yang berbeda pada rentang antara 81.25% < Skor ≤ 

100% atau 62.50% < Skor ≤ 100% atau pada kriteria ”Baik” atau ”Cukup Baik”.   
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Review aplikasi diagnosis kognitif fisika 

Pengembangan aplikasi didasarkan pada rancangan awal yang telah 

dijelaskan pada bab 3 serta dilengkapi dengan desain aplikasi (lampiran 1). 

Rancangan tersebut dibuat menggunakan skrip PHP dan untuk database 

menggunakan MySQL. Sedangkan dalam  pengembangan user interface 

menggunakan skrip HTML dan Java Script. 

Selain digunakan untuk membuat halaman web yang ditampilkan komputer 

client, skrip PHP juga digunakan untuk membuat fungsi-fungsi yang lain. Seperti 

fungsi untuk pendaftaran pengguna, fungsi melakukan ujian, fungsi menampilkan 

hasil ujian serta fungsi-fungsi pendukung lainnya. 

Berdasarkan analisis program, maka dihasilkan beberapa kebutuhan 

program yaitu: 

(1) Aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk melakukan ujian secara 

online. 

(2) Aplikasi dapat melakukan diagnosis secara otomatis, sehingga ketika siswa 

selesai mengerjakan soal, maka hasilnya langsung dapat dilihat. 

(3) Aplikasi mempunyai fungsi untuk menambah instrumen diagnosis, sehingga 

aplikasi dapat dikembangkan dengan mudah. 
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Aplikasi disimpan dalam hosting yang disewa dari pihak luar. Hosting yang 

disewa menggunakan Operating System Linux dan untuk web server 

menggunakan Apache version 2.2.15. Sedangkan untuk mengakses aplikasi ini 

dapat dilakukan dengan mengunjungi alamat http://diagnosis.aku-bisa.com. 

Client dapat mengakses URL melalui komputer yang tersambung dengan 

koneksi internet. Untuk dapat mengakses aplikasi ini, spesifikasi minimal sebuah 

komputer memiliki (1) Processor minimal Pentium III 500 Mhz; (2) RAM 

minimal 64 MB; (3) Harddisk minimal 10GB; (4) VGA card minimal 4 MB. 

4.1.1.1 Halaman utama 

Halaman utama adalah halaman yang akan tampil pertama kali ketika 

pengguna mengakses aplikasi. Halaman ini terdapat link untuk menuju halaman 

login pengguna di bagian sisi kiri. Sedangkan dibagian sisi kanan terdapat 

informasi tentang tes diagnostik. Tampilan halaman utama dapat dilihat pada 

gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1. Tampilan Halaman Utama 
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4.1.1.2 Halaman login pengguna 

Untuk dapat menggunakan aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online 

pengguna diharuskan melakukan authentifikasi pengguna melalui halaman login. 

Pengguna harus telah terdaftar pada aplikasi ini.  

Pengguna terdiri dari 2 jenis, yaitu pengguna sebagai siswa dan pengguna 

sebagai guru. Pengguna sebagai siswa dapat mendaftarkan diri secara langsung 

melalui link yang ada di bawah form login. Sedangkan untuk pengguna sebagai 

guru,  harus didaftarkan oleh admin. Tampilan untuk halaman login dapat dilihat 

pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Halaman Login Pengguna 

4.1.1.3 Halaman admin 

Halaman admin merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin saja. 

Admin dapat menambah atau menghapus semua data yang ada pada aplikasi ini,  

baik data pengguna yang telah terdaftar ataupun data yang berhubungan dengan 

instrumen diagnosis. Selain itu admin juga berwenang untuk menambahkan atau 
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menghapus pengguna sebagai guru serta menghapus siswa yang telah terdaftar. 

Tampilan halaman admin dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3. Tampilan Halaman Admin 

4.1.1.4 Halaman pengguna 

Ketika pengguna berhasil login maka pengguna diarahkan ke halaman 

pengguna. Halaman ini memuat menu utama yaitu menu untuk menjalankan tes 

diagnosis kognitif. Selain itu pada bagian bawah juga terdapat menu-menu lain, 

yaitu (1) petunjuk penggunaan, (2) profil, (3) feedback, (4) rekap feedback, (5)

 perangkat pengembangan aplikasi, dan (6) evaluasi aplikasi. Menu 5 merupakan 

menu khusus yang hanya akan tampil ketika pengguna login sebagai guru. Isi dari 

menu-menu tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Isi Dari Menu pada Halaman Pengguna 

Menu Isi 
Petunjuk Penggunaan Informasi serta petunjuk penggunaan 
Profil Biodata pengguna, yang terdiri dari nama, 

sekolah, alamat sekolah dan nama kepala 
sekolah 

Feedback Menunjukkan SKL yang telah dikerjakan dan 
menu-menu lain untuk melihat hasil diagnosis 
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Menu Isi 
Rekap Feedback Siswa : Berisi rekap hasil diagnosis dari SKL 1 – 

SKL 6  
Guru   :  Berisi rekap hasil diagnosis terhadap 
siswa yang diajarnya  
(Tampilan pada lampiran 2)   

Perangkat 
Pengembangan 
Aplikasi 

Mengarahkan ke halaman untuk pengembangan 
dimana dari sini dapat melihat jumlah siswa 
yang terdaftar, menambah dan menghapus 
perangkat diagnosis 

Evaluasi Aplikasi Form evaluasi yang selanjutnya akan digunakan 
sebagai acuan pengembangan aplikasi 

Sedangkan tampilan halaman pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4. Tampilan Halaman Pengguna 

4.1.1.5 Halaman pengerjaan soal 

Tes diagnosis kognitif fisika secara online dikembangkan untuk dapat 

mendiagnosis hasil belajar siswa. Saat melakukan ujian siswa diberikan soal 

dengan format three-tier multiple choice. Format ini terdiri dari soal, jawaban, 
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alasan dan selanjutnya diperkuat dengan tingkat keyakinan pengguna dalam 

menentukan jawaban dan alasan tersebut.  

Halaman pengerjaan soal dibuat supaya pengguna tidak dapat kembali untuk 

mengerjakan soal sebelumnya. Sehingga untuk dapat melanjutkan pengerjaan 

pengguna harus memberikan jawaban terlebih dahulu. Prosedur seperti ini 

digunakan untuk menentukan tingkatan tahap yang akan dilalui setelah tahap yang 

sedang dikerjakan. Tahap-tahap ini memiliki 3 tingkatan, yaitu sulit, sedang dan 

mudah. Hasil pengerjaan dari semua tahap yang dilalui selanjutnya digunakan 

sebagai acuan dalam menentukan tingkat kemampuan pengguna. Tampilan 

halaman pengerjaan soal dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5. Tampilan Halaman Pengerjaan Soal 
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4.1.2 Hasil uji ahli dan revisi aplikasi 

Uji ahli dilakukan setelah aplikasi diunggah di hosting dan aplikasi dapat 

diakses melalui URL. Aplikasi diagnosis kognitif fisika ini telah diuji oleh Isa 

Akhlis, S.Si., M.Si. (ahli 1) serta Dr. Achmad Sopyan, M.Pd. (ahli 2) sebagai ahli 

pemrograman dan media pembelajaran. Sebagai bahan evaluasi terhadap aplikasi 

yang telah dikembangkan digunakan checklist dan angket. Checklist digunakan 

untuk mengukur indikator yang berkenaan dengan fitur aplikasi yang 

dikembangkan yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan angket digunakan 

untuk mengukur kualitas program yang dinilai berdasarkan tujuan pengembangan 

aplikasi. 

Analisis secara deskriptif presentase menunjukkan bahwa dari checklist 

mengenai fitur aplikasi yang dikembangkan menunjukkan angka 100%. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa aplikasi fitur yang dikembangkan berdasarkan desain yang 

sebelumnya dibuat termasuk dalam kriteria baik. Hasil dari checklist dapat dilihat 

dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Hasil Checklist dari Uji Ahli 

No Indikator Skor % Kriteria Ahli 1 Ahli 2 
Komponen tes diagnosis 
1. Aplikasi dikembangkan dengan format 

soal three-tier multiple choice 
(jawaban, alasan dan tingkat 
keyakinan) 

1 1 100 Baik 

2. Aplikasi memuat materi berdasarkan 
SKL UAN 2011 

1 1 100 Baik 

3. Dapat menghasilkan feedback terhadap 
hasil pengerjaan tiap SKL 

1 1 100 Baik 

Prediksi miskonsepsi 
4. Dapat memberikan informasi jika 

terjadi miskonsepsi 
1 1 100 Baik 



49 
 

 
 

No Indikator Skor % Kriteria Ahli 1 Ahli 2 
Prediksi salah aplikasi konsep 
5. Dapat memberikan informasi jika 

terjadi salah penggunaan  konsep 
1 1 100 Baik 

Tingkat pencapaian hasil belajar 
6. Aplikasi dapat memberikan informasi 

tingkat keberhasilan hasil pengerjaan 
1 1 100 Baik 

Penunjang aplikasi  
7. Pengguna dapat login sebagai guru atau 

sebagai siswa 
1 1 100 Baik 

8 Pengguna sebagai guru dapat melihat 
hasil tes siswanya 

1 1 100 Baik 

9. Aplikasi dapat memberikan respon 
berdasarkan jawaban pengguna 

1 1 100 Baik 

10. Aplikasi dapat berjalan baik dalam 
kondisi normal. 

1 1 100 Baik 

11. Terdapat petunjuk penggunaan, 
sehingga dapat dioperasikan dengan 
mudah 

1 1 100 Baik 

12. Pengguna tidak dapat mengubah sistem 
aplikasi 

1 1 100 Baik 

Jumlah Skor 24 
Jumlah Skor Maksimum 24 
Presentase Fitur Aplikasi  100% 
Kriteria Baik 

 
Dalam kuiseonar ahli juga diberikan kesempatan untuk memberikan 

pendapat dan saran dengan cara menuliskannya secara langsung. Ahli 1 

menyarankan untuk (1) diberikan fasilitas print out pada hasil diagnosis; (2) agar 

aplikasi bisa digunakan lebih dari satu mata pelajaran; (3) data dapat disimpan 

sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan ahli 2 memberikan saran agar dimungkinkan 

siswa dapat memberikan pendapatnya sendiri. 

Sedangkan dari segi kualitas aplikasi yang didapatkan dengan menggunakan 

angket menunjukkan angka 89,16% atau termasuk dalam kriteria baik. Hasil dari 

angket dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Hasil Angket dari Uji Ahli 

No Kriteria Skor Jumlah % Kriteria Ahli 1 Ahli 2 
Functionality 
1 Aplikasi dapat membantu 

mengetahui kemampuan 
hasil belajar 

3 3 6 75 Cukup 
Baik 

2 Aplikasi dapat 
memberikan feedback 
terhadap hasil pengerjaan  

3 3 6 75 Cukup 
Baik 

Usability 
3 Aplikasi bersifat interaktif 4 3 7 87.5 Baik 

4 Aplikasi mempunyai menu 
yang mudah diakses 

4 4 8 100 Baik 

5 Desain tampilan simple 
dan menarik 

4 4 8 100 Baik 

6 Penggunaan transisi layar 
sudah tepat dan tidak 
mengganggu  

3 3 6 75 Cukup 
Baik 

7 Aplikasi menggunakan 
navigasi untuk 
memudahkan penjelajahan  

4 4 8 100 Baik 

8 Ketika menjalankan 
program, cara 
pemakaiannya cukup 
mudah 

3 3 6 75 Cukup 
Baik 

Realibility 
9 Aplikasi dapat berjalan 

dengan baik 
4 4 8 100 Baik 

10 Navigasi berjalan dengan 
baik 

4 4 8 100 Baik 

11 Dalam menggunakan 
aplikasi ini, tidak menemui 
error 

4 4 8 100 Baik 

Performance 
12 Aplikasi dapat di akses 

secara online 
4 4 8 100 Baik 

13 Kecepatan pengaksesan 
aplikasi normal 

3 3 6 75 Cukup 
Baik 

Supportability 
14 Aplikasi dapat di akses 

dengan  Sistem Operasi 
Windows, Linux, atau 
Macintosh 

4 3 7 87.5 Baik 
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No Kriteria Skor Jumlah % Kriteria Ahli 1 Ahli 2 
15 Aplikasi dapat di akses 

dengan  browser apapun 
3 4 7 87.5 Baik 

Jumlah 54 53 107 89.16 Baik 

 
Selain dari uji ahli yang dinilai menggunakan checklist dan angket, aplikasi 

juga dilihat dari sisi sistem. Review aplikasi dilakukan oleh Prof.Dr.rer.nat. 

Wahyu Hardyanto, M.Si. Guru Besar Fisika Komputasi FMIPA Universitas 

Negeri Semarang. Beberapa catatan yang disampaikan antara lain (1) aplikasi 

tersebut membolehkan seorang siswa login di dua komputer yang berbeda dalam 

waktu bersamaan yang seharusnya tidak boleh; (2) ketika siswa login dan memilih 

satu SKL, dan kemudian menutup tab/browser, kondisi aplikasi ketika dibuka 

kembali adalah siswa dapat membuka halaman login yang seharusnya session 

masih ada. Session memang masih ada, terlihat ketika langsung ke halaman  soal 

lewat edit URL, menu pilih SKL muncul. Aplikasi seperti ini tidak baik; (3) saat 

mencoba login sebagai admin dan masih login guru dalam satu komputer ternyata 

bisa, hal ini seharusnya tidak boleh. 

Beradasarkan hasil uji ahli maka dilakukan revisi aplikasi terutama terkait 

menu login. Revisi pada menu login antara lain pada saat pengguna login ke 

sistem, dilakukan pencatatan data pengguna dalam database. Revisi dilakukan 

karena semula sistem hanya melakukan penyimpanan cookie saja. Data yang 

disimpan adalah tanggal dan waktu login, session id, dan IP komputer pengguna. 

Data-data tersebut digunakan untuk mencegah double login dimana sistem akan 

mengecek apakah pengguna login dari komputer dan browser yang sama atau 
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tidak. Jika tidak sama maka pengguna tidak akan bisa login sampai pengguna 

yang pertama kali login tidak melakukan aktifitas lebih dari 15 menit.   

4.1.3 Hasil uji skala terbatas 

Setelah dilakukan revisi pada aplikasi dari hasil uji ahli, uji skala terbatas 

dilakukan di SMP Negeri 5 Semarang sebanyak sepuluh anak yang terdiri dari 3 

siswa pandai, 4 siswa sedang dan 3 siswa kurang pandai. Kemampuan siswa-

siswa ini diketahui berdasarkan informasi yang diberikan oleh guru mata pelajaran 

fisika dari siswa-siswa tersebut. Daftar siswa yang melakukan uji skala terbatas 

dapat dilihat pada lampiran 4. 

Pengujian dilakukan dengan memberikan tugas kepada siswa untuk 

dikerjakan di rumah yang diberi batasan waktu. Pemberian tugas dilalukan oleh 

guru pengampu mata pelajaran fisika dari siswa-siswa tersebut. Hal ini bertujuan 

agar siswa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tes.  

Dari hasil analisis angket didapatkan bahwa secara deskriptif hasil dari uji 

skala terbatas ini adalah 81,32% atau masuk dalam kriteria baik. Angket 

digunakan untuk mengukur kualitas program yang dinilai berdasarkan faktor 

pengembangan aplikasi. Hasil angket dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil Angket dari Uji Skala Terbatas 

No Kriteria Skor Skor 
Maksimal % Kriteria 

Functionality 
1 Aplikasi dapat membantu 

mengetahui kemampuan hasil 
belajar  

35 40 88 Baik 

2 Hasil tes tidak hanya berupa nilai 29 40 73 Cukup 
Baik 

3 Aplikasi dapat memberikan 
feedback hasil pengerjaan 

36 40 90 Baik 
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No Kriteria Skor Skor 
Maksimal % Kriteria 

Usability 
4 Aplikasi bersifat interaktif 35 40 88 Baik 
5 Aplikasi mempunyai menu yang 

mudah diakses 
30 40 75 Cukup 

Baik 
6 Desain tampilan simple dan 

menarik 
32 40 80 Cukup 

Baik 
7 Penggunaan transisi layar sudah 

tepat dan tidak mengganggu  
29 40 73 Cukup 

Baik 
8 Aplikasi menggunakan navigasi 

untuk memudahkan penjelajahan  
31 40 78 Cukup 

Baik 
9 Aplikasi mudah di Operasikan 

karena terdapat petunjuk 
penggunaan 

34 40 85 Baik 

10 Dengan adanya aplikasi ini, saya 
dapat cepat mengetahui 
kemampua siswa 

34 40 85 Baik 

Realibility 
11 Aplikasi dapat berjalan dengan 

baik 
33 40 83 Baik 

12 Navigasi berjalan dengan baik 30 40 75 Cukup 
Baik 

13 Dalam menggunakan aplikasi ini, 
tidak menemui error 

29 40 73 Cukup 
Baik 

Performance 
14 Aplikasi dapat di akses secara 

online 
36 40 90 Baik 

15 Kecepatan pengaksesan aplikasi 
normal 

33 40 83 Baik 

Supportability 
16 Aplikasi dapat di akses dengan  

Sistem Operasi Windows, Linux, 
atau Macintosh 

33 40 83 Baik 

17 Aplikasi dapat di akses dengan  
browser apapun 

34 40 85 Baik 

Jumlah 553 680 81,32 Baik 
 

Pada saat dilaksanakan uji skala terbatas terdapat 2 orang siswa yang 

mengalami error karena koneksi yang tidak baik saat melakukan ujian, sehingga 

siswa tidak bisa melanjutkan pengerjaan padahal mereka belum selesai 

mengerjakan ujian. Hal ini dikarenakan sistem dibuat agar setiap siswa 
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mengerjakan semua SKL dulu agar bisa mengerjakan SKL yang sama. Jadi ketika 

siswa baru mengerjakan pertama kali, setelah itu pilihan untuk mengerjakan SKL 

tersebut tidak bisa dipilih kembali. 

Untuk mengatasi hal tersebut pencatatan yang sebelumnya berdasarkan 

sudah mengerjakan atau belum diganti dengan  pengerjaan sudah selesai atau 

belum. Jadi ketika masuk halaman pemilihan SKL, pilihan SKL akan tetap aktif 

saat siswa belum mengerjakan SKL tersebut atau saat siswa telah mengerjakan 

SKL tersebut tapi belum selesai. 

Verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah keluaran aplikasi diagnosis 

kognitif fisika secara online dari pasangan jawaban-alasan siswa sesuai dengan 

pasangan jawaban-alasan pada instrumen yang telah dikembangakan sebelumnya. 

Keluaran diagnosis berdasarkan pasangan jawaban-alasan pada aplikasi 

dicocokkan dengan pasangan jawaban-alasan pada instrumen. Hasil pencocokkan 

ini dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Penyesuai Pasangan Jawaban Hasil Diagnosis terhadap Instrumen 

Nama Item 
Pasangan 
jawaban-

alasan 
Diagnosis Keterangan 

Dimas Nur R. 
 

b21001 D-B Miskonsepsi Sesuai 
b31009 A-B Miskonsepsi Sesuai 

Naufal Maziakiko 
P. 

b21001 D-C Miskonsepsi Sesuai 
b31003 B-B Miskonsepsi Sesuai 

Dwi Pujiastuti b11008 A-A Miskonsepsi Sesuai 
b31009 A-B Miskonsepsi Sesuai 

Aditya Saka P. b31009 A-B Miskonsepsi Sesuia 
Nur Aini Budy S. - - - - 
Alya Latifa b31006 A-A Miskonsepsi Sesuai 
August Haririe G. b11001 B-D SAK Sesuai 

b11007 A-D SAK Sesuai 
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Nama Item 
Pasangan 
jawaban-

alasan 
Diagnosis Keterangan 

Fariz Rizki Pahlevi b11008 A-A Miskonsepsi Sesuai 
b31011 D-D SAK Sesuai  

Hilda Azalia D. M. b21004 C-B Miskonsepsi Sesuai 
b11010 B-A SAK Sesuai 
b31001 B-A SAK Sesuai 

Nabilla Alya R. b11008 A-A Miskonsepsi Sesuai 
b31004 A-B SAK Sesuai 
b31012 B-B SAK Sesuai 
b31011 C-B SAK Sesuai 
b31008 A-C SAK Sesuai 

 
4.1.4 Hasil uji skala luas 

Uji skala luas dilakukan pada 77 siswa yang yang di ambil dari 3 sekolah di 

lingkungan kota semarang. Yaitu 21 siswa dari SMP Negeri 21 Semarang, 27 

siswa dari SMP Nasima Semarang dan 29 siswa dari SMP Negeri 2 Semarang. 

Proses pengerjaan dibagi menjadi 2 cara, yaitu dengan diberikan sebagai tugas 

untuk dikerjakan di rumah (SMP Nasima dan SMP Negeri 2 Semarang) dan 

dikerjakan bersama-sama di sekolah menggunakan laboratorium komputer (SMP 

Negeri 21 Semarang). Daftar siswa yang melakukan uji skala luas dapat dilihat 

pada lampiran 5. 

Tabel 4.6. Hasil Angket pada Uji Skala Luas 

No Kriteria Skor Skor 
Maksimal % Kriteria 

Functionality 
1 Aplikasi dapat membantu 

mengetahui kemampuan hasil 
belajar  

259 308 84 Baik 

2 Hasil tes tidak hanya berupa nilai 257 308 83 Baik 

3 Aplikasi dapat memberikan 
feedback hasil pengerjaan 

263 308 85 Baik 
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No Kriteria Skor Skor 
Maksimal % Kriteria 

Usability 
4 Aplikasi bersifat interaktif 242 308 79 Cukup 

Baik 
5 Aplikasi mempunyai menu yang 

mudah diakses 
256 308 83 Baik 

6 Desain tampilan simple dan 
menarik 

235 308 76 Cukup 
Baik 

7 Penggunaan transisi layar sudah 
tepat dan tidak mengganggu  

253 308 82 Baik 

8 Aplikasi menggunakan navigasi 
untuk memudahkan penjelajahan  

247 308 80 Cukup 
Baik 

9 Aplikasi mudah dioperasikan 
karena terdapat petunjuk 
penggunaan 

263 308 85 Baik 

10 Dengan adanya aplikasi ini, saya 
dapat cepat mengetahui 
kemampuan siswa 

263 308 85 Baik 

Realibility 
11 Aplikasi dapat berjalan dengan 

baik 
254 308 82 Baik 

12 Navigasi berjalan dengan baik 245 308 80 Cukup 
Baik 

13 Dalam menggunakan aplikasi ini, 
tidak menemui error 

228 308 74 Cukup 
Baik 

Performance 
14 Aplikasi dapat diakses secara 

online 
266 308 86 Baik 

15 Kecepatan pengaksesan aplikasi 
normal 

245 308 80 Cukup 
Baik 

Supportability 
16 Aplikasi dapat di akses dengan  

Sistem Operasi Windows, Linux, 
atau Macintosh 

267 308 87 Baik 

17 Aplikasi dapat diakses dengan  
browser yang saya pakai 

270 308 88 Baik 

Jumlah 4313 5236 82,37 Baik 
 

Dari tabel 4.6. diketahui bahwa hasil angket pada uji skala luas didapatkan 

skor 82,37% atau termasuk dalam kriteria baik. Sedangkan dalam pelaksanaan uji 

skala luas, tidak ditemukan masalah teknis seperti pada uji skala terbatas. Namun 
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ketika dilakukan pengujian dengan cara bersama-sama di sekolah terjadi error 

pada saat penampilan gambar. Beberapa nomor yang seharusnya terdapat gambar,  

tapi gambar tersebut tidak tampil yang terjadi pada 4 siswa. Hal ini bisa terjadi 

karena koneksi dari sekolah tersebut yang jelek atau karena kemampuan web 

server yang sedang turun. 

4.2 Pembahasan 

Aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online dikembangkan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk membuat fungsi-fungsi aplikasi. 

Sedangkan untuk penyimpanan databasenya menggunakan MySQL. PHP dan 

MySQL digunakan karena keduanya bersifat Open Source dan dapat 

dikembangkan secara bebas. 

Penentuan hasil diagnosis dilakukan saat pengguna selesai mengerjakan tes. 

Ketika soal habis maka sistem akan melakukan cek terhadap jawaban yang 

tersimpan pada tabel rawresponxx. Kemudian mengambil data dari respon 

jawaban siswa yang pasangan jawaban-alasan salah dan yakin saat 

mengerjakannya.  

Selanjutnya pasangan jawaban alasan dicocokkan dengan tabel miskonsepsi 

dan slhaplkonsep. Jika ada pasangan jawaban-alasan yang cocok dari tabel 

miskonsepsi maka pasangan tersebut merupakan pasangan miskonsepsi, 

sedangkan ketika pasangan tersebut cocok dari tabel slhaplkonsep maka pasangan 

tersebut merupakan pasangan salah aplikasi konsep. Kemudian item soal untuk 

pasangan tersebut disimpan pada tabel rawmiskonsepsi untuk miskonsepsi dan 

rawslhaplkonsep untuk salah aplikasi konsep. 
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Setelah selesai melakukan pengidentifikasian hasil diagnosis kemudian 

ditampilkan. Data-data yang ditampilkan adalah (1) data respon jawaban 

pengguna; (2) prediksi miskonsepsi; (3) prediksi salah aplikasi konsep; (4) tingkat 

kemampuan berdasarkan jawaban yang  benar; (5) pencapaian indikator; dan (6) 

rekomendasi belajar. Untuk melihatnya diberikan tautan agar lebih mudah dalam 

penggunaannya. Tampilan dari halaman hasil diagnosis dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

Agar aplikasi diagnosis kognitif fisika dapat diakses secara online maka 

perlu disimpan pada sebuah server yang terkoneksi internet atau hosting. Server 

ini selanjutnya disebut dengan web server. Web server yang digunakan adalah 

Apache. Hal ini karena menurut Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana 

Komputer (2005: 2) web server Apache mudah untuk dikonfigurasi dan dapat 

digunakan pada berbagai sistem operasi. Supaya alamat untuk mengakses aplikasi 

diagnosis kognitif fisika mudah diingat, aplikasi menggunakan URL 

http://diagnosis.aku-bisa.com. 

Hasil pengujian kepada 2 orang ahli pemrograman dan media pembelajaran 

mendapatkan skor 100% atau dalam kriteria baik untuk checklist sedangkan untuk 

angket didapatkan skor 89,16 %. Checklist digunakan untuk menilai produk 

berdasarkan desain yang sebelumnya dibuat sedangkan angket digunakan untuk 

menilai produk berdasarkan kualitasnya. Dari hasil checklist dan angket tersebut 

menunjukkan  bahwa aplikasi baik dari segi fungsi ataupun dari segi kualitas, 

aplikasi dinilai secara deskriptif, termasuk dalam kriteria aplikasi yang baik. 
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Dari hasil checklist yang menunjukkan bahwa desain aplikasi yang 

sebelumnya dibuat telah dapat direalisasikan. Fitur-fitur yang dikembangkan 

seperti faktor tes diagnostik (item checklist 1,2 dan 3), faktor prediksi miskonsepsi 

(item checklist 4), faktor prediksi salah aplikasi konsep (item checklist 5) dan 

tingkat pencapaian hasil belajar (item checklist 6) mendapatkan skor 100 % atau 

termasuk dalam kriteria baik.   

Ahli memberikan beberapa saran dalam pengembangan aplikasi ini. Namun 

semua belum bisa direalisasikan, yaitu saran agar pengguna dapat memberikan 

alasan mereka sendiri melalui tulisan. Hal ini sulit direalisasikan karena sistem 

aplikasi masih sulit digunakan untuk mendeteksi isi dari sebuah tulisan. Jadi 

ketika diberikan fasilitas untuk memberikan alasan sendiri dari pengguna maka 

akan sulit dianalisis secara cepat, karena sama saja harus dinilai secara manual. 

Dalam pengembangan aplikasi tetap diberikan fasilitas ini, namun fungsinya 

untuk menampung alasan-alasan dari pengguna yang selanjutnya digunakan 

sebagai acuan oleh pengembang soal. 

Uji skala terbatas yang dilakukan dengan objek sebanyak 10 siswa. Dari 

hasil angket yang diberikan kepada siswa didapatkan skor 81,32% atau masuk 

dalam kriteria baik. Namun dalam pelaksanaannya ketika pengguna belum selesai 

mengerjakan ujian sistem, akan mendeteksi bahwa pengguna telah selesai 

melakukan ujian. Oleh karena itu dilakukan pengubahan sistem sehingga 

pengguna akan dianggap telah selesai melakukan ujian ketika semua soal telah 

dikerjakan. 
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Uji skala luas dilakukan untuk mengetahui apakah sistem kerja yang baru 

dapat berjalan dengan baik atau tidak. Dari pengujian yang diberikan pada 77 

siswa SMP dihasilkan angket yang menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan 

dengan baik. Skor yang didapatkan yaitu 82,37%, yang termasuk dalam kriteria 

baik. Pengujian yang dilakukan dengan 2 cara menunjukkan bahwa sistem akan 

sedikit terbebani ketika ujian dilakukan secara bersama-sama. Terlihat ketika 

beberapa siswa pada saat mengerjakan, ada soal yang gambarnya tidak tampil. 

Sedangkan ketika ujian dilakukan sebagai tugas hal itu tidak terjadi. Hal ini 

diperkuat dengan hasil dari angket didapatkan persentase untuk tingkat terjadinya 

error paling rendah yaitu 74%. 

Hasil checklist dan angket dari uji ahli sampai dengan uji skala luas 

didapatkan bahwa aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online dapat digunakan 

untuk mendiagnosis hasil belajar siswa. Berdasarkan angket siswa pada item 10 

yang mengkaji masalah hasil ujian yang dapat dihasilkan lebih cepat, pada uji 

skala terbatas maupuan uji skala luas mendapatkan skor 85 % atau masuk dalam 

kriteria baik. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Sharif et al (2007:217) 

bahwa dengan mengubah suatu tes tertulis menjadi berbasis web yang dapat 

diakses secara online, mempunyai keuntungan dalam penghematan waktu dan 

sumber daya yang diperlukan untuk menandai tes.  

Ketika tes diagnosis diberikan secara online maka hasil akan langsung 

didapatkan setelah selesai mengerjakan tes. Berbeda dengan tes diagnosis secara 

tertulis dimana jawaban harus dikoreksi dulu oleh pemberi ujian. Data yang 

didapat harus diolah dulu menggunakan Microsoft Excel (MS Excel). Kemudian 
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data tersebut dicocokan dengan memperhatikan tingkat keyakinan. Dari hubungan 

tersebut baru bisa ditentukan hasil dari tes diagnosis (Pesman, 2005:48). 

Berdasarkan dari seluruh hasil penelitian dan pengembangan yang telah 

dilakukan, maka didapatkan aplikasi diagnosis kognitif fisika dapat diakses secara 

online dengan tipe soal yang digunakan adalah three-tier multiple choice. Aplikasi 

ini dapat digunakan untuk mendiagnosis hasil belajar siswa selain memberikan 

hasil pengerjaan pengguna. Berbeda dengan model evaluasi yang dikembangkan 

Erawan & Santosa (2009), jenis soal yang digunakan untuk menentukan 

kemampuan pengguna adalah one-tier multiple choice format.  

Namun dalam aplikasi diagnosis ini mempunyai keterbasan untuk 

memberikan ruang bebas bagi pengguna dalam memberikan alasan terhadap 

jawabannya seperti pada tes diagnosis secara tertulis. Pengguna diberikan pilihan 

alasan untuk memperkuat jawaban yang dipilih sebelumnya. Sehingga terkesan 

alasan yang diberikan bukanlah sepenuhnya berasal dari pendapat pengguna. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1     Simpulan 

Aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online dikembangkan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP serta menggunakan database MySQL. 

Tampilan user interface dikembangkan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman HTML dan Java Script. Sedangkan jenis soal yang digunakan 

adalah three-tier multiple choice. Aplikasi ini dapat diakses secara bebas melalui 

internet pada alamat http://diagnosis.aku-bisa.com. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, hasil cheklist yang 

diberikan kepada 2 orang penguji yang ahli di bidang media pembelajaran dan 

pemrograman  mendapatkan skor 100% atau dalam kriteria baik, sedangkan untuk 

angket mendapatkan skor 89,16% yang termasuk dalam kriteria baik. Saat 

pengujian pada kondisi nyata yang diberikan kepada 10 siswa SMP, hasil uji skala 

terbatas didapatkan skor 81,32% atau dalam kriteria baik dan pada uji skala luas 

didapatkan skor 82,37 % atau dalam kriteria baik yang diberikan kepada 77 siswa 

SMP dari 3 sekolah yang berada di kota Semarang. Sehingga pengembangan 

aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online dapat dikatakan berhasil. 

Penggunaan aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online dapat 

digunakan untuk melakukan tes diagnosis. Dengan menggunakan aplikasi ini 

maka hasil diagnosis dapat diketahui dengan cepat. Pengguna dapat mengetahui 
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sejauhmana kemampuan hasil belajarnya, apakah terjadi miskonsepsi atau adanya 

salah aplikasi konsep serta bagaimana tingkat pencapaian hasil belajarnya.  

5.2 Saran 

Aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online yang telah dikembangkan 

memiliki keunggulan dan kelemahan. Seperti dijelaskan pada bagian pembahasan, 

ketika sistem dipakai secara bersama-sama maka pengaksesan aplikasi akan lebih 

berat. Untuk pengembangan selanjutnya perlu dipikirkan bagaimana agar web 

server tidak terlalu terbebani ketika diakses oleh banyak pengguna. 

Aplikasi yang telah dikembangkan ini mencakup SKL-SKL yang berlaku 

pada UN SMP pada tahun 2011. Untuk pengembangan selanjutnya sebaikmya 

aplikasi mempunyai topik-topik tertentu dimana siswa sering mengalami 

miskonsepsi atau salah aplikasi konsep.  
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Lampiran 1  
 

DESAIN APLIKASI DIAGNOSIS KOGNITIF FISIKA ONLINE 
A. Fitur yang dikembangkan 

Dalam penelitian dan pengembangan aplikasi diagnosis kognitif fisika secara online, fitur 
yang akan dikembangkan adalah: 
a. Bentuk soal 

1. Soal dikembangkan dengan menggunakan jenis three- tier multiple choice format. 
Dimana soal terdiri dari soal, jawaban, alasan dan tingkat keyakinan. 

2. Soal didahului dengan pernyataan terlebih dahulu. Satu pernyataan bisa memuat 1 
atau dua soal. 

3. Materi soal yang dikembangkan berdasarkan indikator  yang berlaku pada  UN IPA 
Fisika Tahun 2011. 

b. Prosedur pengerjaan. 
1. Dalam satu kali pengerjaan terdiri dari 4 tahap. 
2. Setiap tahap, jumlah soal yang diberikan berdasarkan jumlah indikator yang dipilih. 
3. Saat pertama kali mengerjakan ujian hanya bisa memilih SKL yang mau dikerjakan 

tanpa bisa memilih indikatornya.  
4. Soal  diberikan secara random, berdasarkan SKL maupun berdasarkan indikator. 
5. Setelah selesai pengerjaan maka akan muncul halaman  feedback terhadap soal yang 

sudah dikerjakan. 
c. Diagnosis kognitif dan komponen kognitif problem solving. 

1. Kisi-kisi soal disusun berdasarkan komponen kognitif problem solving. 
2. Setiap jawaban dan alasan terhadap soal dikembangkan sehingga terdapat pasangan 

jawaban-alasan yang menunjukkan adanya miskonsepsi atau adanya salah aplikasi 
konsep.  Berikut merupakan tabel penggolongan gabungan jawaban-alasan yang 
menunjukkan adanya miskonsepsi atau salah aplikasi konsep. 

Tabel 1. Pemberian kategori miskonsepsi dan salah aplikasi konsep 
No Kategori Kriteria 

3.  Miskonsepsi Jika jawaban yang dipilih siswa salah, alasan yang dipilih siswa 

salah namun merupakan alasan dari jawaban yang dipilih siswa, 

dan siswa yakin dalam menjawab. 

4.  Salah Aplikasi 

Konsep 

Jika jawaban yang dipilih siswa salah, alasan yang dipilih siswa 

salah namun merupakan alasan dari jawaban yang dipilih siswa, 

dan siswa yakin dalam menjawab. 

Soal berupa aplikasi rumus. 
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d. Pengguna 
Pengguna dibagi menjadi 3, yaitu : 
1. Administrator. 

Mempunyai fitur untuk menambah perangkat untuk soal dan diagnosis serta 
melakukan ujian dan melihat hasil diagnosis.  

2. Siswa 
Mempunyai fitur untuk melakukan ujian serta melihat hasil diagnosis. 

3. Guru 
Mempunyai fitur untuk melakukan ujian, melihat hasil diagnosis,  melihat hasil 
diagnosis dari siswa dalam sekolah yang diajar oleh guru tersebut serta menambah 
soal atau menghapus soal yang telah dimasukkan. 

e. Acuan dalam pengembangan 
Dalam pengembangan aplikasi ini maka perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini : 
1. Functionality,  yaitu menilai fitur (faktor fitur) yang dikembangkan dan kapabilitas 

dari aplikasi yang dikembangkan. 
2. Usability,yaitu menilai dengan mempertimbangkan faktor manusia, estetika secara 

keseluruhan, konsistensi dan dokumentasi. 
3. Reliability,yaitu menilai dengan mengukur frekuensi dan keparahan kegagalan, 

keakuratan hasil output, kemampuan untuk pulih dari kegagalan dan prediktabilitas 
program. 

4. Performance, yaitu menilai berdasakan kecepatan pemrosesan, waktu respon, 
konsumsi sumber daya, dan efisiensi. 

5. Supportability,yaitu menilai berdasarkan kemampuan untuk mengembangkan 
program, adaptasi, dan servis. 
 

B. Desain database 
Untuk dapat mengcover semua kebutuhan aplikasi maka perlu dibuat tabel sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Fungsi tabel 
Nama tabel Fungsi Field 
Admin Menyimpan data profil admin id, username, password,sekilas, 

nama, alamat, email, telp, 
pendidikan. 

Guru Data guru  (id_guru, tgl, email) 
Indikator Nama indikator  yang 

digunakan 
(id_indik, nm_indik) 

Item 
 

Tabel untuk menyimpan soal 
serta jawaban dan alasan  

id_item, twotierke, isimage, 
soal, o1, o2, o3,o4, alasan1, 
alasan2, alasan3, alasan4, r1, r2, 
r3, r4, orkey, id_testlet 

Materi Materi UN SMP  id_materi, nm_materi 
Miskonsepsi 
 

Mengidentifikasi pasangan 
jawaban yang miskonsepsi  

id_item, pas, id_mis 
 

Miskonsepsi hint Jawaban yang betul  id_mishint, nm_mishint 
Miskonsepsi list Menunjukkan nama 

miskonsespsi dan yang benar 
id_mis, nm_mis, id_mishint 

Rawindikator 
 

Menunjukkan daftar skl dan 
indikator yang telah dikerjakan 

id_user, id_skl, id_indik12345 
 

Rawmiskonsepsi 
 

Merekam adanya user yang 
mendapatkan miskonsepsi  

id_user, id_indik, id_item, pas 

Rawrespon01 
 

Menunjukkan id item, id 
testlet,  skl jawaban yang 
dilakukan user pada skl 1  

id_user, tahap, testletke, 
id_testlet, twotierke, id_item, 
jwbalasykn 
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Rawrespon02 

 
Menunjukkan id item, id 
testlet,  skl jawaban yang 
dilakukan user pada skl 2  

 

id_user, tahap, testletke, 
id_testlet, twotierke, id_item, 
jwbalasykn 

Rawrespon04 
 

Menunjukkan id item, id 
testlet,  skl jawaban yang 
dilakukan user pada skl 4  
 

id_user, tahap, testletke, 
id_testlet, twotierke, id_item, 
jwbalasykn 

Rawrespon05 
 

Menunjukkan id item, id 
testlet,  skl jawaban yang 
dilakukan user pada skl 5  
 

id_user, tahap, testletke, 
id_testlet, twotierke, id_item, 
jwbalasykn 

Rawrespon06 
 

Menunjukkan id item, id 
testlet,  skl jawaban yang 
dilakukan user pada skl 6  

id_user, tahap, testletke, 
id_testlet, twotierke, id_item, 
jwbalasykn 

Rawslhaplkonsep 
 

Merekam adanya user yang 
mendapatkan salah aplikasi 
konsep  

id_user, id_indik, id_item, pas 

Sekolah 
 

Menunjukkan data sekolah 
yang telah telah masuk 
database 

id_sek, nm_sek, alamat, kota, 
kepsek, logo 

Siswa 
 

Daftar siswa yang telah 
terdaftar sebagai user  

id_user, tgl, a12 

Skl 
 

Untuk mengidentifikasi skl 
yang sedang digunakan 

 

Slhaplkonsep 
 

Mengidentifikasi  pasangan 
jawaban alasan yang 
menunjukkan salah aplikasi 
konsep  setiap item  

id_item, Pas, id_sala 

Slhaplkonsephint 
 

Jawaban yang betul untuk item 
yang mengandung pasangan 
jawaban alasan menunjukkan 
SAK. 

id_slhaplhint, nm_slhaplhint 

Slhaplkonseplist 
 

Menunjukkan nama salah 
aplikasi konsep dan id yang 
benar 

id_mis, nm_mis, id_mishint 

Testlet 
 

Untuk menyimpan data yang 
digunakan untuk membuat 
pernyataan  

id_testlet, stem1, stem2, stem3, 
stem4, pic, jml_item, diff, a, b1, 
b2, b3, b4 

Theta 
 

Digunakan untuk menyimpan 
data yang menunjukkan tingkat 
hasil belajar siswa.  

id_user, id_skl, modul1, diff1, 
modl2, diff2, modul3, diff3, 
modul4, diff4, diffx 

Transkip Digunakan  untk menyimpan 
respon terhadap komponen 
kognitif problem solving dari 
soal 

Id_user, id_indik, tniikf 

User 
 

Pengguna aplikasi diagnosis 
kognitif fisika online 

id_user, pwd_user, nm_user, 
sex, status, id_sek 

Hubungan antar tabel 
a. pengidentikasian item dan jawaban, alasan akan adanya hasil diagnosis 
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Setiap item yang berada pada tabel item mempunyai pasangan jawaban-alasan yang 
menunjukkan miskonsepsi atau salah aplikasi konsep. Pasangan jawaban-alasan ini 
tersimpan pada tabel miskonsepsi/salhaplkonsep.  
Pasangan jawaban-alasan yang menunjukkan miskonsepsi/slhaplkonsep diberi 
id_mis/id_slh. Id tersebut yang selanjutnya digunakan untuk memberitahu kesalahan. 
Kesalahan ini di simpan pada tabel miskonsepsilist/slaplkonseplist.  
Sedangkan tabel miskonsepsihint/slaplkonsephint merupakan pembenaran dari adanya 
miskonsepsi/slhaplkonsep. 
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b. pengindikasian skl yang telah di kerjakan 

 
 

Pengidentifikasikan SKL yang telah dikerjakan oleh user disimpan pada tabel rawindikator. 
selanjutnya untuk respon jawaban, alasan, tingkat keyakinan dan jenis item di simpan pada 
tabel rawresponsexx. 
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c. pengindikasian user mengalami miskonsepsi atau salah aplikasi konsep 

 
Untuk mengetahui user mengalami miskonsepsi/salah aplikasi konsep data tersimpan tabel 
rawmiskonsepsi/rawslhaplkonsep. Ketiak user meminta hasil diagnosis maka akan di cek 
dulu SKL dan indikator berapa yang telah di kerjakan yang terdapat pada table indikator. 
Dari data pada tabel rawindikator maka akan mengecek pada tabel rawmiskonsepsi dan 
rawslaplkonsep. Selanjutnya di ketahui apakah user mengalami miskonsepsi/salah aplikasi 
konsep atau tidak.   
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d. Data item 

 
Penyimpanan instrumen soal dikelompokkan berdsarkan SKL. Setiap SKL mempunyai satu 
atau beberapa indikator yang tersimpan pada tabel indikator. Dari tabel indikator maka 
ditentukan materi yang selanjutnya dijadikan dalam membuat testlet. Testlet merupakan 
sebuah pernyataan yang tersimpan dalam tabel testlet. Tabel testlet tersebut menentukan item 
yeng merupakan pasangan dari testlet dimana item tersimpan dalam tabel item. 
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f. user 

 
Aplikasi diagnosis kognitif fisika memiliki 2 jenis pengguna yaitu sebagai admin dan 
sebagai user.  
1. Admin 

Merupakan pengguna yang mempunyai peran untuk mengatur aplikasi ini.  
2. User 

Terdiri dari 2 jenis user, yaitu sebagai guru atau sebagai murid.    
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g. Pengidentifikasian pada tabel transkrip 

 
Tabel traskrip diperngaruhi respon user pada hasil test yang tersimpan pada tabel 
rawresponxx. Dimana tabel transkrip menyimpan banyaknya soal yang benar dan jumlah 
soal seluruhnya.   
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C. Data flow diagram 
a. Diagram pengguna aplikasi 

 

 
Aplikasi diagnosis kognitif fisika online memiliki dua jenis pengguna, yaitu : 
Admin  yang berfungsi sebagai pengguna dan pengendali sistem dan user yang merupakan 
pengguna sistem  

 
b. Diagram untuk admin 

 
Ketika pengguna masuk sebagai admin maka pengguna dapat melakukan manipulasi pada 
data soal, komponen diagnosis dan melihat basis data. Untuk bagian data soal admin dapat 
menambah soal, mengubah soal, dan menghapus soal. Sedangkan pada komponen diagnosis 
admin dapat menambah dan menghapus komponen diagnosis (miskonsepsi/slhaplkonsep).  
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c. Diagram untuk user 
 

 
Pengguna di bagi menjadi 2, yaitu pengguna sebagai guru dan pengguna sebagai siswa. Ketika 
pengguna masuk sebagai siswa, pengguna dapat melakukan proses ujian dan melihat hasil  
ujian. Sedangkan ketika pengguna masuk sebagai guru maka pengguna dapat melakukan hal 
yang sama dengan siswa serta dapat melihat hasil siswa yang di ajarnya secara keseluruhan. 
Selain itu guru mempunyai fasilitas untuk menambah soal atau menghapus soal yang telah 
guru tersebut masukkan.  
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d. Diagram alur program 
 

 
 
Sebelum user dapat melakukan ujian maka user harus masuk login terlebih dahulu. Jika 
user belum terdaftar makan user dapat melakukan registrasi terlebih dahulu.  
Setelah melakukan login, user dapat memilih untuk melakukan ujian atau melihat hasil. 
Saat user memilih ujian user dapat memilih SKL berapa yang akan diikuti. Saat 
melakukan ujian user diwajibkan menjawab soal dengan mengisi jawaban, alasan serta 
tingkat keyakinannya.  
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e. Diagram alur proses ujian 
  Saat memulai ujian user memilih skl yang mau 

dilaksanakan. Ujian yang akan dilakukan  terdiri 
dari 4 tahap. 
Untuk menampilkan testlet dan soal yang akan 
diujikan data-data diambil dari basis data 
berdasarkan skl yang dipilih. Jumlah testlet setiap 
tahap sebanyak indikator pada skl yang dipilih. 
Selanjutnya data yang di dapat ndi acak 
urutannya untuk menghindari urutan nomor yang 
sama setiap siswa.  
Setiap menjawab soal maka data akan di simpan 
yang selanjutnya diproses untuk menentukan 
tingkat kemampuan. 
Setiap selesai tahap di cek apakah telah 
melakukan 4 tahap atau belum. Jika belum 
melakukan 4 tahap maka dilakukan proses yang 
sama. jika telah melakukan 4 tahap maka 
dilakukan penyimpana komponen problem 
solving yang selanjutnya akan menampilkan 
feedback skl tersebut. 
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D. Desain Tampilan 
 

 

Gambar 1. Tampilan Utama (halaman index) 

 

 

 

 

Gambar 2. Halaman login 
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Gambar 3. Tampilan user 

 

 
Gambar 4. Tampilan pengerjaan soal 
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Gambar 5. Halaman Feedback (hasil ujian) 

 

 
Gambar 6. Fasilitas guru (untuk upload soal) 
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Lampiran 2 
TAMPILAN HASIL DIAGNOSIS 

 

 

Gambar 1. Respon Setiap Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Tingkat Kemampuan 
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Gambar 3. Pencapaian Indikator 

 

 

Gambar 4. Prediksi Miskonsepsi 
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Gambar 5. Prediksi Salah Aplikasi Konsep 

 

 

 

Gambar 6. Rekomendasi Belajar 
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Lampiran 3 
 

KODE PEMROGRAMAN HALAMAN UTAMA 
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 
/> 
<title>aku-bisa.com | Tes Diagnostik Kognitif Fisika Online</title> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleindex.css" media="all" 
/> 
</head> 
<body> 
<div id="wrap"> 
<div id="header"></div> 
<div class="announce"> 
<a onclick="javascript:popup('home.php'); return false;"><img 
src="images/tesdiagnostik.png" border="0" /> </a> 
</div> 
<table border="0" width="600"><tr align="left"><td> 
 <div id="menucontent"> 

<ul> 
<li><a href="javascript:;" onClick="openContent(this,'div1')"  
id="firstSlide">Pengantar</a></li><li><a href="javascript:;" 
onClick="openContent(this,'div2')">Tes Diagnostik</a></li><li><a 
href="javascript:;" onClick="openContent(this,'div3')">Kontak</a></li>    
 </ul> 
</div> 
</td></tr><tr><td> 
<div id="divContent" align="justify"> 
<div id="div1"> 
<h2>Selamat Datang ...</h2> 
<p>Sebuah situs yang dapat membantu siswa untuk mengtahui tingkat 
pemahaman siswa dan dapat memberikan <em>feedback</em> berdasarkan hasil 
tes. Dengan tes ini maka dapat diketahui kelemahan siswa dalam memahami 
konsep, baik dalam aplikasi konsep ataupun adanya miskonsepsi.</p> 
<p>Situs ini sangat bermanfaat bagi para siswa untuk belajar di luar 
sekolah atau di rumah yang berisi tes diagnosis yang kemudian dapat 
diketahui hasil dari tes secara cepat serta disertai pembahasan dari 
soal-soal yang disediakan. </p> 
</div>  
<div id="div2"> 
<h2>Aplikasi Diagnostik Kognitif Fisika</h2> 
<p>Tes diagnosis kognitif diartikan sebagai tes yang digunakan untuk 
mengetahui kelemahan-kelemahan siswa berdasarkan hasil analisis ranah 
kognitif. Aplikasi diagosis kognitif fisika dikembangkan secara 
<em>online</em> mempunyai kelebihan yaitu: 
<table cellpadding="2"> 
<tr valign="top"><td><img src="images/icon_web.gif" /></td><td 
width="200"><b>Kapan pun, Dimana pun</b><br /> Dikembangkan dengan 
berbasis web, sehingga dapat diakses di manapun dan kapanpun juga.<br 
/><br /> 
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</td><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td width="60"><img 
src="images/tingkat.png" /></td><td width="200"><b>Tingkat 
Kemampuan</b><br />Memberikan informasi kemampuan hasil belajar siswa 
berdasarkan komponen problem solving</td></tr> 
<tr valign="top"><td><img src="images/report10.jpg" width="70" 
height="55"/></td><td><b>Feedback</b><br /> Memberikan keluaran terhadap 
jawaban yang diberikan, yaitu adanya kemungkinan miskonsepsi / salah 
aplikasi konsep.<br /><br /></td><td>&nbsp;</td><td><img 
src="images/indikator.png" /></td><td><b>Pencapaian Indikator</b><br 
/>Memberikan informasi tingkat pencapaian dari hasil ujian berdasarkan 
indikator keberhasilan.</td></tr> 
<tr valign="top"><td><img src="images/pembahasan.png" 
/></td><td><b>Pembahasan</b><br />Dilengkapi dengan pembehasan tiap 
soal.</td><td>&nbsp;</td><td></td><td></td></tr></table></p> 
</div>  
<div id="div3"><p>Untuk keperluan pengembangan, kami senantiasa menerima 
masukan-masukan dalam bentuk apapun. <br /><br 
/>Administrator@diagnosis.com </p> 
</div>  
</div> 
</td></tr></table><br /><br /> 
<div id="footer"> 
© 2010 | <a href="aku-bisa.com" target="_blank">aku-bisa.com</a> | <a 
href="adm_log.php">admin</a> | All Rights Reserved. 
</div> 
</body> 
</html> 
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Lampiran 4 
 

DAFTAR SISWA DALAM UJI SKALA TERBATAS 
 

No NAMA SISWA SEKOLAH 
1 Dimas Nur Ramadhani SMP Negeri 5 Semarang 
2 Naufal Maziakiko Pratanazal SMP Negeri 5 Semarang 
3 Dwi Pujiastuti SMP Negeri 5 Semarang 
4 Aditya Saka Pramudya SMP Negeri 5 Semarang 
5 Nur Aini Budy Safitri SMP Negeri 5 Semarang 
6 Alya Latifa SMP Negeri 5 Semarang 
7 August Haririe Gawang K SMP Negeri 5 Semarang 
8 Fariz Rizki Pahlevi SMP Negeri 5 Semarang 
9 Hilda Azalia David Mulyono SMP Negeri 5 Semarang 

10 Nabilla Alya Ramadhanni SMP Negeri 5 Semarang 
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Lampiran 5 
 

DAFTAR SISWA DALAM UJI SKALA LUAS 
 

No Nama 
SMP Negeri  21 Semarang 

1 Amalia Tsabitul Azmi 
2 Asih Martha Wardani 
3 Ayu Prawidya 
4 Azka Putra Pradana 
5 Dhea Aulya Ashari 
6 Fadilah Sekar D 
7 Fairuz Fajri Utomo 
8 Khoirotun Nisak 
9 Mazaya Almas Saradella 

10 Meilisa Wahyu Windayanti 
11 Muhammad Fajar Nur Ismail 
12 Muhammad Rizky Pangestu 
13 Muhammad Tito Adhianto 
14 Nabilla Nur Azmi 
15 Nanda Maulana 
16 Nurannisa Asriningrupti Nusa 
17 Prisdito Rendragraha Hartono 
18 Putri Fasya Permata 
19 Shanintya Dhivya Astrinia 
20 Syatifa Farhanna Syaukani 
21 Tamara Linda Herawati 

SMP Nasima Semarang 
22 Darry Amar Firmansyah 
23 Dewi Ayu Septyana 
24 Dhea Erida Halimatus S. 
25 Dimas Jufiriyanto Pratama 
26 Dinda Rahmasari Tunggal S. 
27 Fa'iq Muhamad Rizqy 
28 Fariha Hudiya Firdaus 
29 Faris Cahya Priambada 
30 Febi Yogi Firmansyah 
31 Irzant Musthafa Kamal 
32 Kadhana Reya Wisinggya 
33 Mahardheka Putra Arif R. 
34 Manggar Prawiraningprang 

35 Nur'aini Intan Pratiwi 
36 Resa Rizkiana 
37 Riri Tresnawati 
38 Rizky Herlambang 
39 Robby Gunawan 
40 Salman Zakaria 
41 Salva Redha Kusuma Firdaus 
42 Samudra Febrian Wibisono P. 
43 Sania Khairunissa Fatin 
44 Sekar Ayu Dwi Maharani 
45 Wildan Aufa Hanif B. 
46 Wildan Maulana Rozan 
47 Zelinda Citra Sasmita 
48 Zhafira Utami Marhaban 

SMP Negeri 2 Semarang 
49 Abid Naufal Zakiy 
50 Aglenda Sherina Novera S. 
51 Aliska Arumsari 
52 Annisa Ayusaleha 
53 Annisa Lantang Madany 
54 Ardhian Dwi Nur Cahyo 
55 Arini Dian Ekaputri 
56 Arjuna Axel 
57 Aulia Nafi Syifa Putri K. 
58 Britania Atrika 
59 Cholifatur Rosyidah 
60 De Illa Lady Pratiwi 
61 DiCBa Hardyatama 
62 Dieva Novelia Sekar Arum 
63 Khalwa Rifwanda Arsya A. 
64 Krama Setia Ramadhan 
65 Kurnia Dyah Oktavia Putri 
66 Kurniati Fadilah Burhanudin 
67 Leorca Aurino 
68 Lulu Khalilah Manggalania 

No Nama 
70 Maulana Imam S.P 



90 
 

 
 

71 Muhammad Ainul Yaqin 
72 Nadia Febrianita Gunarto 
73 Raihan Kausar Nirwan 
74 Reyhan Anindya Aryatikta 
75 Shania Melvinda Putri 
76 Shaliha Salsabil Jarot 
77 Vania Fahranisa Isanti 
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Lampiran  6 
KISI-KISI CHECKLIST DAN ANGKET 

 

Kriteria 
Nomor Soal 

Ahli Siswa 

Komponen Diagnostik (checklist) 

Tes Diagnosis Kognitif 1, 2, 3 1, 2, 3 

Prediksi Miskonsepsi 4 4 

Prediksi Salah Aplikasi Konsep 5 5 

Tingkat Pencapaian hasil belajar 6 6 

Penunjang Aplikasi 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11, 
12 

Komponen Fitur (angket) 

Functionslity 1, 2 1, 2, 3 

Usability 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 

Realibility 9, 10, 11 11, 12, 13 

Performance 12, 13 14, 15 

Supportability 14, 15 16, 17 
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Lampiran 7 
INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA 

 
Uji ahli 

 
ANGKET APLIKASI DIAGNOSIS KOGNITIF FISIKA ONLINE 

 
Nama   : ………………………………………………… 
 
Asal Instansi : ………………………………………………… 
 
Petunjuk: 
1. Isilah nama dan asal instansi Anda pada kolom yang telah disediakan. 
2. Angket ini merupakan tindak lanjut dari Pengembangan Aplikasi Diagnosis Kognitif Fisika 

Online 
3. Berilah pendapat anda sejujur-jujurnya. 
4. Berikanlah tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia sesuai dengan jawaban Anda. 
 
Keterangan :  

SS =  Sangat Setuju  TS =  Tidak Setuju 
ST =  Setuju   STS =  Sangat Tidak Setuju 
 

No Kriteria SS ST TS STS 

1 Aplikasi dapat membantu mengetahui kemampuan hasil belajar      

2 Aplikasi dapat memberikan feedback terhadap hasil pengerjaan      

3 Aplikasi bersifat interaktif     

4 Aplikasi mempunyai menu yang mudah diakses     

5 Desain tampilan simple dan menarik     

6 Penggunaan transisi layar sudah tepat dan tidak mengganggu      

7 Aplikasi menggunakan navigasi untuk memudahkan penjelajahan      

8 Ketika menjalankan program, cara pemakaiannya cukup mudah     

9 Aplikasi dapat berjalan dengan baik     

10 Navigasi berjalan dengan baik     

11 Dalam menggunakan aplikasi ini, tidak menemui error     

12 Aplikasi dapat di akses secara online     

13 Kecepatan pengaksesan aplikasi normal     
14 Aplikasi dapat di akses dengan  Sistem Operasi Windows, Linux, 

atau Macintosh     

15 Aplikasi dapat di akses dengan  browser apapun     
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Uji ahli 
 

CHECKLIST APLIKASI DIAGNOSIS KOGNITIF FISIKA ONLINE 
 

 
Nama : ……………………………… 
 
Asal Instansi      : ……………………………… 
 
Petunjuk: 
1. Isilah nama, NIM, dan program studi Anda pada kolom yang telah disediakan. 
2. Checklist ini merupakan tindak lanjut dari Pengembangan Aplikasi Diagnosis Kognitif Fisika 

Online 
3. Berilah pendapat anda sejujur-jujurnya.  
4. Berikanlah tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia sesuai dengan jawaban Anda. 

 
 

No 
Indikator Ada / 

Ya 

Tidak 
ada 

/Tidak 

1. Aplikasi dikembangkan dengan format soal three-tier multiple 
choice (jawaban, alasan dan tingkat keyakinan)   

2. Aplikasi memuat materi berdasarkan SKL UAN 2011   

3. Dapat menghasilkan feedback terhadap hasil pengerjaan tiap SKL   

4. Dapat memberikan informasi jika terjadi miskonsepsi   

5. Dapat memberikan informasi jika terjadi salah penggunaan  konsep   

6. Aplikasi dapat memberikan informasi tingkat keberhasilan hasil 
pengerjaan   

7. Pengguna dapat login sebagai guru atau sebagai siswa   

8 Pengguna sebagai guru dapat melihat hasil tes siswanya   

9. Aplikasi dapat memberikan respon berdasarkan jawaban pengguna   

10. Aplikasi dapat berjalan baik dalam kondisi normal.   

11. Terdapat petunjuk penggunaan, sehingga dapat dioperasikan dengan 
mudah   

12. Pengguna tidak dapat mengubah sistem aplikasi   
 

  



94 
 

 
 

Uji ahli 
 

 

Pertanyaan Pendukung 

1. Menurut Anda apa saja kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam aplikasi ini? 

Jawaban :  ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

2. Menurut Anda apa saja kekurangan yang terdapat dalam aplikasi ini? 

Jawaban :  ...............................................................................................................................   

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

3. Bagaimana pendapat dan saran Anda tentang aplikasi ini? 

Jawaban :  ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

       Semarang, ………..……. 2011 
     
 
 
 
       ……………………………… 
       NIP. ……………………….. 
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Siswa 
 

ANGKET APLIKASI DIAGNOSIS KOGNITIF FISIKA ONLINE 
 
Petunjuk: 
1. Isilah nama dan asal instansi Anda pada kolom yang telah disediakan. 
2. Angket ini merupakan tindak lanjut dari Pengembangan Aplikasi Diagnosis Kognitif Fisika 

Online 
3. Berilah pendapat anda sejujur-jujurnya. 
4. Berikanlah tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia sesuai dengan jawaban Anda. 

 
Keterangan :  

SS =  Sangat Setuju  TS =  Tidak Setuju 
ST =  Setuju   STS =  Sangat Tidak Setuju 

No Kriteria SS ST TS STS 

1 Aplikasi dapat digunakan untuk melakukan tes diagnosis     

2 Hasil tes tidak hanya berupa nilai     

3 Aplikasi dapat memberikan feedback hasil pengerjaan     

4 Aplikasi bersifat interaktif     

5 Aplikasi mempunyai menu yang mudah diakses     

6 Desain tampilan simple dan menarik     

7 Penggunaan transisi layar sudah tepat dan tidak mengganggu      

8 Aplikasi menggunakan navigasi untuk memudahkan penjelajahan      

9 Aplikasi mudah di operasikan karena terdapat petunjuk penggunaan      

10 Dengan adanya aplikasi ini, saya lebih cepat mengetahui kemampuan 

saya 

    

11 Aplikasi dapat berjalan denga baik     

12 Navigasi berjalan dengan baik     

13 Dalam menggunakan aplikasi ini, tidak menemui error     

14 Aplikasi dapat di akses secara online     

15 Kecepatan pengaksesan aplikasi normal     

16 Aplikasi dapat di akses dengan  Sistem Operasi yang saya pakai.     

17 Aplikasi dapat di akses dengan browser saya.     

 
Berikan pendapat dan saran saudara tentang aplikasi ini! 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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Uji ahli 
 

KRITERIA PENILAIAN ANGKET  
APLIKASI DIAGNOSIS KOGNITIF FISIKA SECARA ONLINE 

 
No Item Nilai Keterangan 
1 Aplikasi dapat membantu 

mengetahui kemampuan hasil 
belajar 
 

SS Aplikasi dapat memberikan informasi nilai 
hasil tes, tingkat kemampuan dan 
pencapaian indikator 

ST Aplikasi dapat memberikan informasi nilai 
hasil tes dan tingkat kemampuan 

TS Aplikasi tidak dapat memberikan informasi 
nilai  hasil tes tapi tidak dapat memberikan 
informasi tingkat kemampuan 

STS Aplikasi tidak dapat memberikan informasi 
hasil tes 

2 Aplikasi dapat memberikan 
feedback terhadap hasil 
pengerjaan 

SS Aplikasi dapat memberikan informasi 
kemungkinan adanya miskonsepsi dan salah 
aplikasi konsep 

ST Aplikasi hanya dapat memberikan informasi 
kemungkinan adanya miskonsepsi atau 
salah aplikasi konsep saja. 

TS Aplikasi  hanya memberikan nilai hasil tes 
STS Aplikasi  tidak dapat memberikan informasi 

hasil  tes 
3 Aplikasi bersifat interaktif SS Aplikasi sangat memiliki interaktifitas 

dengan pengguna 
ST Aplikasi memiliki interaktifitas dengan 

pengguna 
TS Aplikasi kurang memiliki interaktifitas 

dengan pengguna 
STS Aplikasi tidak memiliki interaktifitas dengan 

pengguna 
4 Aplikasi mempunyai menu yang 

mudah diakses 
SS Menu mudah diakses dan sederhana dalam 

pengoprasiannya 
ST Menu mudah diakses tetapi tidak sederhana 

dalam pengoprasiannya 
TS Menu bisa diakses 

STS Menu tidak bisa di akses 
5 Desain tampilan simple dan 

menarik 
SS Tampilan tidak rumit, tidak mengurangi 

kejelasan isi dan mudah di baca. 
ST Tampilan tidak rumit, tidak mengurangi 

kejelasan isi tapi tidak mudah di baca. 

TS Tampilan tidak rumit, mudah dibaca tapi 
mengurangi kejelasan isi. 

STS Tampilan rumit, mengurangi kejelasan isi 
dan tidak mudah dibaca. 
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6 Penggunaan transisi layar sudah 
tepat dan tidak mengganggu 

SS Peletakan dan susunan unsure-unsur visual 
sudah terkendali dengan baik, sehingga 
memperjelas masing-masing unsurnya. 

ST Peletakan dan susunan unsure-unsur visual 
kurang terkendali dengan baik, sehingga 
kurang memperjelas masing-masing 
unsurnya 

TS Peletakan dan susunan unsur-unsur visual 
terkendali dengan baik, tetapi kurang 
memperjelas masing-masing unsurnya. 

STS Peletakan dan susunan unsure-unsir visual 
tidak terkendali dengan baik, sehingga tidak 
memperjelas masing-masing unsurnya. 

7 Aplikasi menggunakan navigasi 
untuk memudahkan 
penjelajahan 

SS Navigasi (icon) yang digunakna familiar, 
konsisten dan efektif dalam penggunaannya 

ST Navigasi (icon) yang digunakan kurang 
familiar, tetapi konsisten dan efektif dalam 
penggunaannya 

TS Navigasi (icon) yang di gunakan kurang 
familiar, kurang konsisten tetapi efektif 
dalam penggunaannya. 

STS Navigasi (icon) yang digunkana tidak 
familiar, tidak konsisten dan tidak efektif 
dalam penggunaannya 

8 Ketika menjalankan program, 
cara pemakaiannya cukup 
mudah 

SS Aplikasi sangat mudah digunakan 
ST Aplikasi kurang mudah digunakan 
TS Aplikasi susah digunakan 

STS Aplikasi sangat susah digunakan 
9 Aplikasi dapat berjalan dengan 

baik 
SS Semua proses dapat berjalan dengan baik. 
ST Proses mengerjakan soal dan penampilan 

hasil tes berjalan dengan baik 
TS Proses mengerjakan soal dan penampilan 

hasil tes tidak dapat berjalan dengan baik 
STS Proses yang dilakukan tidak berjalan dengan 

baik 
10 Dalam menggunakan aplikasi 

ini, tidak menemui error 
SS Dalam pengoprasian tidak terjadi error sama 

sekali 
ST Kadang-kadang mengalami error saat 

melakukan oprasi tertentu. 
TS Saat melakukan oprasi tertentu,  selalu 

terjadi error 
STS 

 
Dalam pengoprasian sering mengalami error 

11 Aplikasi dapat di akses secara 
online 

SS Aplikasi dapat diakses melalui koneksi 
internet dan domain mudah di ingat 

ST Aplikasi dapat diakses melalui koneksi 
internet tapi domain tidak mudah di ingat  

TS Aplikasi hanya dapat di akses melalui 
localhost. 

STS Aplikasi tidak dapat diakses 
12 Kecepatan pengaksesan aplikasi 

normal 
SS Kecepatan penampilan halaman sangat 

lambat pada kondisi normal 
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ST Kecepatan penampilan halaman lambat pada 
kondisi normal 

TS Kecepatan penampilah halaman cepat pada 
kondisi normal 

STS Kecepatan penampilan halaman sangat cepat 
pada kondisi normal 

13 Aplikasi dapat di akses dengan  
berbagai sistem operasi 

SS Aplikasi memungkinkan untuk di akses 
dengan tiga sistem oprasi atau lebih 

ST Aplikasi memungkinkan untuk di akses 
dengan dua sistem operasi 

TS Aplikasi memungkinkan untuk di akses 
dengan satu sistem operasi 

STS Aplikasi tidak memungkinkan untuk di 
akses dengan berbagai sistem oprasi 

14 Aplikasi dapat di akses dengan  
berbagai program penjelajah 
website 

SS Aplikasi memungkinkan untuk di akses 
dengan tiga program penjelajah website atau 
lebih 

ST Aplikasi memungkinkan untuk di akses 
dengan dua  program penjelajah website 

TS Aplikasi memungkinkan untuk di akses 
dengan satu program penjelajah website 

STS Aplikasi tidak memungkinkan untuk di 
akses dengan berbagai program penjelajah 
website 
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Siswa 
 

KRITERIA PENILAIAN ANGKET  
APLIKASI DIAGNOSIS KOGNITIF FISIKA SECARA ONLINE 

No Item Nilai Keterangan 

1 Aplikasi dapat digunakan untuk 
melakukan tes diagnosis  

SS Aplikasi dapat memberikan informasi nilai 
hasil tes, tingkat kemampuan dan 
pencapaian indikator 

ST Aplikasi dapat memberikan informasi nilai 
hasil tes dan tingkat kemampuan 

TS Aplikasi tidak dapat memberikan informasi 
nilai  hasil tes tapi tidak dapat memberikan 
informasi tingkat kemampuan 

STS Aplikasi tidak dapat memberikan informasi 
hasil tes 

2 Hasil tidak hanya berupa nilai SS Hasil memberikan informasi kemampuan, 
tingkat pencapaian dan record pengerjaan. 

ST Hasil hanya memberikan informasi 
kemampuan dan record pengerjaan. 

TS Hasil hanya memberikan nilai berda-sarkan 
jumlah benar dan salah 

STS Hasil hanya memberikan nilai tanpa 
informasi benar dan salah 

3 Aplikasi dapat memberikan 
feedback terhadap hasil 
pengerjaan 

SS Aplikasi dapat memberikan informasi 
kemungkinan adanya miskonsepsi dan salah 
aplikasi konsep 

ST Aplikasi hanya dapat memberikan informasi 
kemungkinan adanya miskonsepsi atau 
salah aplikasi konsep saja. 

TS Aplikasi  hanya memberikan nilai hasil tes 

STS Aplikasi  tidak dapat memberikan informasi 
hasil  tes 

4 Aplikasi bersifat interaktif SS Aplikasi sangat memiliki interaktifitas 
dengan pengguna 

ST Aplikasi memiliki interaktifitas dengan 
pengguna 

TS Aplikasi kurang memiliki interaktifitas 
dengan pengguna 

STS Aplikasi tidak memiliki interaktifitas dengan 
pengguna 

5 Aplikasi mempunyai menu yang 
mudah diakses 

SS Menu mudah diakses dan sederhana dalam 
pengoprasiannya 

ST Menu mudah diakses tetapi tidak sederhana 
dalam pengoprasiannya 

TS Menu bisa diakses 

STS Menu tidak bisa di akses 
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6 Desain tampilan simple dan 
menarik 

SS Tampilan tidak rumit, tidak mengurangi 
kejelasan isi dan mudah di baca. 

ST Tampilan tidak rumit, tidak mengurangi 
kejelasan isi tapi tidak mudah di baca. 

TS Tampilan tidak rumit, mudah dibaca tapi 
mengurangi kejelasan isi. 

STS Tampilan rumit, mengurangi kejelasan isi 
dan tidak mudah dibaca. 

7 Penggunaan transisi layar sudah 
tepat dan tidak mengganggu 

SS Peletakan dan susunan unsure-unsur visual 
sudah terkendali dengan baik, sehingga 
memperjelas masing-masing unsurnya. 

ST Peletakan dan susunan unsure-unsur visual 
kurang terkendali dengan baik, sehingga 
kurang memperjelas masing-masing 
unsurnya 

TS Peletakan dan susunan unsur-unsur visual 
terkendali dengan baik, tetapi kurang 
memperjelas masing-masing unsurnya. 

STS Peletakan dan susunan unsure-unsir visual 
tidak terkendali dengan baik, sehingga tidak 
memperjelas masing-masing unsurnya. 

8 Aplikasi menggunakan navigasi 
untuk memudahkan 
penjelajahan 

SS Navigasi (icon) yang digunakna familiar, 
konsisten dan efektif dalam penggunaannya 

ST Navigasi (icon) yang digunakan kurang 
familiar, tetapi konsisten dan efektif dalam 
penggunaannya 

TS Navigasi (icon) yang di gunakan kurang 
familiar, kurang konsisten tetapi efektif 
dalam penggunaannya. 

STS Navigasi (icon) yang digunkana tidak 
familiar, tidak konsisten dan tidak efektif 
dalam penggunaannya 

9 Aplikasi mudah di operasikan 
karena terdapat petunjuk 
penggunaan  

SS Terdapat petunjuk penggunaan, mudah 
dipahami dan dapat digunakan sebagai 
panduan 

ST Terdapat petunjuk penggunaan, mudah 
dipahami dan kurang dapat digunakan 
sebagai panduan 

TS Terdapat petunjuk penggunaan, tidak mudah 
dipahami dan tidak dapat digunakan sebagai 
panduan 

STS Tidak ada petunjuk penggunaan 

10 Dengan adanya aplikasi ini, 
saya lebih cepat mengetahui 
kemampuan saya 

SS Hasil pengerjaan langsung dapat diketahui  

ST Hasil pengerjaan dapat diketahui pada hari 
yang sama 

TS Hasil pengerjaan dapat diketahui lebih dari 
satu hari setelah mengerjakan 
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STS Hasil pengerjaan dapat diketahui lebih dari 
dua hari setelah mengerjakan 

8 Ketika menjalankan program, 
cara pemakaiannya cukup 
mudah 

SS Aplikasi sangat mudah digunakan 

ST Aplikasi kurang mudah digunakan 

TS Aplikasi susah digunakan 

STS Aplikasi sangat susah digunakan 

11 Aplikasi dapat berjalan dengan 
baik 

SS Semua proses dapat berjalan dengan baik. 

ST Proses mengerjakan soal dan penampilan 
hasil tes berjalan dengan baik 

TS Proses mengerjakan soal dan penampilan 
hasil tes tidak dapat berjalan dengan baik 

STS Proses yang dilakukan tidak berjalan dengan 
baik 

12 Navigasi berjalan dengan baik SS Navigasi mudah digunakan dan dapat 
berjalan dengan baik 

ST Navigasi dapat berjalan dengan baik namun 
tidak mudah digunakan 

TS Navigasi salah memanggil halaman 

STS Navigasi tidak bisa digunakan 

13 Dalam menggunakan aplikasi 
ini, tidak menemui error 

SS Dalam pengoprasian tidak terjadi error sama 
sekali 

ST Kadang-kadang mengalami error saat 
melakukan oprasi tertentu. 

TS Saat melakukan oprasi tertentu,  selalu 
terjadi error 

STS 

 

Dalam pengoprasian sering mengalami error 

14 Aplikasi dapat di akses secara 
online 

SS Aplikasi dapat diakses melalui koneksi 
internet dan domain mudah di ingat 

ST Aplikasi dapat diakses melalui koneksi 
internet tapi domain tidak mudah di ingat  

TS Aplikasi hanya dapat di akses melalui 
localhost. 

STS Aplikasi tidak dapat diakses 

15 Kecepatan pengaksesan aplikasi 
normal 

SS Kecepatan penampilan halaman sangat 
lambat pada kondisi normal 

ST Kecepatan penampilan halaman lambat pada 
kondisi normal 

TS Kecepatan penampilah halaman cepat pada 
kondisi normal 

STS Kecepatan penampilan halaman sangat cepat 
pada kondisi normal 
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16 Aplikasi dapat di akses dengan  
Sistem Operasi yang saya pakai. 

 

Aplikasi dapat di akses dengan  
berbagai sistem operasi 

SS Aplikasi memungkinkan untuk di akses 
dengan tiga sistem oprasi atau lebih 

ST Aplikasi memungkinkan untuk di akses 
dengan dua sistem operasi 

TS Aplikasi memungkinkan untuk di akses 
dengan satu sistem operasi 

STS Aplikasi tidak memungkinkan untuk di 
akses dengan berbagai sistem oprasi 

17 Aplikasi dapat di akses dengan 
browser saya. 

 

 

SS Aplikasi dapat tampil pada browser dan 
tampilan rapi 

ST Aplikasi dapat tampil pada browser namun 
tampilan kurang rapi 

TS Aplikasi dapat tampil pada browser namun 
tampilan acak-acakan 

STS Aplikasi tidak dapat ditampilkan pada 
browser 
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Lampiran 8 
 

ANALISIS ANGKET PADA UJI SKALA TERBATAS 

No Nama Siswa Item ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Dimas Nur Ramadhani 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
2 Naufal Maziakiko P. 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
3 Dwi Pujiastuti 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
4 Aditya Saka Pramudya 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
5 Nur Aini Budy Safitri 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
6 Alya Latifa 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
7 August Haririe G. K. 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
8 Fariz Rizki Pahlevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
9 Hilda Azalia David M. 4 2 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
10 Nabilla Alya R. 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

Jumlah 35 29 36 35 30 32 29 31 34 34 33 30 29 36 33 33 34 
% 88 73 90 88 75 80 73 78 85 85 83 75 73 90 83 83 85 
Kriteria B CB B B CB CB CB CB B B B CB CB B B B B 

 
Keterangan : 
B  : Baik 
CB : Cukup Baik  
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Lampiran 9 
 
 
 

ANALISIS ANGKET PADA UJI SKALA LUAS 
 

No Nama Item ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

SMP Negeri 21 Semarang 
1 Amalia Tsabitul Azmi 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 Asih Martha Wardani 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 1 3 2 3 3 
3 Ayu Prawidya 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 Azka Putra Pradana 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
5 Dhea Aulya Ashari 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
6 Fadilah Sekar D 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 Fairuz Fajri Utomo 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 Khoirotun Nisak 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 Mazaya Almas Saradella 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 Meilisa Wahyu W. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 Muhammad Fajar Nur I. 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 1 4 2 4 4 
12 Muhammad Rizky P. 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 
13 Muhammad Tito Adhianto 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 4 
14 Nabilla Nur Azmi 4 4 4 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4 
15 Nanda Maulana 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 Nurannisa Asriningrupti N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 Prisdito Rendragraha H. 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
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No Nama Item ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

18 Putri Fasya Permata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 Shanintya Dhivya Astrinia 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
20 Syatifa Farhanna Syaukani 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 Tamara Linda Herawati 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

SMP Nasima Semarang 
22 Darry Amar Firmansyah 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
23 Dewi Ayu Septyana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 Dhea Erida Halimatus S. 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
25 Dimas Jufiriyanto Pratama 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
26 Dinda Rahmasari T. S. 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 
27 Fa'iq Muhamad Rizqy 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
28 Fariha Hudiya Firdaus 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
29 Faris Cahya Priambada 4 4 4 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 
30 Febi Yogi Firmansyah 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 Irzant Musthafa Kamal 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 1 3 2 3 3 
32 Kadhana Reya Wisinggya 3 3 4 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 4 2 4 4 
33 Mahardheka Putra Arif R. 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 Manggar P. 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 Nur'aini Intan Pratiwi 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
36 Resa Rizkiana 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 Riri Tresnawati 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 Rizky Herlambang 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
39 Robby Gunawan 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
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No Nama Item ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

40 Salman Zakaria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 Salva Redha Kusuma F. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
42 Samudra Febrian W. P. 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 
43 Sania Khairunissa Fatin 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 Sekar Ayu Dwi Maharani 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 Wildan Aufa Hanif B. 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
46 Wildan Maulana Rozan 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
47 Zelinda Citra Sasmita 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 Zhafira Utami Marhaban 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 

SMP Negeri 2 Semarang 
49 Abid Naufal Zakiy 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 
50 Aglenda Sherina Novera S. 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 Aliska Arumsari 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
52 Annisa Ayusaleha 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
53 Annisa Lantang Madany 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
54 Ardhian Dwi Nur Cahyo 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
55 Arini Dian Ekaputri 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 
56 Arjuna Axel 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
57 Aulia Nafi Syifa Putri K. 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
58 Britania Atrika 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 Cholifatur Rosyidah 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
60 De Illa Lady Pratiwi 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
61 Dicka Hardyatama 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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No Nama Item ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62 Dieva Novelia Sekar Arum 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 Khalwa Rifwanda Arsya A 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 3 3 
64 Krama Setia Ramadhan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
65 Kurnia Dyah Oktavia Putri 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 2 4 
66 Kurniati Fadilah B. 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 Leorca Aurino 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 Lulu Khalilah M. 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
69 M.Afra Rizal Satria W. 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
70 Maulana Imam S.P 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 Muhammad Ainul Yaqin 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 
72 Nadia Febrianita Gunarto 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 
73 Raihan Kausar Nirwan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 Reyhan Anindya Aryatikta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 Shania Melvinda Putri 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
76 Shaliha Salsabil Jarot 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
77 Vania Fahranisa Isanti 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Jumlah 259 257 263 242 256 235 253 247 263 263 254 245 228 266 245 267 270 
% 84 83 85 79 83 76 82 80 85 85 82 80 74 86 80 87 88 
Kriteria B B B CB B CB B CB B B B CB CB B CB B B 

 
Keterangan : 
B  : Baik 
CB : Cukup Baik 
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Lampiran 10 

 

SOAL TES DIAGNOSTIK 

 
1. Soal miskonsepsi 

 

Perhatikan gambar di bawah! 

 

Jika N = jumlah getaran dan A = amplitudo (simpangan terjauh), yang dimaksud satu kali getaran 

dan amplitudo pada bandul di atas adalah …. 

A. 2-1 dan 2-1 

B. 2-1 dan 1-2-3 

C. 2-1-2-3-2 dan 2-1 

D. 2-1-2-3-2 dan 1-2-3 

Alasan: 

A. Satu kali getaran yaitu dari 2-1-2-3-2 dan amplitudo merupakan simpangan terjauh yaitu dari 

2-1 

B. Satu kali getaran yaitu dari 2-1 dan amplitudo merupakan simpangan terjauh yaitu dari 2-1 

C. Satu kali getaran yaitu dari 2-1 dan amplitudo merupakan simpangan terjauh yaitu dari 1-2-3 

D. Satu kali getaran yaitu dari 2-1-2-3-2 dan amplitudo merupakan simpangan terjauh yaitu dari 1-

2-3 
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2. Soal salah aplikasi konsep 

 

Pada soal no. 1 di atas, jika waktu yang dibutuhkan bandul untuk berayun dari 2 ke 3 adalah  0,2 

detik, frekuensi dari bandul tersebut adalah …. 

A. 0,2 Hz  C. 1,25 Hz 

B. 0,8 Hz  D. 5 Hz 

Alasan: 

A. Frekuensi getaran adalah lama waktu benda bergetar dibagi dengan banyaknya getaran yang 

terbentuk selama benda bergetar 

B. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terbentuk selama benda bergetar dibagi 

dengan lama waktu benda bergetar 

C. Frekuensi getaran adalah lama waktu benda bergetar dikali dengan banyaknya getaran yang 

terbentuk selama benda bergetar 

D. Frekuensi getaran adalah satu per waktu yang diperlukan benda untuk bergetar 

 

 

 

 


