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PENDAHULUAN 
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Se;;uai dengan surai keputusan menteri P dan K No 061 I U I 1994 

tentang kurikulum sekolah menengah tnnum, ditegaskan bahwa mata 

pefujaran :fisika bertujuan agar siswa mampu menguasai konsep-konsep 

fisika dan keterkaitannya. serta mampu menggunakan mEiode ilmiah yang 

dilandasi sikap ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Mempell!iari fisika membutuhkl!n pemlilaman konsep, prosedur 

pengeijaan soal dan matematika. Dengan demikian supaya tlguan P dan K 

tercapai, seharusnya soal -soal fisika mengandmg konsep, prosedm" 

pengeijaan soal dan matematika. Pokok bahasan getaran dan gelombang 

adalah bagian dalam pelajarnn nsika, olell lrnrenanya memerlukan 

pemahaman konsep, prosedur dan matematika. 

Ada kesan bahwa banyak siswa mengalami kesalahan konsep dari 

pada kesalalmn prosedur atau kesal.ahan matematis dikarenakan kurang 

belajar, cara belajar kurang baik sebingga siswa b:11yak mwgalami 

kesulit:m pada saat suatu soal membutiilkan pemahaman konsep dan 

langkah-langkah menyelesaikan soal. 



Dengan dernikian perlu dilakukan penelitian m1tuk mengetahui 

apakah kesalahan konsep terbanyak diafMM oleh siswa dan mencari 

pemecahan rnasalalnya. 

1.2 Masalah : 

:Masalall yang dimm1skan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Berapa besar persentase siswa yang mengalami kei.'llladalam 

menyelesaikan soal :fisika berdasarkan tiga kategori : 

a. kesalahan konsep 

b. kesallnan prosednr 

c. kesalahan matematis 

2. Fak1or - faktor apa saja yang menyebabkan tetjadinya kesalahan 

dalam menyelesaikan soal :fisika pokok bahasan getaran dan 

gelombang 

3. Bagaimana altematif pemecahan tmtuk rnengantisipa~ tajadinya 

kesalahan yang dilakuk:n siswa 

1.3 Tujuan Penellttan 

Penelitian ini bertujuan mtuk mengetahui : 

1 Persentase rnasing-masing kategori kesalahan yang dilakukan s1swa 

dalam menyelesaikan soal fifik:a 

2 Faldor-faldor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal :fisika. 



1.4 Manfaat Penelitian 

l.Siswa: 

J 

H3Sil penelitian bermanfaat bagi siswa agar kesalahan yang sarna 

tidak dapat terulang. 

l.Guru : 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan penimbangan dalan1 

mmentukan metode mengajar, terutama pada jenis kesalallan y31.1g 

diperbuat siswa, juga basil penelitian bennanfaat dalam mempersiapkan 

diri mengantisipasi masalal1 yang akan dilladapi nanlinya dalam mengajar. 

1.5 DeDntst 

AJlalisis adalah Pmyelicikan terhadap suatu peristiwa (karangan. 

perl>uat3ll dan sebagainya ) untuk mengetahui suatu keadaan yang 

sebenamya. 

Kesalahan adalah ~angan dari seharusnya. 

Sedangkan yang dimaksud dalam penWtian ini penyeli~an dengan 

mmgurnikan dan mengbitwg kesalahan yang dilakukan siswa dal31ll 

mmyelesaikan soal fisika 

Kesa/ahan konsep adalah kesalahan y~ tfo'ljadi karma siswa tidak 

mmgerti at111 memallami dan salah dalam menggmakan atau 

mwerapkan fakta, konsep atau defirisi yang ada pada pokok bahasan 

tersebut 
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Kesa!.ahan prosedur ada!.ah kesalahan yang terjadi kan:na siswa tidak 

mampu atau salah dalam menentukan tahap - tahap untuk menyelesaikan 

soal. 

Kesa!.ahan matematis adalah kesalallall yang tetjadi kareua siswa tidak 

mampu menghitung. 

Afenyelesaikan soal adalah memecalllmn soal atau masalah fisika yang di 

ujikan yaitu soal fisika yang berbentuk pemecahan masalah. 

1.6 Slsttmatlka PenuDsan 

Uituk dapat membaca tulisan ini penulis membagi dalam 5 bab : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang judul, latar belakang masalah, tujuan 

penelitim manfaat. definisi I batasan dan sistWiatika penmsan 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Meoguraik311 tentang makna evaluasi, fimgsi evaluasi, jeiis tes 

halil bel;gar, bentuk tes, cara mengkoreksi tes, pengerti311 

fisica. nguan pmdidik311 fisika, metode pembell!jaf311 fisika 

dan materi pei;gar3l1 :fisika. 

BAB ill: METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentaug jenis dan metode pengumpulan data, 

T311C311gall penelitian, prosedur penetitian, dan metode 

pewlisan data 



BAB IV: ANALISIS DATA 

Diuraik:m data yang tehh diperoleh d:m msi! ~["obhan data 

B/J:. V: Kl:''Sl!Vll'ULAN DA.i"J" SAlv'\N 
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Dis:.tjikan tentang kesinllulan y:mg ttial1 diperoleh dari hasil 

an3lisis data beserta s ar:m. 




