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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Seluruh proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok, ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian 

tujuan pendidikan banyak bergantung pada proses belajar yang dialami siswa 

sebagai anak didik (Winataputra, 2003). Pendidik harus berusaha 

mengantarkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan salah satunya 

mengetahui pencapaian hasil belajar siswa melalui evaluasi pembelajaran. 

Evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pendidikan. Hasil 

evaluasi sangat berpengaruh dalam pembuatan keputusan oleh pihak yang 

terkait seperti guru. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan utama yang 

harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran.  

Ada empat komponen evaluasi pendidikan, yang saling terkait dan 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kegiatan evaluasi harus 

melibatkan ketiga kegiatan yaitu  penilaian, pengukuran, dan tes (non tes). 

Untuk keperluan evaluasi diperlukan alat evaluasi yang bermacam-macam, 

seperti: kuesioner, tes, skala dan format observasi. Dari sekian banyak alat 

evaluasi, secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni alat tes dan 

nontes. Khusus untuk evaluasi hasil pembelajaran alat evaluasi yang paling 

banyak digunakan adalah tes. Tes merupakan instrument atau prosedur 

sistematik untuk mengamati dan menggambarkan satu atau lebih karakteristik 
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siswa dengan menggunakan skala numerik atau non tes (Rasyid, 2007). Oleh 

karena itu dibutuhkan tes yang handal. Hasil tes bisa digunakan untuk 

memantau perkembangan mutu pendidikan.  

Bentuk tes ada dua yaitu tertulis dan lisan. Tes tulis adalah tes yang 

soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis 

sedangkan tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. 

Kedua tipe tes mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tes tulis mempunyai 

kelebihan yaitu lebih respektif mewakili isi dan luas bahan, serta lebih mudah 

dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan 

alat-alat hasil kemajuan teknologi. Kekurangan tes tulis antara lain: 

1.Persiapan untuk menyusun jauh lebih sulit, terutama pada tes tulis bentuk 

uraian karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-

kelemahan lain, 2. Soal-soal cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan 

daya pengenalan kembali dan sulit untuk mengukur proses mental yang tinggi, 

3. Kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka.  

Tes lisan mempunyai kelebihan seperti, 1. Dapat menilai kemampuan 

dan tingkat pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sikap, serta 

kepribadiannya karena dilakukan secara berhadapan langsung, 2. Bagi peserta 

didik yang kemampuan berpikirnya relatif lambat sehingga sering mengalami 

kesukaran dalam memahami pernyataan soal, tes bentuk ini dapat menolong 

sebab peserta didik dapat menanyakan langsung kejelasan pertanyaan yang 

dimaksud, 3. Hasil tes dapat langsung diketahui peserta didik. Selain 
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mempunyai kelebihan tes lisan mempunyai kekurangan antara lain: 

1.Subjektivitas pendidik sering mencemari hasil tes, 2. Waktu pelaksanaan 

yang diperlukan terlalu banyak 

Kedua tipe tes dilihat dari psikologis keduanya mempunyai pengaruh 

yang berbeda terhadap psikis peserta didik. Tes lisan lebih memberikan 

kecemasan tingkat tinggi dibanding tes tulis karena tes lisan harus dijawab 

langsung oleh peserta didik sepenuhnya tanpa bantuan teman seperti 

pelaksanaan tes tulis. Kecemasan dapat dikendalikan oleh  konsep diri yang 

tinggi yang dimiliki peserta didik. Konsep diri sangat erat kaitannya dengan 

diri individu.  

Sarwono (2011), menyatakan bahwa konsep diri adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan ide, pikiran, kepercayaan serta keyakinan yang diketahui dan 

dipahami oleh individu tentang dirinya. Konsep diri menjadi penentu 

(determinant) yang paling penting dari respon indivindu terhadap 

lingkunganya, artinya bila konsep diri siswa positif (tinggi) perilaku belajar 

akan berpengaruh kearah positif. Sebaliknya bila konsep diri siswa negatif 

dalam belajar maka perilaku belajarnya akan mewujudkan perilaku yang 

negatif. Perilaku belajar yang baik akan meningkatkan hasil belajarnya. 

Hasil belajar menurut Bloom (1976), yaitu tipikal berfikir berkaitan 

dengan ranah kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan ranah psikomotor, dan 

tipikal perasaan berkaitan dengan ranah afektif. Ketiga ranah tersebut 

merupakan karakteristik manusia dan dalam bidang pendidikan ketiga ranah 



4 
 

tersebut merupakan hasil belajar. Ranah afektif mencakup perilaku seperti 

perasaan, minat, sikap, emosi, nilai, dan konsep diri (Rasyid, 2010). 

Konsep diri pada remaja pertengahan yang umurnya 15-18 tahun. Rasa 

percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk 

melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang telah dilakukannya. Masa 

remaja ini mulai menemukan diri-sendiri atau jati dirinya (Kartono, 1990).  

Penelitian ini didukung dari beberapa penelitian yang lain seperti 

penelitian Mayasari (2012), menyimpulkan ada hubungan yang signifikan 

antara konsep diri dan minat belajar dengan prestasi belajar.  Selain ini 

penelitian dari Leonard (2010), menunjukkan ada pengaruh positif dan 

signifikan antara konsep diri siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Dengan kata lain, siswa yang memiliki kepercayaan diri dan persepsi serta 

cara pandang yang positif tentang dirinya sendiri akan mampu meningkatkan 

hasil belajar matematika. 

Berdasarkan latar belakang dan penulis mengacu pada penelitian 

sebelumnya. Peneliti berasumsi siswa yang konsep diri yang tinggi memiliki 

kepercayaan terhadap diri sendiri akan kemampuannya sehingga hasil belajar 

biologi dengan tes lisan dan tes tertulis akan tinggi, serta peneliti ingin 

mengetahui perbandingan hasil belajar biologi siswa SMA Al Islam 3 

Surakarta antara tes tulis dan tes lisan ditinjau dari konsep diri.  
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B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah di dalam penelitian dan mencegah terjadinya 

perluasan masalah serta mempermudah dalam memahami masalah, maka 

adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Al Islam 3 

Surakarta Tahun Akademik 2012. 

2. Obyek penelitian 

Obyek penelitian ini adalah konsep diri, tes tulis dan lisan pada 

ulangan harian mata pelajaran biologi di SMA Al Islam 3 Surakarta. 

3. Parameter penelitian  

Parameter dalam penelitian ini adalah skor hasil ulangan harian 

mata pelajaran biologi melalui tes tulis dan lisan pada siswa siswa SMA 

Al Islam 3 Surakarta Tahun Akademik 2012, serta skor konsep diri yang 

didapat melalui penyebaran angket kepada responden. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah perbedaan nilai ulangan harian mata pelajaran biologi 

dengan tes tulis dan lisan pada siswa SMA Al Islam 3 Surakarta Tahun 

Akademik 2012? 
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2. Apakah siswa yang memiliki konsep diri tinggi memiliki hasil belajar 

biologi yang tinggi melalui tes tulis dan tes lisan? 

3. Apakah siswa yang memiliki konsep diri rendah memiliki hasil belajar 

biologi yang rendah melalui tes tulis dan tes lisan? 

4. Bagaimanakah interaksi antara tes tulis dan tes lisan dengan konsep diri 

dalam pengaruhnya terhadap hasil belajar biologi pada siswa SMA Al 

Islam 3 Surakarta Tahun Akademik 2012? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:  

1. Mengetahui bagaimanakah ada perbedaan nilai ulangan harian mata 

pelajaran biologi dengan tes tulis dan lisan pada siswa SMA Al Islam 3 

Surakarta Tahun Akademik 2012. 

2. Mengetahui apakah siswa yang memiliki konsep diri tinggi memiliki hasil 

belajar biologi  yang tinggi melalui tes tulis dan tes lisan. 

3. Mengetahui apakah siswa yang memiliki konsep diri rendah memiliki 

hasil belajar biologi yang rendah melalui tes tulis dan tes lisan. 

4. Mengetahui bagaimanakah interaksi antara tes tulis dan tes lisan dengan 

konsep diri dalam pengaruhnya terhadap hasil belajar biologi pada siswa 

SMA Al Islam 3 Surakarta Tahun Akademik 2012. 
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E. Manfaat penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Sebagai upaya untuk mengembangkan dunia pendidikan tentang penilaian 

melalui tes tulis dan lisan yang ditinjau dari konsep diri yang  tinggi dan 

rendah. 

2. Bagi Praktisi 

a. Bagi Mahasiswa 

Menambah pengetahuan di ilmu pendidikan  khususnya dalam evaluasi 

pendidikan secara kognitif dan afektif.    

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan referensi guru sehingga guru dapat mengetahui 

efektivitas dari masing-masing bentuk tes antara tes tulis dan lisan yang 

sesuai karakter siswa di lihat dari konsep diri siswa tersebut. 

 


