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Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam pendidikan, sehingga proses dan hasil dari evaluasi menjadi
bagian yang penting pula dalam pembelajaran dan pendidikan. Hasil evaluasi yang diperoleh dari siswa akan
terjadi secara kontinyu dan berkesinambungan apabila nilai siswa baik hari ini maka nilainya akan baik pula
dimasa mendatang. Dalam kehidupan masyarakat, salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan
dewasa ini pemerintah khususnya dapartemen pendidikan nasional telah mengembangkan sistem penilainan
hasil belajar dengan menggunakan seperangkat soal-soal tes yang berlaku secara nasional untuk jenjang
pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk Ujian Nasional (UN). Berdasarkan pengamatan awal tentang
nilai siswa SMP Negri 8 Banda Aceh tenyata ada sebagian siswa yang nilai ujian semesternya tinggi namun
nilai ujian nasionalnya rendah dan sebaliknya, sehingga muncul masalah apakah nilai semester siswa memiliki
hubungan yang positif dengan nilai ujian nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan Terdapat hubungan
positif yang signifikan antara nilai ujian semester terhadap nilai ujian nasional matematika siswa kelas IX
SMP Negeri 8 Banda Aceh karena dari hasil uji hipotesis terlihat bahwa?t_hitung> t?_tabel yaitu 6,090 > 1,67.
Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh persamaan garis regresi Y ?=-62,88+1,23X .
Hal ini berarti bahwa setiap penambahan satu satuan variable nilai ujian semester maka mengakibatkan
naiknya variabel nilai ujian nasional sebesar 1,23. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya
nilai ujian semester maka akan meningkatkan nilai ujian nasional siswa dan diperoleh nilai r=0,615 yang
menyatakan bahwa ada hubungan yang positif (sejajar searah) dan pengaruh nilai ujian semester terhadap nilai
ujian nasional matematika siswa kelas IX SMP Negeri 8 Banda Aceh yaitu sebesar 37,8%.

