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Intisari – Telah dilakukan penelitian pengembangan guna menghasilkan, mengetahui kelayakan instrumen penilaian hasil
pengembangan dan mengetahui respon peserta didik. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 5
Purworejo Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 24 siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
pengembangan, dengan desain pengembangan 4-D (Define, Design, Develop, Disseminate). Tahapan dalam penelitian ini
terdiri dari: (1) tahap pendefinisian; (2) tahap perancangan; (3) tahap pengembangan; (4) dan tahap pendiseminasian.
Validasi produk pengembangan mencakup (1) uji ahli materi, (2) uji guru Fisika. Instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah observasi, wawancara, angket. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rerata skor dari ahli materi sebesar 3,31
dan guru Fisika sebesar 3,47 dengan interpretasi “baik” sehingga instrumen penilaian ini layak sebagai instrumen
pembelajaran dengan sedikit revisi. Rerata keterlaksanaan pembelajaran dari dua observer 3,33 dengan interpretasi “baik”.
Ketercapaian hasil belajar diperoleh rerata sebesar 76% dan 68% dengan rerata 3,03 dan 2,72. Respon peserta didik
terhadap produk yang dikembangkan mendapat skor rata-rata 2,97 dengan interpretasi “baik”. Dengan demikian instrumen
penilaian psikomotorik layak dan efektif digunakan sebagai instrumen pembelajaran Fisika.
Kata kunci: Penilaian unjuk kerja, Psikomotorik.
I. PENDAHULUAN
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi.
Kurikulum merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak
agar berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam
masyarakatnya. Pembelajaran kurikulum 2013 adalah
pembelajaran kompetensi dengan memperkuat proses
pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai
kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
Keterampilan dilakukan melalui kegiatan praktikum.
Penilaian digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar
siswa. Untuk mengamati kegiatan peserta didik digunakan
penilaian unjuk kerja. Penilaian pembelajaran yang ada belum
terperinci, sehingga perlu dikembangkannya penilaian
psikomotorik siswa untuk mengukur kemampuan siswa secara
menyeluruh.
II. LANDASAN TEORI
A. Pembelajaran Fisika
Guru harus bisa mengarahkan siswa untuk dapat
merumuskan konsep. Selain penguasaan konsep, guru juga
dituntut untuk melatih keterampilan psikomotorik siswa.
Penguasaan konsep dan keterampilan psikomotrik siswa dapat
diperoleh melalui aktifitas kerja laboratorium atau kegiatan
praktik.
Kegiatan praktik fisika itu sendiri bervariasi. Menurut Puji
Arumawati (2013: 24) kegiatan praktik diklasifikasikan
menjadi empat kelompok yaitu:1) eksperimen standar,
kegiatan ini dilakukan oleh siswa dimana langkah kerjanya
telah tersedia dan disusun secara lengkap, 2) eksepimen
penemuan, pada kegiatan ini pendekatan percobaan diarahkan
oleh guru tetapi langkah kerjanya dikembangkan sendiri oleh
siswa, 3) kegiatan demonstrasi, pada kegiatan ini percobaan
dilakukan oleh guru untuk sekelompok siswa dimana siswa

mungkin dilibatkan maupun tidak dalam diskusi tentang
langkah kerja atau dalam pelaksanaan percobaan, 4) proyek,
pada kegiatan ini siswa dihadapkan pada problem atau
masalah [5].
B. Penilaian Pembelajaran
Penilaian merupakan istilah umum yang didefinisikan
sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan
informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusankeputusan mengenai para siswa, kurikulum, programprogram, dan kebijakan pendidikan metode atau instrumen
lainnya yang menyelenggarakan suatu aktifitas tertentu
(Hamzah & Satria Koni 2012:1) [2].
Definisi di atas dapat dinyatakan bahwa penilaian adalah
penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh ,
menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil
belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang objektif
dalam pengambilan keputusan. Penilaian kelas dilakukan
dengan melalui berbagai teknik seperti penilaian unjuk kerja
(performance), penilaian tertulis (paper and pencil tes) atau
lisan, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui
kumpulan hasil karya (portofolio) dan penilaian diri. Untuk
mengukur aspek psikomotorik siswa dapat dilakukan dengan
penilaian unjuk kerja.
C. Penilaian unjuk Kerja
Penilaian unjuk kerja dilakukan dengan mengamati
kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu sesuai
dengan kriteria yang ditentukan (Kunandar, 2013: 257) [3].
Sedangkan menurut (Hamzah, Uno & koni, 2012: 19).
Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan
dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan
sesuatu, seperti bermain peran, memainkan alat musik,
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bernyanyi, membaca puisi, menggunakan peralatan
laboratorium, dan mengopersikan suatu alat. Penilaian unjuk
kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati
kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian
unjuk kerja ini cocok digunakan untuk menilai keterampilan
psikomotorik siswa [2].
D. Penilaian Aspek psikomotorik
Kata psikomotorik berhubungan dengan kata “ motor,
sensory motor atau perceptual motor”. Jadi ranah
psikomotorik berhubungan erat dengan kerja otot sehingga
menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagiannya
(Suharsimi Arikunto, 2009: 122 [1]).
Menurut Harrow (Suharsimi Arikunto, 2009: 123)
mengemukakan secara garis besar taksonomi keterampilan
psikomotorik yaitu gerakan refleks (refleks movement) adalah
respon gerakan yang tidak disadari yang dimiliki sejak lahir,
gerakan dasar (basic fundamental movement ) adalah gerakangerakan yang menuntun kepada keterampilan yang sifatnya
kompleks, kemampuan perseptual (perceptual abilities)
adalah kombinasi dari kemampuan kognitif dan gerakan,
gerak fisik (phsyical abilities) adalah kemampuan yang
diperlukan untuk mengembangkan gerakan-gerakan terampil
tingkat tinggi, gerak terampil (skilled movements) adalah
gerakan-gerakan yang memerlukan belajar, misalnya
keterampilan dalam menari, olah raga, dan rekreasi.
Komunikasi non-diskurtif (nondiscourtive communication)
adalah
kemampuan
untuk
berkomunikasi
dengan
menggunakan gerakan misalnya ekspresi wajah (mimik),
postur dan sebagainya.
Hal-hal yang dinilai dalam keterampilan psikomotorik
pada praktikum sesuai dengan keterampilan dalam praktikum
meliputi kegiatan pesiapan, kegiatan pelaksanaan, kegiatan
penyampaian hasil (Kunandar, 2013:264) [3].
E. Pustaka
Kajian terdahulu telah dilakukan oleh Fitria Wahyu Pinilih
(2013) yang mengambil topik pengembangan instrumen
penilaian produk pada pembelajaran ipa siswa smp. Penelitian
ini merupakan penelitian pengembangan model ADDIE yaitu
tahap analisis, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi.
hasil pengembangan menunjukkan kriteria kevalidan
instrumen penilaian produk termasuk dalam kriteria sangat
baik dan memiliki koefisien reliabilitas 0,98 sehingga
memenuhi kriteria baik, valid, dan reliabel [7].
Penelitian lain dengan topik pengembangan instrumen
penilaian aspek psikomotorik pada praktikum kimia
SMA/MA kelas XI oleh Sri Jumaini (2013). Sri Jumaini
dalam melakukan pengembangan adalah hasil validasi isi
menunjukan instrumen penilaian yang dikembangkan
memiliki validasi isi yang memenuhi kriteria instrumen
penilaian yang baik. Hasil penilaian guru terhadap instrumen
menunjukan bahwa instrumen penilaian memiliki kualitas
sangat baik (SB) dengan persentase keidealan sebesar 85 %,
berdasarkan hasil validasi ahli dan penilaian guru maka
instrumen penilaian aspek psikomotorik pada praktikum
kimia SMA/MA materi pokok faktor-faktor yang
mempengaruhi laju reaksi layak digunakan [6].
III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan 4D yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu [4], dan menguji keefektifan produk tersebut.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2014.
Subjek penelitian ini siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 5
Purworejo. Subjek uji coba terbatas berjumlah 24 siswa
dipilih secara acak. Tahapan-tahapan penelitian dan
pengembangan ditunjukkan pada gambar 1.
Tahap
Pendefinisian

Tahap
Perancangan

Tahap
Pengembangan

Tahap
Pendiseminasian

•
•
•
•
•

Analisis Awal-Akhir
Analisis Siswa
Analisis Tugas
Analisis Konsep
Analisis Tujuan
Pembelajaran

• Menyusun Tes Acuan
Patokan
• Pemilihan Media
• Pemilihan Format
• Rancangan Awal

•
•
•
•

Validasi Ahli
Uji Pengembangan
Uji Validasi
Pengemasan

• Penyebaran terbatas di
sekolah tempat
penelitian

Gambar 1.
Tahapan-Tahapan Penelitian dan Pengembangan
Faktor yang diteliti yaitu berupa kelayakan penilaian,
keterlaksanaan penilaian, respon peserta didik. Data diperoleh
dengan metode observasi, angket, dan wawancara. Data yang
diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif. Teknik
analisis data menggunakan presentase dan Percentage
Agreement. Semua hasil analisis kemudian diinterpretasikan
dalam skala yang bersifat kualitatif.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil
Sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan
dalam penelitian ini yaitu penelitian pengembangan
dengan desain pengembangan model 4-D yang terdiri dari
empat tahap a yaitu:
1. Pendefinisian, meliputi:
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c. Pemiliihan format, pemilihan format prakttikum
sesuai dengan ketterampilan psikomotorik
p
pada
pelakssanaan praktikkum yaitu prak
ktikum pada pokok
p
bahasaan pembiasann cahaya padaa lensa dan prrinsip
kerja pada teropoong. Format penilaian beerupa
lembarr penilaian yaang dijadikan sebagai acuann oleh
penilaii. Kisi-kisi peenilaiannya yaaitu dibagi meenjadi
tiga taahapan kegiaatan yaitu keegiatan persiiapan,
kegiatan pelaksanaaan, dan kegiiatan penyamppaian
hasil.
n lembar kerja
d. Rancaangan awal,, menyusun
praktikkum, mengem
mbangkan in
nstrumen peniilaian
psikom
motorik.
3. Pengembaangan, teriddiri dari vaalidasi ahli, uji
pengembaangan, uji valiidasi, dan peng
gemasan.
a. Hasil validasi olehh dosen ahlii pada prakttikum
pembiasan cahaya pada lensa dengan
d
rerata 3.31
dari seegi bahasa, materi dan konsstruksi dan deengan
reliabiilitas 95%. H
Hasil validasii oleh guru fisika
f
SMA diperoleh reerata sebesar 3,43 dan deengan
reliabiilitas 95%. Haasil validasi olleh dosen ahlii pada
praktikkum kedua dengan reratta 3.31 dari segi
bahasaa, materi ddan konstruk
ksi dan deengan
reliabiilitas 94%. H
Hasil validasii oleh guru fisika
f
SMA diperoleh reerata sebesar 3,42 dan deengan
95%..
Berdasarkan
percenntage
reliabiilitas
aggrem
ment dapat dinyatakan bahwa
b
data yang
didapaatkan adalah reliabel.
b. Dalam
m pelaksanaann praktikum tin
ngkat ketercappaian
keteram
mpilan siswaa yang dipero
oleh sebesar 76%
dengann interpretasii baik yaitu dengan nilai 3,03
pada praktikum sifat sinar bias pada lensa
cembuung, dan tinngkat ketercaapaian 68% pada
praktikkum prinsip kerja pada teropong deengan
interprretasi baik dann dengan nilaii 2,72.
c. Instrum
men penilaiaan aspek pssikomotorik pada
pelakssanaan prakttikum fisika SMA kelaas x
semestter genap yyang dikemb
bangkan mem
miliki
interprretasi yang baik, den
ngan nilai 3,39.
Berdassarkan penilaaian antara ah
hli fisika dan guru
fisika SMA dengann skor rerata penilaian seebesar
50,92 dari skor reerata maksimaal sebesar 600 dan
persenntase sebesaar 98% sehingga secara
s
keseluuruhan memennuhi kriteria laayak digunakaan.
Diagram Haasil Validasi D
Dosen Ahli da
an Guru SMA
A

Nilai

a. Analisis
Awal-A
Akhir,
dilaakukan
unntuk
d
memunnculkan dan menetapkann masalah dasar
dalam
sehinggga
diperluukan
pembelajarran,
penilaiaan. Hasil menngidentifikasi masalah melalui
wawanccara dapat dissimpulkan bahhwa Belum diibuat
indikatoor dan aspekk yang dinilaii dalam penillaian
yang dapat
d
digunaakan untuk mengukur asspek
psikom
motorik sisw
wa pada prraktikum seecara
terperinnci. Maka perrlu mengembaangkan instruumen
penilaiaan psikomotorrik.
b. Analisis siswa, unttuk mengetahhui tingkah laku
d
karakterisstik siswa yaang meliputi ciri,
awal dan
kemam
mpuan, pengallaman baik individu,
i
mauupun
kelomppok. Karakteriistik anak usiia SMA termaasuk
ke dalam
m usia 11 tahuun ke atas sam
mpai dewasa yang
y
sudah mempunyai
m
k
kemampuan-ke
emampuan uttama
yaitu pemikiran
p
abbstrak dan murni simbbolis.
Kegiataan praktikum akan sangat membantu siiswa
terutam
ma dalam menunjukkaan keteramppilan
psikom
motorik siswa.
c. Analisis
identifikasii
keteramppilan
tugas,
psikom
motorik dalaam pelaksannaan praktikkum
dilakukkan oleh penelliti untuk mennentukan isi daalam
satuan pembelajaraan. Hasil dari
d
identifiikasi
mpilan psikom
motorik yang perlu
p
menetappkan keteram
dimiliki oleh siswa dalam pelakssanaan praktikkum
adalah keterampilann mengideniifikasi alat dan
bahan secara
s
tepat, menggunakann alat dan baahan,
meranccang alat, melakukan langkah kerja,
k
mengopperasikan
k
kerja,
alat,
mennyikapi
mengguunakan alat dengan telitti, melaksanaakan
tanggunng jawab, membersihkan
m
alat dan tem
mpat
bekerjaa, menjaga keselamatan,
k
mengatur waktu
w
pelaksaanaan, dan meenganaliis pekerjaan.
d. Analisis konsep, meengaitkan suattu konsep denngan
konsep yang lain yaang relevan hiingga membenntuk
p
konsep merupakan
m
haal penting daalam
suatu peta
analisiss ini. Analissis yang dillakukan meliiputi
analisiss kompetensii inti dan kompetensi
k
d
dasar
untuk menentukan
m
r
rencana
pembbelajaran, anaalisis
sumberr belajar unntuk mendukkung penyusuunan
penilaiaan keterampilaan psikomotorrik siswa.
e. Spesifikkasi tujuan peembelajaran, Perumusan
P
tuj
ujuan
pembellajaran meruppakan dasar untuk mendeesain
perangkkat penilaian yang
y
dikembaangkan.
2 Perancangaan, meliputi:
2.
a. Menyussun tes acuan patokan, penyusunan tes
berdasaar hasil peruumusan tujuaan pembelajaaran.
Selanjuutnya disusunn kisi-kisi pennilaian. Penillaian
yang
dikembangkkan
disesuuaikan
denngan
mpilan yangg akan dinnilai. Penskoran
keteram
penilaiaan menggunaakan rubrik peenilaian. Intruumen
yang diigunakan dalaam penelitian ini berupa lem
mbar
penilaiaan
unjuk
mbar
obserrvasi
kerja, lem
keterlakksanaan kegiaatan pembelaj
ajaran dan anngket
respon siswa berrdasarkan aspek-aspek
a
dan
mbangkan olehh peneliti.
indikatoor yang dikem
b. Pemilihhan media, leembar kerja praktikum siiswa
dan alat-alat
a
labooratorium yang
y
menunj
njang
kegiatan praktikum alat optik diigunakan sebbagai
p
media pembelajaran.

3.55
3.5
3.45
3.4
3.35
3.3
3.25

3.53
3.37
3.39

33.40
3.39

Bahasa

M
Materi

3
3.41

Konsttruksi

Segi yaang ditelaah
Gambar 3.
Diagram
m Hasil Validaasi Lembar peniilaian Psikomottorik
oleeh Dosen Ahli
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m Hasil Validasii Lembar penilaaian Psikomotoorik
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G
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A

H
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ngan
Diagram Hasil

Rerata
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2
1
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1

2
Perrtemuan

K
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Gambar 7. Diagram Keterlaksanaan
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3
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1
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Gambar 8. Diaagram Respon Siswa

78%
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76%

68%

3.03

2.72
2
praktikum
m1

prak
ktikum 2

Praktikum
Gaambar 9.
Diagram
m Tingkat Kettercapaian Insttrumen Penilaaian
Pssikomotorik
4. Pendisemiinasian
Mennyebarluaskan produk penillaian psikomootorik
pada
pelaksanaan
praktikum
m
alat
o
optik.
minasian prooduk yang telah
t
jadi beerupa
Pendisem
penilaiaan psikomotorr ini terbatas hanya di sekkolah
tempat penelitian.
p
B. Pembahasan
Pengembaangan instrum
men penilaian psikomotorik pada
pokok bahasaan alat optik iini dilakukan di SMA Neggeri 5
Purworejo, seesuai dengan prosedur pen
ngembangan. yaitu
berdasarkan
pendefinisian
n,
perancanngan,
tahap
pengembangaan, dan pendisseminasian.
Tahap pendefinisian ddilakukan dengan observasi dan
k
pendiddik dan beberrapa peserta didik.
d
wawancara kepada
Keadaan awaal yang melaatar belakang
gi penelitian yang
peneliti lakuukan di SMA
A Negeri 5 Purworejo bahwa
b
instrumen peenilaian yangg disunakan untuk menggukur
kemampuan psikomotorik
p
siswa secara keseluruhan. Oleh
karena itu perlu
p
dikembaangkan penilaian psikomootorik
siswa pada pembelajaran
p
usnya pada pokok
p
Fisika khusu
bahasan alat optik.
o
Setelah taahap pendefinnisian, selanju
utnya adalah tahap
perancangan. Tahap ini meliputi pen
nyusunan kissi-kisi
penilaian dikembangkan
d
n berdasark
kan keteram
mpilan
psikomotorikk yang akann dinilai. Diilanjutkan deengan
memilih meddia lembar kerj
rja praktikum siswa dan alaat-alat
laboratorium yang menunnjang kegiataan praktikum
m alat
p
optik digunnakan sebagaai media pembelajaran
dan
membuat Forrmat penilaiann berupa lemb
bar penilaian yang
dijadikan
sebagai
accuan
oleh
penilai
serta
mengembanggkan instrumenn penilaian pssikomotorik.
Setelah tahap
t
perancaangan, selanjjutnya melakkukan
tahap pengeembangan. Paada tahap pengembangan
p
n ini
menghasilkann draft instrumen penilaian
n yang digunnakan
dalam pembeelajaran Fisikka melalui ujji validasi prroduk
oleh ahli materi dan guruu Fisika. Hasiil validasi terrsebut
s
drafft dan kem
mudian dilakkukan
digunakan sebagai
penyuntingann agar bisa dillakukan tahap
p selanjutnya yaitu
tahap uji lapaangan.
d. Hasil validasi ttersebut kem
mudian dijaddikan
kesimppulan dari kkelayakan insstrumen peniilaian
psikom
motorik tersebbut. Hasil vaalidasi oleh dosen
d
ahli paada praktikum
m pembiasan cahaya pada lensa
dengann rerata 3.311 dari segi bahasa, materii dan
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konstruksi dan dengan reliabilitas 95%. Hasil
validasi oleh guru fisika SMA diperoleh rerata
sebesar 3,43 dan dengan reliabilitas 95%. Hasil
validasi oleh dosen ahli pada praktikum kedua
dengan rerata 3.31 dari segi bahasa, materi dan
konstruksi dan dengan reliabilitas 94%. Hasil
validasi oleh guru fisika SMA diperoleh rerata
sebesar 3,42 dan dengan reliabilitas 95%.
Berdasarkan
percentage
aggrement
dapat
dinyatakan bahwa data yang didapatkan adalah
reliabel. Instrumen penilaian aspek psikomotorik
pada pelaksanaan praktikum fisika SMA kelas x
semester genap yang dikembangkan memiliki
interpretasi yang baik, dengan nilai 3,39.
Berdasarkan penilaian antara ahli fisika dan guru
fisika SMA dengan skor rerata penilaian sebesar
50,92 dari skor rerata maksimal sebesar 60 dan
persentase sebesar 98% sehingga secara
keseluruhan memenuhi kriteria layak digunakan.
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V. KESIMPULAN

Instrumen penilaian psikomotorik ini dikembangkan
dengan model pengembangan 4-D yaitu (1) Define, yang
meliputi analisis Awal-Akhir (front-end analysis), analisis
siswa (learner analysis), analisis tugas (task analysis), analisis
konsep (concept analysis) dan perumusan tujuan
pembelajaran (specifying instructional objectives). (2) Design,
yang meliputi penyusunan tes acuan patokan, pemilihan
media, pemilihan format, dan rancangan awal. (3) Develop,
terdiri dari pra penelitian, penetuan draft dan penyuntingan,
dan (4) Disseminate, penyebarluasan terbatas di sekolah
tempat penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rerata skor dari ahli
materi dan guru Fisika yang menunjukkan bahwa instrumen
penilaian ini layak digunakan sebagai penilaian pembelajaran
dengan sedikit revisi. Sedangkan berdasarkan rerata
keterlaksanaan pembelajaran, ketercapaian hasil belajar dan
respon peserta didik terhadap produk yang dikembangkan
maka instrumen penilaian dapat dikategorikan “baik” dan
layak digunakan sebagai penilaian psikomotorik dalam
pembelajaran Fisika.
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