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Sebagai tolok ukur untuk mengetahui besarnya keberhasilan siswa dalam 
proses pembelajaran adalah dengan evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari 
proses pembelajaran yang harus dilakukan secara menyeluruh, berkala dan 
bekesinambungan. Hasil observasi di SMA Negeri 1 Boja khususnya untuk Mata 
Pelajaran Geografi menunjukkan evaluasi hanya dilakukan dengan tes dan hanya 
terbatas pada penilaian domain kognitif. Sedangkan untuk menilai domain afektif 
guru hanya menilai dengan tugas-tugas dan pengamatan. Penilain afektif dengan 
cara tersebut tentunya kurang tepat, karena itu diperlukan instrumen penilaian 
yang tepat dan berkualitas untuk menilai domain afektif. Rumusan masalah yang 
diambil dalam penelitian ini adalah: Bagaimana model instrumen penilaian 
domain afektif yang berkualitas pada Mata Pelajaran Geografi untuk siswa kelas 
X SMA Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan 
dalam penelitian ini adalah: menggembangkan dan menghasilkan model penilaian 
domain afektif yang berkualitas untuk mengukur kemampuan afektif siswa kelas 
X di SMA Negeri 1 Boja pada Mata Pelajaran Geografi. Secara khusus penelitian 
ini bertujuan untuk mendapatkan model instrumen penilaian afektif yang 
berkualitas dan  layak digunakan sebagai alat evaluasi sesuai dengan Standar 
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta aturan dari DEPDIKNAS 
untuk mengukur kemampuan afektif siswa pada Mata Pelajaran Geografi kelas X 
di SMA Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 
Development (R & D). Subjek penelitian adalah kelas X yang dipilih secara acak 
dengan mengundi kelas, dari delapan kelas didapatkan satu kelas untuk ujicoba 
kelompok kecil yaitu kelas X-5. Dari tujuh kelas yang tersisa diambil dua kelas 
untuk uji lapangan, yaitu kelas X-7 dan X-8. Variabel dalam penelitian ini adalah 
uji kelayakan dan kualitas instrumen penilaian afektif, dengan sub variabel yaitu 
validasi tim ahli (dosen), validasi guru dan hasil pelaksanaan ujicoba siswa. 
Sedangkan pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode 
dokumentasi, dan kuesioner. Olah data dilakukan dengan uji t, uji validitas dan 
reliabilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan guru dalam menilai domain afektif tidak 
membuat indikator yang tepat sesuai Kata Kerja Operasional (KKO), penilaian 
juga tidak memperhatikan SK-KD dan karakteristik ranah afektif. Maka perlu 
dikembangkan instrumen penilaian domain afektif, yaitu sesuai SK-KD dengan 
indikator penilaian sesuai dengan KKO domain afektif, serta dapat digunakan 
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untuk mengukur seluruh karakteristik domain afektif dan telah diujikan secara 
teoritik maupun empirik. Pada draf awal terdapat 60 butir pernyataan yang 
dikembangkan menggunakan skala likert. Langkah awal dalam pengembangan 
draf awal divalidasi oleh tim ahli (dosen) dan guru. Hasil rata-rata validasi dosen 
sebesar 76% pernyataan sudah sesuai dengan aspek yang ditelaah dengan kriteria 
layak, sedangkan hasil telaah guru menyatakan 82% pernyataan sudah sesuai 
dengan aspek yang ditelaah dengan kriteria sangat layak. Berdasarkan masukan 
dari tim ahli selanjutnya item pernyataan yang belum sesuai diperbaiki dan 
hasilnya disusun menjadi draf I yang digunakan untuk ujicoba kelompok kecil. 
Analisis hasil ujicoba kelompok kecil yaitu 51 (85%) butir pernyataan memiliki 
daya beda baik, 38 (63%) butir pernyataan valid dan reliabilitas instrumen r11= 
0,614 > rtabel=0,576. Berdasarkan analisis ujicoba kelompok kecil, instrumen 
diperbaiki dan disusun kembali menjadi draf II. Draf II diujikan pada responden 
dalam uji lapangan yang berjumlah 65 siswa. Hasil analisis uji lapangan 
menunjukkan 52 (87%) butir pernyataan memiliki daya beda baik. Hasil uji 
validitas 52 (87%) butir pernyataan valid dan hasil penghitungan reliabilitas yaitu 
r11=1,00 > rtabel=0,244, sehingga instrumen tersebut reliabel. Berdasarkan hasil 
analisis uji lapangan ini disusun produk akhir instrumen penilaian domain afektif. 

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut yaitu secara 

keseluruhan instrumen penilaian domain afektif sudah baik dan dapat digunakan 

sebagai alat evaluasi afektif oleh guru. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan 

penelitian ini, untuk guru geografi yang ingin mengembangkan instrumen 

penilaian domain afektif hendaknya diperhatikan kesulitan dalam penyusunan 

instrumen. Untuk pihak MGMP, agar dapat memberikan pelatihan dalam 

pengembangan instrumen penilaian domain afektif. Sedangkan kepada siswa 

sebaiknya lebih jujur dalam memberikan tanggapan pada penilaian afektif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan 

nasional. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 

tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keberhasilan pendidikan 

nasional yaitu dengan membentuk kurikulum. Saat ini kurikulum yang 

digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

merupakan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, 

potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya 

masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik (Mulyasa, 2007:8). 

Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) menuntut guru untuk aktif 

dalam menentukan materi pembelajaran, media pembelajaran dan metode 

yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan lulusan dari suatu jenjang pendidikan merupakan hasil 

dari implementasi kurikulum, yang di dalamnya mengandung tiga domain 
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dalam tujuan pembelajaran, yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotorik, 

atau kemampuan berfikir, perilaku dan keterampilan melakukan pekerjaan. 

Setiap mata pelajaran seharusnya menuntut ketiga domain tersebut, tidak 

terkecuali Geografi. Mata Pelajaran Geografi merupakan mata pelajaran yang 

mengkaji tentang fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan 

kewilayahan dalam konteks keruangan. Pengajaran Geografi pada hakikatnya 

adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa mengenali dan memahami 

gejala alam dan kehidupan dalam kaitannya dengan keruangan dan 

kewilayahan, mengembangkan sikap positif rasional untuk menghadapi 

permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya pengaruh lingkungan. 

Sebagai tolok ukur untuk mengetahui besarnya keberhasilan siswa 

dalam proses pembelajaran adalah dengan evaluasi. Menurut pendapat 

Mehrens dan Lehmann (Purwanto 2009:3), dalam arti luas evaluasi adalah 

suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang 

sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Sesuai 

dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian 

merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh 

informasi atau data, berdasarkan data tersebut kemudian dicoba memuat suatu 

keputusan. Dalam pembelajaran, evaluasi memang sangat penting. Selain 

sebagai tolok ukur siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran, evaluasi 

juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pengajaran. 

Kegiatan evaluasi merupakan salah satu tugas penting yang harus dilakuakan 

oleh pendidik untuk mengukur dan mengendalikan mutu pendidikan. Evaluasi 
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yang dilakukan dengan baik dan benar dapat meningkatkan mutu dan hasil 

belajar karena kegiatan evaluasi itu membantu guru untuk memperbaiki cara 

belajar dan membantu siswa dalam meningkatkan cara belajarnya.  

Salah satu mata pelajaran yang tidak pernah lepas dari evaluasi adalah 

Geografi. Untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, 

evaluasi perlu didukung dengan instrumen yang sesuai dengan karakteristik 

tujuan (termasuk standar kompetensi maupun kompetensi dasar), serta 

dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu penilaian juga 

harus dilakukan secara menyeluruh yang meliputi proses dan hasil belajar 

serta mencakup wawasan pengetahuan, sikap dan keterampilan sosial yang 

dicapai siswa. Oleh karenanya evaluasi atau penilaian merupakan bagian 

keseluruhan dari proses pembelajaran sehingga hasil penilaian dapat 

menggambarkan kemampuan atau prestasi belajar siswa secara menyeluruh 

dan sesungguhnya. Untuk itu, peserta didik diharapkan tidak hanya mampu 

menguasai aspek kognitif, tapi juga mampu mengembangkan aspek afektif, 

serta aspek psikomotorik secara menyeluruh. Namun, pada Mata Pelajaran 

Geografi khususnya, aspek yang dinilai hanya terbatas pada aspek kognitif 

dan afektif. Sedangkan aspek psikomotorik lebih diutamakan untuk mata 

pelajaran yang banyak praktiknya seperti Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa dan 

TIK (Depdiknas, 2008:7). 

Menurut Popham (dalam Mardapi, 2004:6), ranah afektif menentukan 

keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak memiliki kemampuan 

afektif yang baik sulit mencapai keberhasilan belajar yang optimal. Hasil 
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belajar kognitif dan psikomotorik akan optimal jika afektif tinggi. Oleh 

karena itu, pendidikan harus diselenggarakan dengan memberikan perhatian 

yang lebih baik menyangkut ranah afektif ini. Selain itu, pengembangan 

ranah afektif di sekolah akan membawa pengaruh yang sangat positif dalam 

kehidupan anak selanjutnya, baik di rumah atau di lingkungan. 

Namun, pada umumnya guru geografi menilai hasil belajar siswa hanya 

dengan menggunakan tes dan lebih menekankan pada aspek pengetahuan 

siswa (aspek kognitif), yaitu melalui pengulangan materi dengan cara 

mengingat atau menghafal sejumlah konsep. Sesungguhnya guru menyadari 

bahwa untuk menilai aspek afektif kurang relevan jika hanya menggunakan 

tes. 

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan guru geografi di SMA Negeri 

1 Boja didapatkan informasi, ternyata guru menyadari betul sesungguhnya 

masalah afektif dirasakan penting, akan tetapi pada kenyataanya guru tidak 

menilai domain afektif dengan menggunakan instrumen yang relevan. 

Penilain dilakukan tanpa acuan yang jelas dan dianggap sudah melakukan 

penilain.  

Berdasarkan data observasi di SMA N 1 Boja, saat ini penilaian Mata 

Pelajaran Geografi  pada aspek afektif hanya terbatas pada pembuatan tugas-

tugas dan pekerjaan rumah seperti membuat catatan ataupun mencari literatur 

dari internet, selain itu juga hanya dilakukan melalui pengamatan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan penilaian seperti itu sebenarnya 

tidak dapat dikatagorikan sebagai penilaian domain afektif, karena hanya 
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menekankan pada aspek pengulangan materi atau hafalan sejumlah konsep. 

Penilain dengan pengamatan yang dilakukan oleh guru pun juga terbatas pada 

sikap siswa di dalam kelas. Berdasarkan data nilai siswa, nilai afektif siswa 

kelas X 100% adalah B atau Baik, dari rentang nilai A – D (Amat Baik – 

Kurang Baik). Kondisi seperti ini kurang sesuai dengan keadaan siswa 

sebenarnya, karena dilihat data nilai kognitif siswa untuk Mata Pelajaran 

Geografi menunjukkan dari jumlah rata-rata  32 siswa per kelas lebih dari 

15% siswa nilainnya belum mencapai KKM yaitu 75 (Data sekunder SMA 

Negeri 1 Boja, 2012). Dari sini afektif siswa untuk Mata Pelajaran Geografi 

masih perlu untuk dipertanyakan. Oleh karenanya alat penilaian domain 

afektif kurang tepat jika hanya dengan pemberian tugas dan pengamatan, 

kegiatan penilaian seperti itu tidak dapat mengungkap afektif siswa yang 

sebenarnya terhadap Mata Pelajaran Geografi. Maka tujuan penelitian ini 

adalah memberikan solusi bagi guru Geografi di SMA Negeri 1 Boja dalam 

mengukur pencapain domain afektif.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru Geografi di 

SMA Negeri 1 Boja yang berkenaan dengan penilaian domain afektif. Peneliti 

bermaksud menerapkan instrumen penilaian domain afektif pada Mata 

Pelajaran Geografi di SMA Negeri 1 Boja. Instrumen yang digunakan sebagai 

alat penilaian akan dikaitkan dengan Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) kelas X, terutama pada SK semester genap yaitu 

Menganalisis Unsur-unsur Geosfer. Penelitian ini dilakuakan di kelas X 

karena mata pelajaran di kelas X masih bersifat umum, sehingga dengan 
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adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui pula seberapa besar 

perhatian siswa terhadap Mata Pelajaran Geografi. 

Penilaian sebagai bagian intregal dari pembelajaran hendaknya 

dilakukan sesaat, tetapi harus secara berkala, berkesinambuangan dan 

menyeluruh yang meliputi semua komponen proses dan hasil belajar siswa. 

Berkaitan dengan kesulitan guru dalam menilai kemampuan afektif pada 

Mata Pelajaran Geografi di SMA Negeri 1 Boja itulah, maka peneliti 

merasakan perlunya dilakukan perancangan dan pengembangan instrumen 

penilain domain afektif secara khusus. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ”Pengembangan 

Instrumen Penilaian Domain Afektif yang Berkualitas pada Mata Pelajaran 

Geografi Kelas X di SMA Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 

2012/2013”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah:  

Bagaimana model instrumen penilaian domain afektif yang berkualitas dan 

layak digunakan untuk penilaian afektif pada Mata Pelajaran Geografi kelas 

X di SMA Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menggembangkan dan menghasilkan 

model penilaian domain afektif yang berkualitas untuk mengukur 
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kemampuan afektif siswa kelas X di SMA Negeri 1 Boja pada Mata Pelajaran 

Geografi.  

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model 

instrumen penilaian afektif yang berkualitas dan  layak digunakan sebagai 

alat evaluasi sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) serta aturan dari DEPDIKNAS untuk mengukur kemampuan afektif 

siswa pada Mata Pelajaran Geografi kelas X di SMA Negeri 1 Boja 

Kabupaten Kendal. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat begi perorangan atau 

institusi, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memperluas wawasan bagi peneliti khususnya dan bagi para pendidik 

umumnya mengenai instrumen penilaian afektif. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Guru 

Masukan yang bermanfaat bagi guru Geografi untuk membuat model 

penilaian afektif bagi siswa sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD), sehingga hasil belajar siswa dapat dinilai 

secara lebih komprehensif lagi, tidak hanya dinilai dari aspek kognitif 

saja seperti yang selama ini sering dilakukan oleh guru Geografi. 
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b. Sekolah 

Manfaat penelitian ini untuk sekolah yaitu dapat menjadi informasi yang 

baik dalam memberikan pemahaman pada guru-guru Geografi lainnya, 

maupun guru-guru bidang studi lain yang berkenaan dengan penilaian 

afektif.  

c. Siswa 

Sebagai pengetahuan bagi siswa bahwa penilaian yang mereka peroleh 

tidak hanya dari domain kognitif saja (aspek pengetahuan saja). 

d. Peneliti 

Memberi wawasan dan pengalaman pada peneliti khususnya sebagai 

calon pendidik mengenai perangkat tes yang dapat diterapkan nantinya 

ketika menjadi guru. 

 
E. Penegasan Istilah 

Penegasan atau pembatasan istilah sangat diperlukan guna 

menghindari terjadinya salah penafsiran dalam penelitian. Adapun istilah-

istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan 

Pengertian pengembangan dalam penelitian adalah suatu proses 

untuk mengembangkan instrumen penilaian domain afektif. Penelitian ini 

menggunakan metode research and development / R&D yang 

dikembangkan oleh Sugiono, yaitu metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 
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tersebut. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah instrumen 

penilaian domain afektif. 

2. Instrumen Penilaian yang Berkualitas 

Instrumen yang dimaksud diisni adalah instrumen non-tes. 

Instrumen non-tes yaitu instrumen selain tes prestasi belajar. Sedangkan 

penilaian merupakan bagian dari evaluasi, yaitu kegiatan yang terencana 

untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrumen 

dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh 

kesimpulan. Dalam penelitian ini skala instrumen yang digunakan adalah 

skala Likert, yaitu skala yang dapat di pergunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu 

gejala atau fenomena pendidikan. Instrumen penilaian yang berkualitas 

maksudnya adalah instrumen yang dibuat dengan benar sesuai dengan 

standar penilaian afektif dari Depdiknas dan sesuai dengan Standar 

Kompetensi pada Mata Pelajaran Geografi. 

3. Domain Afektif 

Kemampuan seseorang sering dikatagorika menjadi tiga domain, 

yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam pendidikan ketiga ranah 

tersebut harus dapat dikembangkan secara seimbang. Penelitian ini akan 

mengembangkan katagori penilaian pada domain afektif. Domain afektif 

adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai (Sudijono, 2009:49). 

Sedangkan yang dimaksud penilain domain afektif dalam penelitian 
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adalah penilaian sikap, minat, konsep diri, nilai dan moral siswa terhadap 

Mata Pelajaran Geografi. 

4. Standar Kompetensi (SK) 

Di dalam Standar Isi (SI) terdapat SK dan KD setiap mata 

pelajaran. Pada Mata Pelajaran Geografi juga terdapat SK dan KD yang  

berfungsi untuk mengukur kemampuan atau kompetensi minimal yang 

meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dicapai dan 

dikuasai peserta didik. Standar kompetensi yang digunakan dalam 

penelitian adalah SK kelas X semester genap, yaitu: Menganalisis unsur-

unsur geosfer. Karena SK yang ada pada kurikulum tersebut lebih 

mengacu pada domain kognitif maka indikator penilain afektif 

dikembangkan  sendiri oleh peneliti dengan memperhatikan Kata Kerja 

Operasional (KKO) ranah afektif . 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu, bagian 

pendahuluan, bagian isi/pokok skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi 

Bagian pendahuluan skripsi terdiri dari: sampul berjudul, lembar berlogo 

(sebagai halaman pembatas), halaman judul dalam, persetujuan 

pembimbing, pengessahan kelulusan, pernyataan (keaslian karya ilmia), 

motto dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar lampiran. 
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2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima bab yang terperinci sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab kedua, terdiri dari landasan teori dan kerangka berpikir. 

Bab ketiga, merupkan metode penelitian yang terdiri dari lokasi, waktu 

dan subyek penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, teknik 

pengumpulan data, tahapan penelitian, instrumen penelitian, dan analisis 

instrumen penelitian. 

Bab keempat, merupakan hasil dan pembahasan, diuraikan mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan beserta pembahasan hasil penelitian. 

Bab kelima, kesimpulan dan saran yang terdiri atas kumpulan hasil 

penelitian dan saran-saran berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari 

penellitian.  

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Landasan Teori 

1. Penilaian 

a. Pengertian Evaluasi, Penilaian dan Pengukuran 

Evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation yang berarti 

penilaian atau penafsiran (Thoha, 2001:1). Menurut Depdiknas penilaian 

diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan 

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang 

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dalam 

KTSP memiliki arti penilaian berbasis kompetensi, yaitu bagian dari 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian 

kompetensi peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan 

sikap (Depdiknas, 2008:2). 

Pengukuran (measurement) merupakan istilah yang terkait dengan 

konsep penilaian. Thoha (2001:2) mengartikan pengukuran sebagai suatu 

usaha untuk mengetahui keadaan sesuatu seperti adanya yang dapat 

dikuantitaskan, hal ini dapat diperoleh dengan jalan tes atau cara lain. 

Menurut Depdiknas pengukuran dalam pendidikan bisa bersifat kuantitatif 

dan kualitatif. Kuantitatif hasilnya berupa angka, sedangkan kulaitatif 

hasilnya bukan berupa angka (berupa predikat atau pernyataan kualitatif, 
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misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang), disertai 

deskripsi penjelasan prestasi peserta didik. Pengujian merupakan bagian 

dari pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan penilaian. 

Penilaian merupakan kegiatan yang mencangkup semua proses 

pembelajaran. Kegiatan penilaian tidak terbatas pada karakteristik peserta 

didik saja, tetapi juga menyangkut karakteristik metode mengajar, 

kurikulum, fasilitas dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian untuk 

peserta didik dapat berupa metode dan prosedur formal atau informal untuk 

menghasilkan informasi tentang peserta didik. Instrumen penilaian dapat 

berupa tes tertulis, tes lisan, lembar pengamatan, pedoman wawancara, 

tugas rumah dan sebagainya. Penilaian disini juga diartikan sebagai 

kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran atau kegiatan untuk 

memperoleh informasi tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik 

(Depdiknas, 2008:3). 

Sedangkan istilah evaluasi sendiri menurut pengertiannya adalah 

kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan 

menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur 

untuk memperoleh kesimpulan (Thoha, 2001:1). Dalam melakukan 

evaluasi terdapat judgement untuk menentukan nilai suatu program yang 

sedikit banyak mengandung unsur subjektif. Evaluasi memerlukan data 

hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian yang memiliki banyak 

dimensi, seperti kemampuan, kreativitas, sikap, minat, ketrampilan, dan 

sebagainya. Oleh karena itu alat ukur yang digunakan dalam evaluasi juga 
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bervariasi bergantung pada jenis data yang ingin diperoleh. Pengukuran, 

penilaian dan evaluasi adalah kegiatan yang bertahap (hierarkis), 

maksudnya kegiatan dilakukan secara berurutan, dimulai dengan 

pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi (Depdiknas, 

2008:3). 

2. Penilaian Domain Afektif 

a. Hakikat Penilaian Domain Kognitif, Psikomotorik dan Afektif 

Penilaian dilakukan secara menyeluruh yaitu mencangkup 

semua aspek kompetensi yang meliputi kemampuan kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan 

berpikir yang menurut taksonomi Bloom secara hierarkis terdiri atas 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada 

tingkat pengetahuan, peserta didik dituntut untuk menyatakan jawaban 

atas pertanyaan dengan kata-katanya sendiri. Pada tingkat aplikasi, 

peserta didik dituntut untuk menerapkan prinsip dan konsep dalam 

suatu situasi yang baru. Pada tingkat analisis, peserta didik diminta 

untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan 

asumsi, membedakan fakta dan pendapat, dan menemukan hubungan 

sebab dan akibat. Pada tingkat sintesis, peserta didik dituntut 

merangkum suatu cerita, komposisi, hipotesis, atau teorinya sendiri, dan 

mensintesiskan pengetahuan. Pada tingkat evaluasi, peserta didik 

mengevaluasi informasi, termasuk di dalamnya melakukan judgement 
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(pertimbangan) terhadap hasil analisis untuk membuat keputusan 

(Depdiknas, 2008:6). 

Menurut Harrow, kemampuan psikomotorik melibatkan gerak 

adaptif (adaptive movement) atau gerak terlatih dan keterampilan 

komunikasi berkesinambungan (non-discursive communication) 

(Depdiknas, 2008:6). Gerak adaptif terdiri atas keterampilan adaptif 

sederhana (simple adaptive skill), keterampilan adaptif gabungan 

(compound adaptive skill), dan keterampilan adaptif kompleks (complex 

adaptive skill). Kemampuan komunikasi berkesinambungan 

mencangkup gerak expresif (expressive movement) dan gerak 

intrepretatif (interpretative movement). Keterampilan adaptif sederhana 

dapat dilatihkan dalam beberapa mata pelajaran, seperti bentuk 

keterampilan menggunakan peralatan laboratorium IPA. Kaetrampilan 

adaptif gabungan, ketrampilan adaptif kompleks, dan keterampilan 

komunikasi berkesinambuangan baik gerak ekspresif maupun gerak 

interpretatif dapat dilatihkan dalam mata pelajaran Seni Budaya dan 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

Kondisi afektif peserta didik berhubungan dengan sikap, minat, 

dan/atau nilai-nilai. Kondisi ini tidak dapat di deteksi dengan tes, tetapi 

dapat diperoleh melalui angket, inventori, atau pengamatan yang 

sistematik dan berkelanjutan. Sistematik berarti pengamatan mengikuti 

suatu prosedur tertentu, sedangkan berkelanjutan memiliki arti 
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pengukuran dan penilaian yang dilakukan secara terus menerus 

(Depdiknas, 2008:7). 

Kemampuan afektif merupakan bagian dari hasil belajar yang 

memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan pada ranah kognitif 

dan psikomotorik sangat ditentukan oleh kondisi afektif peserta didik. 

Peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap 

pelajaran akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tertentu, 

sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Walaupun 

para pendidik sadar akan hal ini, namun belum banyak tindakan yang 

dilakukan pendidik secara sistematik untuk meningkatkan minat peserta 

didik. Pencapai hasil belajar yang optimal, dalam mencapai program 

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik 

harus memperhatikan karakteristik afektif peserta didik (Depdiknas, 

2008:2).  

Laporan hasil belajar peserta didik, terhadap komponen 

pengetahuan yang umumnya representasi aspek kognitif, komponen 

praktik yang melibatkan aspek psikomotorik dan komponen sikap yang 

berkaitan dengan kondisi afektif peserta didik terhadap mata pelajaran 

tertentu. Tabel berikut menyajikan beberapa aspek yang dinilai untuk 

lima kelompok mata pelajaran (sesuai PP no.19 tahun 2005 pasal 64 

tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik). 
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   Tabel 2.1 Aspek Penilaian Mata Pelajaran 

No. 
Kelompok Mata 

Pelajaran 
Contoh Mata Pelajaran Aspek yang Dinilai 

1. Agama dan akhlak 
mulia 

Pendidikan Agama Pengetahuan dan 
sikap 

2. Kewarganegaraan 
dan kepribadian 

Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Pengetahuan dan 
sikap 

3.  Ilmu pengetahuan 
dan teknologi 

Matematika Pengetahuan dan 
sikap 

Fisika, Kimia, Biologi Pengetahuan, praktik 
dan sikap 

Ekonomi, Sejarah, 
Geografi, Sosiologi dan 
Antropologi  

Pengetahuan dan 
sikap 

Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris dan Bahasa Asing 
lain 

Pengetahuan, praktik 
dan sikap 

Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

Pengetahuan, praktik 
dan sikap 

4. Estetika Seni Budaya Praktik dan sikap 
5. Jasmani, olahraga 

dan kesehatan 
Pendidikan Jasmani, 
olahraga dan kesehatan 

Pengetahuan, praktik 
dan sikap 

  Sumber: Depdiknas, 2008:7 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui, khususnya untuk Mata 

Pelajaran Geografi hasil belajar dinilai berdasarkan aspek pengetahuan 

dan sikap atau berdasarkan pada domain kognitif dan afektif. Penilaian 

ini dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. 

Berbagai ulangan tersebut dilaksanakan hanya mengarah pada penilaian 

domain kognitif saja, oleh karena itu perlu dirancang adanya penilain 

pada domain afektif sebagai aspek penilaian hasil belajar siswa, 

khusussnya untuk Mata Pelajaran Geografi. 
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b. Karakteristik Ranah Afektif 

Ada 5 (lima) tipe karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, 

minat, konsep diri, nilai dan moral (Depdiknas, 2008:4). 

1) Sikap 

Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk bertindak secara 

suka atau tidak suka terhadap suatu obyek. Sikap dapat dibentuk 

melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, 

kemudian melalui penguatan menerima informasi verbal. 

Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran. 

Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui 

sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, 

pendidik dan sebagainya. Menurut Fishbein dan Ajzen (dalam 

Depdiknas, 2008:4) sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari 

untuk merespon secara positif dan negatif terhadap suatu obyek, 

situasi, konsep, atau orang. Sikap peserta didik terhadap obyek 

misalnya sikap terhadap sekolah atau terhadap mata pelajaran. 

Sikap peserta didik ini penting untuk ditingkatkan. 

2) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai 

dengan rasa senang. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap 

belajar, karena pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat 
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siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena 

tidak ada daya tarik baginya (Slameto, 2010:57). Hal penting pada 

minat adalah intensitasnya. Secara umum minat termasuk 

karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi (Depdiknas, 

2008:4). 

3) Konsep Diri 

Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan 

individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. 

Target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah 

afektif yang lain. Target konsep diri biasanya orang tapi bisa juga 

institusi seperti sekolah. Arah konsep diri bisa positif atau negatif, 

dan intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah kontinum, 

yaitu mulai dari rendah sampai tinggi. Konsep diri ini penting 

untuk menentukan jenjang karir peserta didik, yaitu dengan 

mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dapat dipilih 

alternatif karir yang tepat bagi peserta didik. Selain itu informasi 

konsep diri penting bagi sekolah untuk memberikan motivasi 

belajar peserta didik dengan tepat (Mardapi, 2004:104).  

4) Nilai 

Nilai menurut Rokeach (dalam Depdiknas, 2008:5) 

merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau 

perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya 

dijelaskan bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi sejumlah 
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keyakinan sekitar obyek spesifik atau situasi, sedangkan nilai 

mengacu pada keyakinan. Nilai cenderung menjadi ide, target nilai 

dapat pula sesuatu seperti sikap dan perilaku. 

5) Moral 

Moral berkenaan dengan perasaan salah atau benar terhadap 

kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang 

dilakuakan diri sendiri. Moral juga sering dikaitkan dengan 

keyakinan agama seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan yang 

berdosa dan berpahala. Jadi moral berkaitan dengan prinsip, nilai 

dan keyakinan seseorang (Depdiknas, 2008:6). 

c. Tingkatan Domain Afektif 

Tingkatan domain afektif menurut taksonomi Krathwohl ada 

lima, yaitu: receiving (attending), responding, valuing, organization, 

dan characterization (Depdiknas 2008:2). Pada level receiving atau 

attending, siswa memiliki keinginan memperhatikan fenomena khusus 

atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku dan sebagainya. 

Tugas guru adalah mengarahkan perhatian siswa pada fenomena yang 

menjadi obyek pembelajaran afektif. 

Responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu 

sebagai bagian dari perilakunya. Pada tahap ini peserta didik tidak 

hanya memperhatikan fenomena khusus tetapi ia juga bereaksi. Hasil 

pembelajaran pada ranah ini menekankan pada perolehan respon, 
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berkeinginan memberi respon, atau kepuasan dalam memberi respon, 

atau kekuatan dalam memberi respon (Depdiknas, 2008:3). 

Valuing artinya memberikan nilai atau memberikan 

penghargaan terhadap suatu kegiatan atau obyek, sehingga apabila 

kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau 

penyesalan. Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, peserta 

didik disini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan tapi mereka 

telah berkemampuan untuk menilai konsep atau fenomena, yang baik 

atau buruk.  

Pada tingkat organization, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan, 

konflik antar nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai 

internal yang konsisten. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berupa 

konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai. Misalnya 

pengembangan filsafat hidup. 

Characterization merupakan tingkat ranah afektif tertinggi. 

Pada tingkat ini peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan 

perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil 

pembelajaran pada tingkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan 

sosial. 

Selain tingkatan domain afektif menurut taksonomi Krathwohl 

tersebut, juga perlu diperhatikan pembagian kata kerja ranah afektif 

sesuai dengan taksonomi Bloom, sebagai berikut: 
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           Tabel 2.2 Kata Kerja Operasional (KKO) Ranah Afetif 

Menerima 

(A1) 

Menanggapi 

(A2) 

Menilai 

(A3) 

Mengelola 

(A4) 

Menghayati 

(A5) 

Memilih 

Mempertanyakan 

Mengikuti 

Memberi 

Menganut 

Mematuhi 

Meminati 

Menjawab 

Membantu 

Mengajukan 

Mengompromikan 

Menyenangi 

Menyambut 

Mendukung 

Menyetujui 

Menampilkan 

Melaporkan 

Memilih 

Mengatakan 

Memilah 

Menolak 

Mengasumsikan 

Meyakini 

Melengkapi 

Meyakinkan 

Memperjelas 

Memprakarsai 

Mengimani 

Mengundang 

Menggabungkan 

Mengusulkan 

Menekankan 

Menyumbang 

Menganut 

Mengubah 

Menata 

Mengklasifikasikan 

Mengombinasikan 

Mempertahankan 

Membangun 

Membentuk 

pendapat 

Memadukan 

Mengelola 

Menegosiasi 

Merembuk 

Mengubah 

perilaku 

Berakhlak 

mulia 

Mempengaruhi 

Mendengarkan 

Mengkualifikasi 

Melayani 

Menunjukkan 

Membuktikan 

Memecahkan 

             Sumber: Derektorat Pembinaan SMA (2010:52). 

 

Instrumen penilaian domain afektif dalam penelitian dibuat 

untuk mengukur lima karakteristik penilaian afektif yang indikator 

penilaiannya disusun berdasarkan kata kerja operasional ranah afektif 

menurut taksonomi Bloom tersebut, mulai dari A1 sampai A5. 

3. Pengembangan Instrumen Penilaian  

a. Pengertian Instrumen Penilaian 

Instrumen penilaian yang disebut juga dengan alat evaluasi 

adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas atau 

melakasanakan tujuan secara lebih efektif dan efisien. Dalam kegiatan 



23 
 

 

evaluasi fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik 

sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi (Arikunto, 2006:26).  

Penilaian afektif dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

non tes. Dilihat dari kata yang menyusunnya, maka non tes dapat 

diartikan sebagai teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan 

tes. Sehingga teknik ini dilakukan lewat pengamatan secara teliti dan 

tanpa menguji peserta didik. Non tes biasanya dilakukan untuk 

mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama 

yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh 

peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan 

teknik non tes maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik 

dilakuakan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan 

dengan menggunakan skala sikap, pengamatan secara sistematis 

(observation), melakukan wawancara (interview), menyebarkan 

angket (questionnaire), dan memeriksa atau meneliti dokumen-

dokumen (documentary analysis). Teknik non tes ini pada umumnya 

memegang peranan penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar 

peserta didik dari segi ranah sikap hidup (affective domain). 

b. Kaidah Penulisan Instrumen 

Dalam penulisan soal instrumen non tes, penulis butir soal 

harus memperhatikan ketentuan/kaidah penulisannya, kaidahnya 

adalah seperti berikut ini (Depdiknas, 2008:19). 

1) Materi 
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a) Pernyataan harus sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-

kisi. 

b) Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan 

tuntutan dalam kisi-kisi (misal untuk tes sikap: aspek kognisi, 

afeksi atau konasinya dan pernyataan positif atau negatifnya). 

2) Konstruksi 

a) Pernyataan dirumuskan dengan singkat (tidak melebihi 20 kata) 

dan jelas. 

b) Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak relevan dengan 

objek yang dipersoalkan atau kalimatnya merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja.   

c) Kalimatnya bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. 

d) Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mengacu pada masa 

lalu. 

e) Kalimatnya bebas dari pernyataan yang faktual atau dapat 

diinterpretasikan sebagai fakta. 

f) Kalimatnya bebas dari pernyataan yang dapat diinterpretasikan 

lebih dari satu cara. 

g) Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mungkin disetujui atau 

dikosongkan oleh hampir semua responden. 

h) Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan secara lengkap. 

i) Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti seperti 

semua, selalu, kadang-kadang, tidak satupun, tidak pernah. 
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3) Bahasa/Budaya 

a) Bahasa soal harus komunikatif dan sesuai dengan jenjang 

pendidikan peserta didik atau responden. 

b) Soal harus menggunakan bahasa Indonesia baku. 

c) Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu. 

c. Langkah-langkah pengambangan instrumen 

Langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengembangkan 

instrumen afektif, yaitu: menentukan spesifikasi instrumen; menulis 

instrumen; menentukan skala instrumen; menentukan sistem penskoran; 

mentelaah instrumen; merakit instrumen; melakukan ujicoba; 

menganalisis instrumen; melaksanakan pengukuran; menafsirkan hasil 

pengukuran (Mardapi, 2004:104). 

1) Spesifikasi Instrumen 

Spesifikasi instrumen terdiri dari tujuan dan kisi-kisi 

instrumen. Dalam bidang pendidikan pada dasarnya pengukuran 

afektif ditinjau dari tujuannya yaitu ada lima macam instrumen, 

yaitu: instrumen sikap, instrumen minat, instrumen konsep diri, 

instrumen nilai dan instrumen moral. 

Setelah tujuan pengukuran afektif ditetapkan, kegiatan 

berikutnya adalah menyusun kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi, juga 

disebut blue-print, merupakan tabel matrik yang berisi spesifikasi 

instrumen yang akan ditulis (Mardapi, 2004:106). 
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2) Penulisan Instrumen 

Ada lima ranah afektif yang bisa dinilai di sekolah, yaitu 

sikap, minat, konsep diri, nilai dan moral. Penilaian ini akan 

dilakukan dengan menggunakan instrumen afektif (Mardapi, 

2004:106). 

3) Skala Instrumen 

Skala instrumen yang serin digunakan dalam penelitian 

yaitu skala Likert, skala Thurstone dan skala  Semantik 

Differensial. 

a) Skala Likert 

Skala Likert merupakan skala pengukuran sikap yang 

diciptakan oleh Renis Likert tahun 1932 untuk mengukur 

referensi intensitas sikap seseorang terhadap suatu objek 

tertentu. Skala likert adalah skala yang dapat di pergunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena 

pendidikan. Skala ini memuat item yang diperkirakan sama 

dalam sikap atau beban nilainya, subjek merespon dengan 

berbagai tingkat intensitas berdasarkan rentang skala antara dua 

sudut yang berlawanan, misalnya: Setuju – Tidak Setuju, Suka 

– Tak Suka, Menerima – Menolak. Model skala ini banyak 

digunakan dalam kegiatan penelitian, karena lebih mudah 

mengembangkannya dan interval skalanya sama. 
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b) Skala Thurstone 

Skala thurstone adalah skala yang disusun dengan memilih 

butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci 

skor dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang 

berjarak sama. Skala Thurstone terdiri dari 7 katagori, yang 

paling banyak bernilai 7 dan yang paling kecil bernilai 1. 

c) Skala Semantik Differensial 

Skala semantik differensial yaitu skala untuk mengukur 

sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklis, 

tetapi tersusun atas satu garis kontinum dimana jawaban yang 

sangat positif terletak dibagian kanan garis, dan jawaban 

negatif di sebelah kiri garis, atau sebaliknya. Data yang 

diperoleh melalui pengukuran dengan skala mantik defferensial 

adalah data interval. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap 

atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. 

Dari ketiga skala penilaian tersebut yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala Likert. Penggunaan skala Likert untuk 

pengembangan instrumen penilaian domain afektif dirasa lebih 

sesuai, karena lebih mudah dikembangkan dalam pembuatan 

instrumen. Selain itu, bentuk skala Likert juga lebih umum dan 

bersifat luwes, sehingga memudahkan responden dalam 

memberikan tanggapannya. 
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4) Penskoran Instrumen 

Sistem penskoran yang digunakan tergantung pada skala 

pengukuran. Apabila menggunakan skala Thurstone, maka skor 

tertinggi untuk tiap butir soal adalah 7 dan yang terkecil adalah 1. 

Demikian pula untuk instrumen dengan skala differensial semantik, 

tertinggi 7 dan terenda 1. Untuk skala Likert, skor tertinggi tiap 

butir adalah 5 dan yang rendah adalah 1 (Depdiknas, 2008:13). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah skala Likert. 

Dalam pengukuran skala Likert sering terjadi kecenderungan 

responden memilih jawaban pada katagori 3 (tiga). Untuk 

mengatasi hal tersebut skala Likert yang digunakan dalam 

penelitian dimodifikasi dengan hanya menggunakan 4 (empat) 

pilihan, dengan skor tertinggi adalah 4 dan skor terrendah 1. 

5) Telaah Instrumen 

Kegiatan dalam telaah instrumen adalah meneliti tentang: a) 

apakah butir pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan indikator, b) 

bahasa yang digunakan apa sudah komunikatif dan mengandung 

tata bahasa yang benar, dan c) apakah butir pertanyaan dan 

pernyataan tidak bias, d) apakah format instrumen menarik untuk 

dibaca, e) apakah jumlah butir sudah tepat sihingga tidak 

menjemukan menjawabnya. 

Telaah dilakukan oleh pakar dalam bidang yang diukur dan 

akan lebih baik bila ada pakar penilaian. Telaah bisa juga dilakukan 
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oleh teman sejawat jika yang diinginkan adalah masukan tentang 

bahasa dan format instrumen. Hasil telaah ini selanjutnya digunakan 

untuk memperbaiki instrumen (Depdiknas, 2008:13). 

6) Merakit Instrumen 

Setelah instrumen diperbaiki selanjutnya instrumen dirakit, 

yaitu menentukan letak instrumen dan urutan pertanyaan atau 

pernyataan. Format instrumen harus dibuat menarik dan tidak 

terlalu panjang, sehingga responden tertarik untuk membaca dan 

mengisinya. Setiap sepuluh pernyataan dipisahkan dengan memberi 

spasi yang lebih, atau diberi batasan baris empat pesergi panjang. 

Pernyataan diurutkan sesuai dengan tingkat kemudahan dalam 

menjawab atau mengisinya. 

7) Ujicoba Instrumen 

Setelah dirakit instrumen di ujicobakan kepada responden, 

dengan responden minimal 30 peserta. Pada saat ujicoba yang perlu 

dicatat adalah waktu yang digunakan untuk mengisi instrumen. 

Waktu yang digunkan disarankan bukan pada saat responden sudah 

lelah. Perlu diingat bahwa pengisian instrumen penilaian afektif 

bukan tes, sehingga ada batasan waktu namun tidak terlalu ketat. 

Agar responden mengisi instrumen dengan akurat sesuai harapan, 

maka instrumen dirancang sedemikian rupa sehingga waktu yang 

digunakan untuk mengisi instrumen tidak terlalu lama.  
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6) Analisis Instrumen 

Apabila instrumen telah ditelaah kemudian diperbaiki 

selanjutnya dirakit untuk ujicoba. Ujicoba bertujuan untuk 

mengetahui karakterisik instrumen.  Karakteristik  yang peting 

adalah daya beda instrumen, dan tingkat keandalannya. Semakin 

besar variasi jawaban tiap butir maka akan semakin baik instrumen 

ini.  Bila variasi skor suatu butir sangat kecil berarti butir itu bukan 

variabel yang baik.  

8) Pelaksanaan Pengukuran 

Pelaksanaan pengukuran perlu memperhatikan waktu dan 

ruangan yang digunakan. Waktu pelaksanaan bukan pada saat 

responden sudah lelah. Ruang untuk mengisi instrumen harus 

memiliki cahaya (penerangan) yang cukup dan memiliki sirkulasi 

udara yang baik. Diusahakan agar responden tidak saling bertanya 

pada responden yang lain agar jawaban sesuai dengan kondisi 

responden yang sebenarnya. Pengisian instrumen dimulai dengan 

penjelasan tentang tujuan pengisian, manfaat bagi responden, dan 

pedoman pengisian instrumen. 

9) Penafsiran Hasil Pengukuran 

Hasil pengukuran berupa skor atau angka. Untuk 

menafsirkan hasil pengukuran diperlukan suatu kriteria. Kriteria 

yang digunakan tergantung pada skala dan jumlah butir pernyataan 

yang digunakan. 
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Sembilan langkah tersebut merupakan langkah pengembangan 

instrumen penilaian pada panduan yang dikeluarkan oleh Depdiknas. 

Dalam penelitian pengembangan instrumen penilaian domain afektif juga 

mengacu pada langkah-langkah tersebut. 

4. Standar Kompetensi (SK)  

Kaitannya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

Depdiknas telah menyiapkan SK-KD berbagai mata pelajaran, untuk 

dijadikan acuan oleh para pelaksana (guru) dalam mengembangkan KTSP 

pada satuan pendidikan masing-masing (Mulyasa, 2007:109). Pengertian 

dari Standar Kompetensi (SK) sendiri adalah ukuran kemampuan atau 

kompetensi minimal yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang harus dicapai dan dikuasai peserta didik. Sedangkan Kompetensi 

Dasar (KD) adalah penjabaran dari SK yang bermakna dan bermanfaat 

untuk mencapai SK terkait (Depdiknas, 2008:24). 

Setiap materi dalam Mata Pelajaran Geografi di sekolah 

berdasarkan KTSP juga sudah disusun dalam SK-KD. Instrumen penilaian 

domain afektif pada Mata Pelajaran Geografi dalam penelitian inipun 

dibuat berdasarkan SK-KD, yaitu SK-KD kelas X pada semester genap. 

SK-KD yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 
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Berdasarkan SK-KD yang telah dirumuskan dalam KTSP tersebut 

setiap pendidik harus mengembangkan indikator dari setiap KD. Indikator 

merupakan rumusan yang menggambarkan karakteristik, ciri-ciri, 

perbuatan, atau respon yang harus ditunjukkan atau dilakukan oleh peserta 

didik dan digunakan sebagai penanda/indikasi pencapaian kompetensi 

dasar. Dari setiap KD dapat dikembangkan 2 (dua) atau lebih indikator 

penilaian dan atau indikator soal. Indikator digunakan sebagai dasar untuk 

menyusun instrumen penilaian. Ketercapaian indikator dapat diketahui 

dari perubahan perilaku peserta didik yang mencangkup pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. 

Pengembangan indikator hendaknya memperhatikan UKRK 

(urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian). Urgensi, maksudnya 

penting dan harus dikuasai oleh peserta didik. Kontinuitas, yaitu 

pendalaman dan/atau perluasan dari kompetensi pada jenjang/tingkat 

sebelumnya. Relevansi, diperlukan karena ada hubungannya untuk 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3.Menganalisis unsur-

unsur geosfer 

3.1.Menganalisis dinamika dan kecenderungan 

perubahan litosfer dan pedosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka 

bumi 

3.2.Menganalisis atmosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

3.3.Menganalisis hidrosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Tabel 2.3  SK-KD Mata Pelajaran  Geografi Kelas X Semester Genap 

Sumber: Permendiknas  Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 
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mempelajari atau memahami kompetensi atau konsep mata pelajaran lain. 

Keterpakaian, artinya memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Syarat-syarat indikator soal, antara lain: (1) menggunakan kata 

kerja operasional yang dapat diukur, (2) ada kaitannya dengan materi dan 

kompetensi yang diuji, dan (3) dapat dibuat soalnya (Depdiknas, 2008:24). 

5. Mata Pelajaran Geografi 

 Geografi adalah ilmu pemgetahuan yang mempelajari perbedaan 

dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, 

kewilayahan dalam konteks keruangan. Sesuai dengan landasan program 

dan perkembangan kurikulum terbaru, tujuan Mata Pelajaran Geografi 

yaitu mengembangkan pemahaman siswa tentang organisasi spatial 

masyarakat, tempat-tempat dan lingkungan pada muka bumi, serta 

mendorong siswa untuk memahami proses-proses fisik yang membentuk 

pola-pola muka bumi, karakteristik dan persebaran ekologi di muka bumi, 

sehingga diharapkan siswa dapat memahami bahwa manusia menciptakan 

wilayah untuk menyederhanakan kompleksitas muka bumi. Selain itu, 

siswa dimotivasi secara aktif untuk menelaah bahwa kebudayaan dan 

pengalaman mempengaruhi prestasi manusia tentang wilayah di 

permukaan bumi. 

 Fungsi Mata Pelajaran Geografi di SMA/MA, berdasarkan 

kurikulum KTSP (Permendiknas no.22 tahun 2006 tentang Standar Isi) 

adalah sebagai berikut: 
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a. Mengembangkan pengetahuan tentang pola-pola keruangan dan proses 

yang berkaitan. 

b. Mengembangkan keterampilan dasar dalam memperoleh data dan 

informasi, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan 

Geografi. 

c. Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan 

hidup dan sumber daya serta toleransi terhadap keragaman sosial-

budaya masyarakat. 

  Berdasarkan pada pengertian dan fungsi di atas, Mata Pelajaran 

Geografi harus mampu mengembangkan pemahaman siswa terhadap 

organisasi spasial, masyarakat, tempat-tempat dan lingkunagn pada muka 

bumi. Siswa didorong untuk memahami proses-proses fisik yang 

membentuk pola-pola muka bumi, karakteristik dan persebaran spatial 

ekologis di muka bumi, sehingga diharapkan siswa dapat memahami 

bahwa manusia menciptakan wilayah (region) untuk menyederhanakan 

kompleksitas muka bumi. Siswa termotivsi secara aktif untuk menelaah 

adanya kebudayaan dan pengalaman mempengaruhi persepsi manusia 

tentang tempat-tempat dan wilayah. 

  Materi yang digunakan dalam pembuatan instrumen penilaian 

domain afektif adalah dari materi semester genap kelas X dengan SK: 

Menganalisis unsur-unsur geosfer. Ringkasan dari materi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Dinamika Litosfer 
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1) Pengertian litosfer 

Kata litosfer berasal bahasa Yunani , yaitu lithos yang artinya batuan 

dan sphere yang artinya lapisan. Litosfer adalah lapisan kulit bumi 

bagian terluar yang berupa bahan padat. Litosfer tersusun dari dua 

lapisan utama, yaitu lapisan SiAl (silisium dan alumunium) serta 

lapisan SiMa (silisium dan magnesium).  

2) Batuan penyusun permukaan bumi 

Terdapat tiga macam batuan yang terdapat di permukaan bumi, yaitu 

batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf.  

3) Perkembangan bentuk permukaan bumi 

Permukaan bumi tidaklah rata, tetapi terdapat beragam bentukan 

atau relief. Teori-teori yang berhubungan dengan pergerakan lapisan 

bumi tersebut yaitu: teori kontraksi, teori laurasia-gondwana, dan 

teori apungan benua. 

4) Tenaga pengubah bentuk muka bumi 

Bentuk muka bumi selalu mengalami perubahan akibat adanya 

tenaga geologi. Ada dua jenis tenaga geologi, yaitu tenaga endogen 

dan tenaga eksogen. 

5) Pedosfer 

Istilah pedosfer berasal dari bahasa Latin, yaitu pedon yang artinya 

tanah dan sphere yang artinya lapisan. Pedosfer berarti lapisan kulit 

bumi yang terletak di bagian paling atas. Pedosfer lebih kita kenal 

sebagai tanah. 



36 
 

 

b. Dinamika Atmosfer 

1) Lapisan atmosfer 

Kata atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang berarti 

uap atau udara dan sphaire yang berarti lapisan. Berdasarkan kata 

tersebut atmosfer berarti lapisan udara yan menyelimuti seluruh 

permukaan bumi. Susunan lapisan di dalam atmosfer paling bawah 

adalah troposfer, selanjutnya stratosfer, mesosfer, thermosfer 

(Ionosfer) dan lapisan yang paling atas eksosfer. 

2) Cuaca dan iklim 

Cuaca adalah keadaan atmosfer sehari-hari yang dapat terjadi dan 

berubah dalam waktu yang singkat di wilayah yang sempit. Contoh 

perubahan atmosfer sehari-hari, yaitu panas, dingin, cerah, mendung 

dan lembab. Iklim adalah keadaan rata-rata peristiwa cuaca dalam 

periode yang lama (umumnya sekitar 30 tahun) dan meliputi wilayah 

yang luas. Cuaca dan iklim memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu 

suhu udara (temperatur), kelembaban udara, curah hujan, tekanan 

udara, angin dan perawanan. 

3) Iklim dan curah hujan di Indonesia 

Wilayah Indonesia terletak di daerah tropis berpengaruh terhadap 

banyaknya curah hujan yang diterima. Rata-rata curah hujan di 

Indonesia termasuk tinggi, yaitu 2.000 mm/tahun. Banyaknya curah 

hujan yang diterima menyebabkan kondisi atmosfer wilayah 
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Indonesia banyak mengandung air. Oleh karena itu iklim di 

Indonesia termasuk dalam tropis lembab. 

4) Perubahan iklim global 

Perubahan iklim adalah berubahnya unsur-unsur iklim dalam jangka 

waktu yang sangat lama, yaitu antara 50 dan 100 tahun akibat emisi 

gas rumah kaca. Sinar matahari merambat melalui gas-gas rumah 

kaca tersebut saat melalui atmosfer. Di permukaan bumi energi 

pancaran sinar matahari diserap oleh seluruh ekosistem. Energi itu 

kemudian dipancarkan kembali ke atmosfer, tetapi sebagian besar 

ditangkap oleh gas-gas rumah kaca dan dipantulkan kembali ke 

bumi. Udara panas yang dipantulkan ke bumi berfungsi menjaga 

temperatur bumi. Panas permukaan bumi hasil pemantulan secara 

alami itulah yang disebut efek rumah kaca (ERK). 

5) Fenomena El Nino dan La Nina 

El Nino adalah naiknya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik 

sekitar ekuator. El Nino menyebabkan terjadinya kekeringan di 

sebagian besar wilayah di Indonesia. Dampak tidak langsung dari 

peristiwa El Nino, antara lain meningkatnya peristiwa kebakaran. 

Kerugian akibat kebakaran antara lain, terganggunya keseimbangan 

ekosistem, terganggunya kesehatan masyarakat, dan terganggunya 

transportasi karena asap yang ditimbulkan. La Nina adalah 

mendinginnya suhu muka laut di bawah rata-rata di daerah Pasifik 

Timur dan Tengah sekitar khatulistiwa. La Nina terjadi setelah 
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peristiwa El Nino terjadi. Dampak La Nina terhadap perubahan 

iklim global cenderung berlawanan dengan El Nino. Saat La Nina 

terjadi, wilayah Indonesia  umumnya banyak hujan. Jika La Nina 

berlangsung lama, hujan di Indonesia juga akan semakin lama dan 

dapat mengakibatkan banjir di beberapa tempat di Indonesia. 

c. Dinamika Hidrosfer 

1) Hidrosfer dan siklus air 

Lebih dari 70% permukaan bumi tertutup lapisan air, baik sebagai 

air tanah, sungai, danau, gletser, salju, laut, samudra, maupun uap 

air. Seluruh lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi itu 

disebut hidrosfer. Air mempunyai daya regenerasi dalam suatu 

sirkulasi yang disebut siklus air. Oleh karena adanya siklus air 

inilah jumlah air di bumi selalu tetap. Siklus air membuat wujud 

dan tempat air dapat berubah. Ada tiga macam siklus air, yaitu: 

(1) Siklus pendek: terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi 

di atas laut, selanjutnya membentuk awan dan jatuh sebagai 

hujan di laut setempat. 

(2) Siklus sedang: terjadi jika uap air di laut mengalami 

kondensasi, selanjutnya membentuk awan yang terbawa angin 

menuju daratan dan jatuh sebagai hujan. 

(3) Siklus panjang: terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi, 

selanjutnya pada siklus sedang, uap air atau awan terbawa 

angin menuju daratan hingga pegunungan tinggi. Oleh karena 
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itu pengaruh suhu, uap air berubah menjadi kristal-kristal es, 

kemudian jatuh sebaga hujan, mengalir masuk ke sungai, dan 

akhirnya kembali ke laut. 

2) Air di daratan 

Air di bumi terbagi atas 2 jenis, yaitu air asin dan air tawar. Air 

asin berada di lautan, sedangkan air tawar berada di daratan dan 

atmosfer. Air tawar yang berada di daratan meliputi air tanah, 

sungai, danau dan rawa. Air tawar berada di atmosfer dalam bentuk 

uap air. 

3) Banjir 

Banjir adalah tergenangnya daratan oleh air yang meluap dari 

tempat-tempat penampungan air di bumi. Banyaknya air yang 

masuk ke penampungan melebihi kapasitasnya sehingga air 

meluap. Luapan air ternyata juga melebihi daya serap daratan 

sehingga air tidak dapat lagi terserap ke dalam tanah. Akibatnya air 

tergenang dalam waktu tertentu. Daerah yang tidak memiliki 

sistem drainase yang baik dapat terkena banjir jika terjadi hujan 

yang lebat. Contoh drainase yang kurang baik yaitu selokan yang 

tertutup sampah. 

4) Laut 

Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak 

dan menempati wilayah yang berupa cekungan yang sangat luas. 

Laut membagi daratan atas benua-benua dan pulau-pulau. Wilayah 
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laut yang sangat luas dan dalam disebut lautan atau samudra. Ilmu 

yang mempelajari dan melakukan eksplorasi tentang laut beserta 

fenomenanya disebut oseanografi. Jenis laut berdasarkan terjadinya 

dibagi menjadi tiga, yaitu laut tranggesi, laut ingrasi, laut regrasi. 

Bentuk permukaan bumi di dasar laut antara paparan benua, lereng 

benua, palung laut, lubuk laut dan punggung laut. Setiap bagian 

laut tersebut dari permukaan hingga bagian paling dalam 

merupakan habitat bagi berbagai bentuk hewan dan tumbuhan laut. 

6. Penelitian dan Pengembangan (R & D) 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Devolopment 

(R&D), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 

2009:4007). Metode penelitian dan pengembangan yang lebih di kenal 

dengan istilah Research & Development (R & D) menurut Borg & Gall 

(1983) adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan. Adapun langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan menurut Borg & Gall digambarkan dalam diagram alur 

pada Gambar 2.1. 

Borg & Gall menjelaskan secara rinci tiap langkah yang 

diuraikannya dalam Gambar 2.1 di atas, dalam uraian sebagai berikut; 

a. Melakukan penelitian pendahuluan (prasurvai) untuk mengumpulkan 

informasi (kajian pustaka, pengamatan kelas), identifikasi 
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permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran dan merangkum 

permasalahan. 

b. Melakukan perencanaan (identifikasi dan definisi ketrampilan, 

perumusan tujuan, penentuan urutan pembelajaran), dan uji ahli atau 

uji coba kelompok kecil, atau  expert judgement. 

c. Mengembangkan jenis/bentuk produk awal meliputi: penyiapan materi 

pembelajaran, penyusunan buku pegangan, dan perangkat evaluasi. 

d. Melakukan uji coba lapangan tahap awal, menggunakan 6 – 10 subjek. 

Pengumpulan insformasi atau data dengan menggunakan observasi, 

wawancara, kuesioner dan dilanjutkan dengan analisis data. 

e. Melakukan revisi terhadap produk utama, berdasarkan masukan dan 

saran-saran dari hasil uji lapangan awal. 

f. Melakukan uji lapangan utama dengan 30 – 80 subjek. Tes/penilaian 

siswa dilakukan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. 

g. Melakukan revisi terhadap produk operasional, berdasarkan masukan 

dan saran-saran hasil uji lapangan utama. 

h. Melakukan uji lapangan operasional (melibatkan 40 – 200 subjek), 

data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan kuasioner. 

i. Melakuakan revisi terhadap produk akhir, berdasarkan saran dala 

ujicoba lapangan. 

j. Mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk, melaporkan dan 

menyebarluaskan produk melalui pertemuan dan jurnal ilmiah, 
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bekerjasama dengan penerbit untuk sosialisasi produk untuk komersial 

dan memantau distribusi dan kontrol kualitas. 
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Gambar 2.1 Langkah Penelitian R & D  Borg & Gall 
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Sugiyono (dalam putra, 2012) menjelaskan langkah-langkah R & D 

sebagai berikut: 

 

 

   

 

 

 

 

 
Secara ringkas penjelasan Sugiono adalah sebagai berikut: 

a. Potensi dan masalah; R & D dapat dikembangkan dari adanya potensi 

dan masalah. 

b. Mengumpulkan informasi; setelah potensi dan masalah dapat 

ditunjukkan secara faktual, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan. 

c. Desain produk; adalah hasil akhir dari serangkaian penelitian awal, 

dapat berupa rancangan kerja baru atau produk baru. 

d. Validasi desain; proses untuk menilai apakah rencangan kerja baru 

atau produk baru secara rasional lebih baik dan efektif dibandingkan 

yang lama, dengan cara meminta penilaian ahli yang berpengalaman. 

e. Perbaikan desain; diperbaiki atau direvisi setelah diketahui 

kelemahannya.  
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Sumber: Putra, 2012 

Gambar 2.2. Langkah Penelitian R & D adaptasi dari Sugiono 
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f. Uji coba produk; melakukan uji lapangan terbatas dengan eksperimen. 

g. Revisi produk; direvisi berdasarkan uji lapangan/empiris. 

h. Uji coba pemakaian; dilakuakan uji coba dalam kondisi yang 

sesungguhnya. 

i. Revisi produk; apabila ada kekurangan dalam penggunaan dalam 

kondisi sesungguhnya, maka produk diperbaiki. 

j. Pembuatan produk massal; setelah diperbaiki, hasil akhirnya siap 

diproduksi ecara massal. 

Penelitian pengembangan ini menggunakan model yang 

dikembangkan oleh Sugiono. Peneliti memilih model R & D dari Sugiono 

karena langkah-langkah dari model sudah sering digunakan oleh 

pengembang dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian. Untuk 

keperluan pengembangan dalam penelitian ini peneliti melakukan ujicoba 

kelompok kecil dan uji lapangan. 

7. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan reverensi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Pengembangan Instrumen Penilaian Domain Afektif Pada Mata 

Pelajaran PKn di Sekolah Menengah Pertama oleh Umi Chotimah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangan dan 

menghasilkan model penilaian domain afektif untuk mengukur 

kemampuan afektif siswa SMP pada Mata Pelajaran PKn. Metode 

yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan 
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(research and development). Subyek peneltian dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VII dan tiga SMP Negeri di Kota Palembang. 

Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan tes dalam hal ini menggunakan skala likert, skala 

trurstone dan sematik defferential. 

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dibuat 

peneliti yaitu penilaian afektif yang dibuat oleh Umi Chasanah hanya 

sebatas untuk mengukur sikap siswa terhadap Mata Pelajaran PKn. 

Sedangkan dalam penilaian afektif masih ada empat karakteristik 

penting yaitu minat, nilai, konsep diri dan moral. Oleh karena itu 

dalam penelitian kali ini memiliki kelebihan dibandingkan penelitian 

terdahulu tersebut, dimana peniliaian afektif yang dilakukan 

mencangkup kelima karakteristik penilaian afektif yaitu sikap, minat, 

konsep diri, nilai dan moral. 

b. Pengembangan Evaluasi Afektif Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam 

di Prodi D-II PGSD Guru Kelas Universitas Negeri Yogyakarta oleh 

Mami Hajaro. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model evaluasi 

afektif dan mendapatkan satu perangkat evaluasinya untuk Matakuliah 

Pendikan Agama Islam bagi mahasiswa D-II PGSD yang memiliki 

standar kualitas perangkat non tes. Ini merupakan penelitian Action 

Reseach dengan populasi penelitian mahasiswa PGSD D-II UNY. 
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitia ini tidak sama 

seperti metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode R 

& D, padahal penelitian memiliki judul hampir sama yaitu 

pengembangan 

 
B. Kerangka Berpikir 

Sebagai tolok ukur untuk mengetahui besarnya keberhasilan siswa 

dalam proses pembelajaran adalah dengan penilaian atau evaluasi. Penilaian 

dilakukan secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh untuk 

mengukur domain kognitif, afektif, serta psikomotorik peserta didik. Untuk 

mengukur ketiga domain tersebut dapat dilakukan dengan instrumen tes, non 

tes maupun dengan pengamatan. Pada Mata Pelajaran Geografi penilaian 

hanya terbatas pada domain kognitif dan afektif. 

Pada penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi 

guru dalam menilai domain kognitif yaitu dengan menggunakan tes, 

sedangkan penilaian untuk domain afektif biasanya dilakukan dengan 

pengamatan dan tugas-tugas. Penilaian afektif dengan cara pengamatan dan 

pemberian tugas ini kurang tepat, karena guru tidak membuat indikator 

penilaian yang sesuai dan tidak memperhatikan SK maupun KD yang terkait. 

Penelitian ini mengembangkan instrumen penilaian domain afektif yang 

berkualitas untuk mengatasi permasalah tersebut. 

Instrumen  penilaian domain afektif ini berkualitas karena disususun 

berdasarkan SK Mata Pelajaran Geografi kelas X pada semester genap. 

Sebelum instrumen penilaian domaian afektif disusun, terlebih dahulu 
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dilakukan analisis SK-KD, setelah itu baru disusun kisi-kisi instrumen 

penilaian domain afektif sesuai dengan SK-KD. Untuk menulis pernyataan 

dibuat indikator soal terlebih dahulu, dimana dalam pembuatan indikator soal 

digunakan  KKO ranah afektif yang dikembangkan dalam taksonomi Bloom. 

Instrumen juga berfungsi untuk mengukur seluruh karakteristik ranah afektif 

dari sikap, minat, konsep diri, nilai sampai moral.  

Untuk mengetahui kualitas instrumen secara teoritik, draf awal 

instrumen divalidasi oleh tim ahli (dosen) dan guru. Setelah instrumen 

direperbaiki sesuai saran tim ahli, disusun draf I instrumen yang digunakan 

untuk ujicoba kelompok kecil. Dari ujicoba kelompok kecil ini didapatkan 

hasil analisis empirik. Hasil analisis empirik inilah yang dijadikan untuk 

perbaikan draf I menjadi draf II yang digunakan untuk uji lapangan. 

Berdasarkan hasil uji lapangan instrumen disusun kembali untuk 

menghasilkan prodak akhir instrumen penilaian domain afektif. Lebih 

jelasnya kerangka berfikir dalam penelitian ini seperti pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka berpikir penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah SMA N 1 Boja Kabupaten Kendal. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Ajaran 2012/2013. 

Waktu penelitian yaitu pada tanggal 7 -14 Mei 2013. 

B. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian R & D, dengan langkah-

langkah penelitian yang dikembangkan oleh Sugiono. Menurut Sugiono 

penelitian R & D adalah suatu proses yang dipakai untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan prodak tersebut. 

Penelitian ini mengembangkan instrumen penilaian domain afektif 

yang merupakan salah satu dari perangkat pembelajaran. Sebelum 

diujicobakan instrumen divalidasi oleh tim ahli dan guru, untuk mendapatkan 

masukan secara teoritis. Setelah itu baru instrumen diujicobakan kepada 

kelompok kecil dan uji lapangan. Uji kelompok kecil berfungsi untuk 

memperoleh data empiris draf I, dimana hasilnya digunakan untuk merevisi 

draf I sebelum diujikan di lapangan. Hasil dari uji lapangan digunakan untuk 

menyusun draf akhir instrumen. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas X di SMA Negeri 1 Boja. 

Pemilihan subjek penelitian secara random dilakukan dengan cara mengundi 
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kelas dari X-1 sampai X-8. Hasilnya diperoleh tiga kelas sebagai subjek 

penelitian yaitu siswa kelas X-5, X-7 dan X-8. Seluruh siswa di kelas tersebut 

sudah memperoleh Mata Pelajaran Geografi dengan SK: Menganalisis unsur-

unsur geosfer, sehingga subjek penelitian dapat dijadikan sumber data dalam 

penelitian. 

D. Variabel Penelitian 

Arikunto (2006:118) mengemukakan variabel adalah objek penelitian, 

atau apa yang menjadikan titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam 

penelitian ini adalah uji kelayakan dan kualitas instrumen penilaian domain 

afektif. Dengan subvariabel penelitian sebagai berikut: 

1. Validasi tim ahli (dosen) dan guru dengan indikator: 

a. Kelayakan materi/isi 

b. Kelayakan konstruksi kalimat 

c. Kelayakan bahasa 

2. Hasil ujicoba kelompok kecil dan uji lapangan dengan indikator: 

a. Hasil penghitungan daya beda instrumen 

b. Hasil penghitungan validitas dan reliabilitas instrumen. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangat penting dan berpengaruh terhadap 

hasil penelitian, karena dengan penggunaan atau pemilihan metode 

pengumpulan data yang tepat akan diperoleh data yang relevan, akurat dan 

reliabel (Arikunto, 2006:149). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

antara lain 
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1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal  

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002:135). Dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data tentang sekolah, siswa, rencana 

pembelajaran, dan model penilaian Mata Pelajaran Geografi yang selama 

ini dilakukan oleh guru.  

2. Metode Kuesioner 

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). Kuesioner digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang tanggapan siswa sebagai subyek penelitian 

terhadap Mata Pelajaran Geografi materi pokok unsur-unsur geosfer 

dengan menggunakan instrumen penilaian domain afektif yang 

dikembangkan oleh peneliti.  

F. Tahapan Penelitian dan Pengembangan 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap ini dilakukan untuk menggetahui kondisi awal lokasi tempat 

yang  dijadikan sebagai lokasi penelitian, sebagai observasi tahap awal. 

Setelah observasi dilakukan langkah selanjutnya adalah pembuatan 

proposal dan instrumen penelitian yang dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing terlebih dahulu. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

instrumen penilaian domain afektif yang digunakan dalam penelitian 

merupakan modifikasi dari metode penelitian Research & Development (R 

& D) dari Sugiono yang disesuaikan dengan langkah-langkah 

pengembangan instrumen penilaian afektif dari Depdiknas. 

Tahapan pelaksanaan penelitian pengembangan instrumen 

penilaian domain afektif, sebagai berikut: 

a. Potensi dan Masalah (Research) 

Tahap awal dalam pelaksanaan penelitian ini adalah melakukan 

penelitian ke sekolah dengan mengamati bentuk penilaian yang 

dilakukan guru Geografi untuk penilain domain afektif. Selain itu 

diamati pula kurikulum yang diterapkan di sekolah, materi yang perlu 

mendapat perhatian khusus, metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru, karakteristik siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran 

tersebut, dan bentuk tugas yang sering diberikan oleh guru. 

b. Menentukan tujuan penilaian 

Setelah peneliti melakukan penelitian awal sehingga 

menggetahui masalah yang terjadi di sekolah penelitian tersebut. 

Peneliti kemudian menentukan spesifikasi tujuan penilaian afektif 

yang akan dilakukan, untuk mengatasi masalah penilaian afektif yang 

dihadapi di sekolah penelitian. 

c. Mengembangkan Instrumen Assesment (Pengembangan Draf Awal) 
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Langkah pertama dalam pengembngan instrumen penilaian 

adalah membuat kisi-kisi (blue print), yang merupakan matrik berisi 

spesifikasi instrumen yang akan ditulis. Dimana dalam kisi-kisi 

tersebut dicantumkan indikator, pernyataan, nomor butir pernyataan 

dan skala penilaian. 

Langkah-langkah dalam penyusunan kisi-kisi adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyiapkan materi yang sesuai dengan SK dari beberapa buku 

yang relevan.  

2) Melakukan kontruksi, yaitu menyimpulkan pendapat ahli dari 

beberapa buku yang relevan dengan materi dalam SK, selanjutnya 

membuat definisi konsep dan definisi operasional dari materi 

dalam buku tersebut dengan kata-kata sendiri. 

3) Menentukan dimensi, yaitu tema obyek atau hal-hal pokok yang 

menjadi pusat tinjauan teori. 

4) Merumuskan indikator yang diukur dalam penilain afektif sesuai 

dengan SK. 

5) Penulisan butir pernyataan berdasarkan indikatornya 

Skala instrumen yang digunakan adalah skala Likert. Skala 

Likert yang digunakan sudah dimodifikasi dengan hanya 

menggunakan 4 (empat) pilihan, karena jika menggunakan 5 (lima) 

pilihan ada kecenderungan siswa memilih jawaban pada katagori 3 
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(tiga). Skala pengukuran sikap, minat, konsep diri, nilai dan moral 

akan dibuat katagori pilihan dari sangat setuju – sangat tidak setuju. 

Skor tertinggi yang di berikan untuk setiap butir soal adalah 4 

(empat) dan terendah adalah 1 (satu). Baik untuk pernyataan positif 

maupun negatif. 

Skor untuk butir pernyataan positif: 

Sangat setuju – setuju – tidak setuju – sangat tidak setuju 

4    3  2     1 

Skor untuk butir pernyataan/pertanyaan negatif: 

Sangat setuju – setuju – tidak setuju – sangat tidak setuju 

1    2  3     4  

d. Validasi Instrumen (Telaah instrumen oleh dosen ahli dan guru) 

Telaah instrumen dilakukan oleh tiga pakar yang berkompeten 

dalam bidang evaluasi, materi dan kurikulum dari Jurusan Geografi 

UNNES yaitu Drs. Tukidi, M.Si., Dr. Purwadi Suhandini, S.U., dan 

Sriyanto, S.Pd.,M.Pd., serta guru Geografi yang ada di SMA Negeri 1 

Boja yaitu Dra. Ina Nurhayati. Telaah instrumen ini bertujuan untuk 

mendapatkan masukan dari pakar dan guru untuk instrumen penilaian 

domain afektif. Hasil dari telaah ini akan digunakan untuk 

memperbaiki draf awal instrumen penilaian domain afektif. 
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Adapun indikator penilain dalam telaah adalah sebagai berikut: 

1) Kesesuaian butir pernyataan dengan indikator pengukuran sikap, 

minat, konsep diri, nilai maupun moral. 

2) Format instrumen penilaian domain afektif baik untuk mengukur 

sikap, minat, konsep diri, nilai maupun  moral. 

3) Tata bahasa yang digunakan dalam instrumen. Apakah sudah 

komunkatif dan mengunakan tata bahasa yang benar. 

4) Kebiasan kalimat dalam instrumen. 

5) Konstruksi kalimat dalam instrumen. 

Angket validasi (telaah) instrumen disusun sesuai dengan 

juknis panduan penilaian afektif yang dikeluarkan oleh Depdiknas 

yang sedikit dimodifikasi oleh peneliti untuk disesuaikan dengan 

standar penyusunan instrumen, tata letak dan susunannya. Hasil 

validasi dari beberapa pakar digunakan untuk merevisi draf awal 

instrumen penilaian domain afektif yang kembali disusun menjadi 

draf I. 

e. Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 

2013 di kelas X-5 dan melibatkan 12 siswa dengan kriteria yang 

berbeda, yaitu 4 siswa berkemapuan tinggi, 4 siswa bekemampuan 

sedang, dan 4 siswa berkemampuan rendah berdasarkan nilai kognitif 

siswa. Hasil dari analisis ujicoba kelompok digunakan untuk merevisi 
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draf I instrumen penilaian domain afektif menjadi draf II yang 

digunakan untuk uji lapangan. 

f. Melakukan Revisi Terhadap  Draf I 

Berdasarkan saran-saran dari responden uji lapangan awal dan 

hasil analisis daya beda, validitas dan reliabilitas instrumen, dengan 

ketentuan: 

1) Daya beda instrumen ( > 0,300 instrumen tergolong baik, <0,300 

instrumen tergolong jelek). 

2) Insdek keandalan instrumen minimal 0,700. 

Hasil revisiinstrumen disusun kembali menjadi draf II yang 

digunakan untuk uji lapangan. 

g. Uji Lapangan 

Ujicoba lapangan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2013 dan 

melibatkan subyek yang lebih besar lagi. Subjek dalam penelitian 

berjumlah 65 siswa yaitu 31 siswa dari kelas X-7 dan 34 siswa dari 

kelas X-8. Hasil uji coba ini dianalisis dan hasil analisis dijadikan 

acuan dalam penyusunan draf akhir instrumen penilaian domain 

afektif. 

3. Tahap Pasca lapangan 

Pada tahap ini data yang diperoleh di lapangan kemudian 

dianalisis, selanjutnya hasil data disajikan dalam bentuk laporan yang 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Diagram alur penelitian lebih 

jelas dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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G. Instrumen Penelitian      

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah (Arikunto, 2006:116). Dalam penelitian ini instrumen yang 

digunakan adalah: 

1. Lembar Telaah Instrumen Penilaian Domain Afektif 

Lembar telaah disusun sesuai dengan juknis panduan penyusunan 

instrumen penilaian afektif yang dikeluarkan oleh Depdiknas. Fungsi 

Lembar telaah ini untuk memperoleh penililaian terhadap instrumen 

penilaian domain afektif berdasarkan pandapat tim ahli dan guru. 

Informasi yang diperoleh melalui lembar telaah ini digunakan sebagai 

masukan dalam merevisi instrumen penilaian domain afektif yang 

dikembangkan oleh peneliti. Format lembar telaah lebih jelas dapat dilihat 

pada Lampiran 6. 

2. Instrumen Penilaian Domain Afektif 

Instrumen penilaia domain afektif yang dikembangkan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik non tes dengan skala likert sebagai alat 

pengukurannya. Sebelum menyususn instrumen terlebih dibuat kisi-kisi, 

seperti ditunjukkan pada Tebel 3.1.  

Penyusunan indikator di dalam kisi-kisi tersebut sudah disesuaikan 

dengan kata kerja operasional dalam ranah afektif menurut taksonomi 

Bloom, kalimat pernyataan dibuat dalam bentuk pernyataan favoreable 
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dan unfavoreable yang  sudah disesuaikan juga dengan karakteristik 

masing-masing pengukuran. Untuk kisi-kisi dan instrumen penilaian 

afektif lebih jelas dapat dilihat dalam Lampiran 7. 

 
Tabel 3.1 Kisi-kisi Penilaian Afektif (draf I) 

Variabel Sub Variabel Indikator Nomor  

Afektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap 

 

 

 

 

 

Siswa menampilkan sikap positif terhadap 
perkembangan bentuk muka bumi. 

1, 2, 4 

Siswa mampu memperjelas kondisi atmosfer di bumi. 5, 6, 10 

Siswa mengidentifikasi penyebab  peristiwa bencana 
akibat El Nino dan La Nina. 

3, 11, 12 

Siswa menunjukkan keperduliannya terhadap 
kepulauan Indonesia. 

7, 8, 9 

Minat 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengikuti penjelasan materi litosfer dan 
pedosfer. 

13, 14, 

20 

Siswa memiliki usaha memahami  materi atmosfer. 16, 21, 

22 

Siswa menampilkan ketertarikan terhadap penjelasan 
guru tentang materi unsur-unsur Geosfer. 

15, 17, 

18 

Siswa menampilkan ketertarikannya untuk belajar 

materi hidrosfer. 

19,  23, 

24 

Konsep Diri 

 

 

 

 

 

 

Siswa menampilkan kemampuan dan kesulitannya  

mepelajari unsur-unsur geosfer. 

25, 26, 

27, 28,  

Siswa dapat memberikan pengukuran terhadap 
kekuatan dan kelemahannya saat diberi tugas oleh 
guru geografi.  

31, 33, 

34, 35 

Siswa dapat menunjukkan keberhasilannya dalam 
mengerjakan ujian Mata Pelajaran Geografi 

29, 30, 

32, 36 

Nilai 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa meyakini kemampuan gurunya dalam 

menyampaikan materi dinamika litosfer dan pedosfer. 

38, 39, 

40 

Siswa membentuk pendapatnya tentang kondisi 
atmosfer. 

42, 43, 

44 

Siswa menunjukkan keyakinan terhadap perjalanan 

siklus hidrologi di bumi. 

46, 47, 

48 

Siswa memiliki keyakinan akan keberhasilannya 

mempelajari unsur-unsur geosfer. 

37, 41, 

45 

Moral 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengubah perilakunya setelah belajar unsur-

unsur geosfer 

53, 54, 

56 

Siswa menunjukkan keperdulian terhadap korban 

bencana alam 

55, 57 

Siswa menunjukkan kejujuran saat mengerjakan 
tugas dan ujian geografi untuk materi unsure-unsur 
geosfer. 

49, 50, 

51 52 

Siswa menunjukkan kondisi  masyarakat yang ada di 

pulau terluar Indonesia. 

58, 59, 

60 
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H. Analisis Instrumen Penelitian 

1. Analisis Instrumen Telaah Tim Ahli dan Guru 

Selanjutnya dari hasil analisis uji ahli dan guru, dihitung 

pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai dengan aspek yang ditelaah. 

Dimana terdapat 60 item pernyataan dan 13 item aspek penilaian. Hasil 

penilaian ini disajikan dalam analisis deskriptif persentase dengan rumus: 

   (Imanuela, 2012). 

Keterangan : 

Ps  = persentase skor 

n   = jumlah skor yang diperoleh 

N  = jumlah skor maksimal  

Untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan dengan cara: 

a. Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) = 100% 

Nilai tertinggi =  

b. Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) = 8% 

Nilai terendah=  

c. Menentukan range = 100 – 8 = 92 

d. Menentukan interval yang dikehendaki = 4 (kurang layak, cukup 

layak, layak, sangat layak) 

e. Menentukan lebar interval (=92/4  = 23%) 

 

 

13x60 

   13x60 
x 100% = 100% 

1x60 

   13x60 

x 100% = 8% 
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Kriteria penskoran sebagai berikut: 

8% - 31% : kurang layak 

32% - 54% : cukup layak 

55% - 77% : layak 

78% - 100% : sangat layak 

 

2. Analisis Instrumen Penilaian Domain Afektif  

a. Penentuan Daya Pembeda Instrumen 

Daya pembeda instrumen berfungsi untuk mengetahui variasi 

jawaban tiap butir pernyataan. Proses penentuan daya pembeda 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan atas skor total seluruh perangkat subjek 

dikelompokkan menjadi kelompok atas, kelompok tengah dan 

kelompok bawah, proporsi masing-masing kelompok itu 

ditentukan menurut kehendak peneliti, namun disarankan terdiri 

dari 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah (Suryabrata, 

1998:270). Dalam peenelitian ini pada analisis daya beda ujicoba 

kelompok kecil, dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

atas 6 (50%) dan kelompok bawah 6 (50%), karena jumlah 

respondennya sedikit. Sedangkan untuk analisis uji lapangan dari 

65 siswa dibagi menjadi 18 (27%) kelompok atas, 29 (46%) 

kelompok tengah dan 18 (27%) kelompok bawah, untuk 

memudahkan dalam penghitungan. 
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2) Dihitung daya pembeda pernyataan dengan tes-t, dengan rumus: 

xA    –    xB 

t =  

 SA2 SB2 

         +  

 NA NB (Suryabrata, 1998:270) 

 

Keterangan: 

xA = rata-rata skor kelompok atas 

xB = rata-rata skor kelompok bawah 

SA2 = varians skor kelompok atas 

SB2 = varians skor kelompok bawah 

NA = jumlah subjek kelompok atas 

NB = jumlah subjek kelompok bawah 

b. Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto 2006:168). 

Validitas dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu validitas isi, 

validitas konstruksi dan validitas kriteria. Penelitian ini mencangkup 

validitas isi dan validitas konstruk, sedangkan valididtas kriteria atau 

empiris tidak dilaksanakan karena di sekolah penelitian tidak terdapat 

instrumen yang dapat digunakan sebagai pembanding instrumen buatan 

peneliti. Validitas isi dan konstruk dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1) Validitas Isi 

Validitas isi menunjuk pada sejauh mana tes, dilihat dari 

isinya memang mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur 

(Suryabrata, 1998:58). Validitas isi ini ditentukan melalui pendapat 

profesional (professional judgment) yaitu tim ahli (dosen) dan guru 

dalam proses telaah instrumen per item pernyataan. Kegiatan 

validasi isi tes melalui telaah soal merupakan kegiatan yang esensial 

dalam pengembangan instrumen. 

2) Validitas Konstruksi 

Validitas konstruksi mempersoalkan sejauh mana skor-skor 

hasil pengukuran dengan instrumen yang dipersoalkan itu 

merefleksikan konstruksi teoritis yang mendasari alat ukur tersebut 

(Suryabrata, 1998:60). Validasi berdasarkan konstruksi ini 

merupakan proses yang kompleks, yang memerlukan analisis logis 

dan dukungan data empiris.  

Cara pengujian validiatas konstruksi ini dengan uji validitas 

konvergen yaitu cara uji empirik dengan mengkorelasikan skor total 

dengan skor per faktor (Thoha, 1991:110). Untuk mengkorelasikan 

antara skor total dengan skor item digunakan rumus korelasi 

Product Moment, sebagai berikut: 
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(Arikunto, 2002:72) 

  

 Keterangan: 

 rxy   : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y,   

        dua variabel yang dikorelasikan 

 N : jumlah subyek 

 X : skor soal yang dicari validitasnya 

 Y : skor total 

 Hasil dari uji validitas instrumen penilaian domain afektif 

dibandingkan dengan rtabel, untuk mengetahui valid atau tidaknya 

item.  Jika  rxy > rtabel dengan taraf signifikansi 5% alat ukur 

dikatakan valid. 

c. Analisis Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen dapat dipercaya 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah cukup 

baik. Untuk menentukan relibialitas digunakan rumus K-R 21, sebagai 

berikut: 

 

r11 = 

 







 










 kVt

MkM

k

k
1

1  

 

Keterangan : 

r11  =  reliabilitas 
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M   = rata-rata skor total 

k    = banyaknya butir  

Vt  = varian total 

d. Hasil Penilaian Domain Afektif Siswa 

Kriteria penilaian instrumen dibuat sesuai jumlah item 

pernyataan untuk setiap katagori pengukuran yaitu sikap, minat, konsep 

diri, nilai dan moral yang masing-masing terdiri dari 12 item 

pernyataan. Skor tertinggi untuk setiap item pernyataan adalah 4 dan 

skor terendahnya 1, maka skor tertinggi adalah 48 (12x4) dan skor 

terendah adalah 12 (12x1). Kriteria penilaian afektif tersebut dapat 

dilihat dalam Tebel 3.2. 

Interval setiap skor dihitung dengan rumus: 

Interval Skor  = Nilai Tertingi – Nilai Terendah/4 

   = 48 – 12  /4 

   = 9 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Afektif 

No. Rentang Skor Kriteria Nilai (Huruf) 

1. >39 – 48  Sangat Baik A 

2. >30 – 39 Baik B 

3. >21 – 30 Kurang C 

4. 12 – 21  Sangat Kurang D 

  

Hasil akhir penilaian afektif merupakan gabungan dari kelima 

karakteristik ranah afektif, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai dan 
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moral. Dari 60 item parnyataan dengan nilai skor tertinggi 4 dan skor 

terendah 1, maka skor tertinggi adalah 240 (60x4) dan skor terendah 

adalah 60 (60x1). Kriteria penilaian untuk skor afektif total atau 

gabungan dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Interval setiap skor dihitung dengan rumus: 

Interval Skor  = Nilai Tertingi – Nilai Terendah/4 

   = 240 – 60 /4 

   = 45 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Afektif Total 

No. Skor Siswa Kriteria Nilai (Huruf) 
 
1. >195 – 240 Sangat Baik A 
 
2. >150 – 195 Baik B 
 
3. >105 – 150 Kurang C 
 
4. 60 – 105 Sangat Kurang D 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal 

1. Latak Lokasi SMA Negeri 1 Boja 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Boja 

Kabupaten Kendal. Kecamatan Boja secara astronomis terletak pada 7°3’9 

LS dan 115°15’21 BT, sedangkan secara administrasi terletak di jalan 

Raya Bebengan nomor 203 D Boja, dengan batas-batas administrasi 

wilayah yaitu (lebih jelasnya lihat gambar peta pada Lampiran 1): 

Sebelah Utaran  : Kecamatan Mijen 

Sebelah Timur   : Kecamatan Gunungpati  

Sebelah Selatan   : Kecamatan Limbangan 

Sebelah Barat    : Kecamatan Singorojo 

2. Kondisi SMA Negeri 1 Boja 

a. Sarana dan Prasarana 

SMA Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal dibuka sejak tahun 

1985 memiliki sarana belajar berupa ruang kelas sebanyak 23 ruang, 

dengan luas 1890 m² dan tiap kelas sudah dilengkapi dengan LCD, 

selain itu sekolah juga sudah menyediakan hotspots area sehingga 

seluruh warga sekolah dapat mengakses internet dengan leluasa. Di 

tanah SMA Negeri 1 Boja yang memiliki luas 28.000 m² juga berdiri 
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berbagai sarana prasarana pendukung lainnya, yang dapat dilihat dalam 

Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1  Sarana dan Prasarana Sekolah 

No. Nama Sarana dan Prasarana Jumlah (unit) 

1. Ruang Kelas 23 

2. Ruang Perpustakaan 1 

3. Laboratorium Komputer  1 

4. Laboratorium Kimia 1 

5. Laboratorium Fisika 1 

6. Laboratorium Bahasa 1 

7. Ruang Media 2 

8. Ruang Musik/Seni 1 

9. Laboratorium Fotografi 1 

10. Ruang Tata Boga 1 

11. Ruang Tata Busana 1 

12. Ruang Kepala Sekolah 1 

13. Ruang Wakasek 1 

14. Ruang Guru 1 

15. Ruang Tata Usaha 1 

16. Aula/Gedung Serba Guna (GSG) 1 

17. Ruang BK 1 

18. Ruang Osis 1 

19. Gudang Olahraga 1 

20. Ruang UKS 1 

21. Ruang Pramuka  1 

22. Ruang Paskibra 1 

23. Koperasi 1 

24. Lapangan Upacara 1 

25. Lapangan Olahraga 8 

26. Dapur 1 

27. Ruang Takmir 1 

28. Masjid 1 

29. Kantin 4 

30. Ruang Satpam 1 

31. Rumah Penjaga Sekolah 1 

32. KM/WC Guru/Pegawai 2 

33. KM/WC Tamu 1 

34. KM/WC Siswa 8 

35 Temapat Parkir 4 

       Sumber: Data Primer Penelitian, 2012 
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Dari Tabel 4.1 di atas terlihat secara umum sarana dan 

prasarana di SMA Negeri 1 Boja Kendal sudah cukup lengkap 

laboratorium yang tersedia juga sudah dilengkapi dengan 

perlengkapan praktik yang memadai, tempat praktik juga selalu 

terjaga kebersihannya sehingga nyaman sebagai ruang belajar untuk 

siswa. Selain laboratorium, juga terdapat perpustakaan yang sering 

digunakan siswa sebagai tempat belajar. Perpustakaan di SMA 1 Boja 

memiliki beberapa koleksi buku, diantaranya buku pelajaran, 

ensiklopedi, novel, majalah dan koran. Perpustakaan ini selalu tertata 

rapi dan bersih, pelayanannyapun sangat baik sehingga banyak siswa 

yang tertarik untuk berkunjung. Selain sebagai tempat untuk 

menyimpan koleksi buku, di perpustakaan ini juga digunakan untuk 

menyimpan media pembelajaran geografi seperti globe, atlas, peta dan 

solar system. Semua media tersebut masih dalam kondisi baik, karena 

jarang digunakan sebagai media pembelajaran di dalam kelas. 

b. Tenaga Pengajar 

Tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Boja Kendal berjumlah 48 

guru. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tebel 4.2. 

 

Pendidikan Terakhir 
Jumlah 

Guru Tetap Guru Tidak tetap 

S2 7 - 

S1 34 5 

D3 1 1 

D2/D1/SMA - - 

Jumlah 42 6 

Sumber: Data Sekunder 2012 

Tabel 4.2   Pendidikan dan Strata Guru 
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Guru Geografi yang mengajar di SMA Negeri 1 Boja Kendal 

adalah Dra. Ina Nurhayati, yang merupakan satu-satunya guru dengan 

gelar sarjana (S1) Pendidikan Geografi. Dra. Ina Nurhayati merupakan 

guru tetap di SMA N 1 Boja yang sudah mendapatkan sertivikasi guru 

dan sekarang sedang menempuh pendididkan S2 di UNS. Selain 

sebagai guru, Dra. Ina Nurhayati juga menjabat sebagai wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum di SMA N 1 Boja. Guru lain yang mengajar 

Mata Pelajaran Geografi adalah Ndari Titis Kusumastuti, S.Pd., yang 

merupakan guru dengan gelar sarjana (S1) Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi UNNES. 

 
B. Hasil Penelitian dan Pengembangan (R & D) 

Penelitian dan pengembangan instrumen penilaian domain afektif yang 

dilakukan peneliti mengacu pada langkah-langkah pengembangan menurut 

Sugiono. Langkah-langkah penelitian tersebut kemudian disesuaikan dengan 

kebutuhan peneliti, yaitu:  

1. Potensi dan Masalah (Research) 

Pada saat studi pendahuluan dilakukan observasi dan pengamatan 

terhadap kurikulum dan alat penilaian yang digunakan oleh guru Geografi 

di SMA N 1 Boja. Dari observasi ini didapatkan hasil bahwa kurikulum 

yang digunakan di SMA N 1 Boja adalah KTSP dengan pengembangan 

karakter. Dilihat dari Silabus dan RPP yang digunakan oleh guru Geografi 

di SMA N 1 Boja, perangkat pembelajaran ini sudah mencantumkan nilai 
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karakter yang harus dicapai untuk setiap materi pokok yang diajarkan. 

Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru juga sudah kooperatif 

yaitu dengan metode ceramah interaktif dan diskusi. Namun, evaluasi yang 

dilakuakan oleh guru masih terbatas pada evaluasi domain kognitif dengan 

tes. Padahal, menurut panduan penilaian dari Depdiknas untuk Mata 

Pelajaran Georafi penilaian tidak hanya terbatas pada domain kognitif saja 

tapi juga perlu adanya penilaian domain afektif.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Geografi di SMA N 1 

Boja didapatkan informasi bahwa penilaian afektif tetap dilakukan yaitu 

dengan pengamatan dan tugas-tugas. Pengamatan dilakukan saat 

pembelajaran berlangsung di dalam kelas, sedangkan tugas-tugas 

diberikan sebagai pekerjaan rumah yaitu dengan merangkum materi atau 

mencari materi tambahan dari internet. Peniliaian afektif ini diberikan 

setiap pertengahan semester, jika tugas-tugas yang dikumpulkan siswa 

sudah lengkap maka siswa akan diberikan nilai B (Baik).  

Dilihat dari daftar nilai siswa kelas X terdapat dua aspek yang 

harus dinilai oleh guru Geografi, yaitu pengetahuan dan sikap. Dimana 

penilaian pengetahuan siswa dilakukukan per KD yang meliputi penilaian 

nilai ulangan harian dan tugas, sedangkan penilian sikap dilakukan tiga 

kali dalam waktu satu semester. Penilaian kognitif menggunakan angka 

bulat ( 10 - 100) sedangkan penilaian sikap menggunakan huruf (A – D). 

Untuk daftar nilai kognitif dan afektif siswa lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam Lampiran 3. Pada daftar nilai tersebut juga dapat dilihat bahwa 
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100% siswa mendapatkan nilai B pada penilaian sikap. Hal ini kurang 

mencerminkan nilai afektif siswa yang sebenarnya, karena penilaian 

terhadap siswa hanya digeneralisasikan. Dilihat dari cara penilaian yang 

dilakukan oleh guru, siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM yaitu 

75 maupun siswa yang mendapatkan nilai maksimal di atas KKM 

mendapatkan nilai afektif yang sama. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru didapatkan pula 

informasi saat sosialisasi MGMP, guru mendapatkan pelatihan pembuatan 

alat evaluasi untuk penilaian domain kognitif, yaitu dengan tes yang 

berupa pilihan ganda dan uraian. Sedangkan untuk menilai domain afektif 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pengamatan, pemberian 

angket atau inventori. Namun, dalam pelaksanaannya untuk menilai 

domain afektif guru hanya melakukan pengamatan terhadap tugas-tugas 

siswa. Penilaian afektif yang dilakukan juga hanya terbatas pada 

karakteristik sikap saja, empat karakteristik lain yang juga penting dalam 

penilaian afektif yaitu minat, konsep diri, nilai dan moral belum 

dilaksanakan. Oleh karena itu penilaian afektif tidak bisa jika hanya 

dilakukan dengan pengamatan atau pemberian tugas saja, perlu alat 

evaluasi afektif yang tepat sesuai dengan panduan penyusunan instrumen 

penilaian afektif dari Depdiknas (2008). 

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

penilaian afektif yang dilakukan belum sesuai dengan instrumen penilaian 

domain afektif yang berkualitas, karena tidak dikembangkan dengan 
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menggunakan instrumen yang tepat, tidak dibuat indikator penilaian sesuai 

KKO ranah afektif dan tidak dapat berfungsi untuk mengukur seluruh 

karakteristik penilaian domain afektif.  Oleh karena itu, peneliti bermaksud 

untuk mengembangkan instrumen penilaian domain afektif dengan 

memperhatikan kaidah penulisan instrumen non tes dan akan diujikan 

untuk mengetahui kualitas instrumen secara teoritik dan empiris. Dalam 

pembuatan kisi-kisi, peneliti menggunakan tingkatan ranah afektif dari 

Kata Kerja Operasional (KKO) pada taksonomi Bloom yang meliputi 

menerima (A1), menanggapi (A2), menilai (A3), mengelola (A4), 

menghayati (A5).  

 
2. Pengembangan Desain Produk Instrumen Penilaian Domain Afektif 

yang Berkualitas (Development) 

Berdasarkan uraian hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa 

guru tidak memiliki alat penilaian domain afektif yang tepat sesuai SK dan 

panduan dari Depdiknas. Selama itu guru hanya menilai domain afektif 

dengan pengamatan dan pemberian tugas. Penilaian ini kurang tepat, 

karena evaluasi yang dilakukan oleh guru tersebut lebih mengarah kepada 

penilaian domain kognitif yaitu dengan pemberian tugas. Pengamatan 

yang dilakukan saat proses pembelajaran di dalam kelaspun hanya dengan 

melihat keaktifan siswa dan kelengkapan tugas yang dikumpulkannya. 

Penilaian yang seperti ini belum dapat memperlihatkan nilai domain 

afektif siswa yang sebenarnya. Oleh karena itu dibutuhkan alat penilaian 
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domain afektif yang tepat, yang sesuai dengan SK yang diajarkan. Salah 

satu alat evaluasi afektif yang tepat dan berkualitas untuk menilai domain 

afektif siswa yaitu dengan instrumen non tes, sehingga siswa dapat 

memberikan tanggapan secara langsung terhadap materi pembelajaran 

yang diterimanya. Insrumen yang dikembangkan sebagai model penilaian 

domain afektif dalam penelitian ini yaitu instrumen penilaian domain 

afektif dengan menggunakan skala likert. 

Instrumen penilaian domain afektif ini dikatakan berkualitas karena 

penilaiannya mencangkup seluruh kriteria penilaian afektif yaitu sikap, 

minat, konsep diri, nilai dan moral. Selain itu, sesuai dengan panduan 

pengembangan perangkat penilaian afektif yang dikeluarkan oleh 

Depdiknsa tahun 2008, dalam penyususnan penilaian domain afektif ini 

juga mengacu pada tingkatan ranah afektif yang terbagi menjadi lima yaitu 

menerima (A1), menanggapi (A2), menilai (A3), mengelola (A4) dan 

menghayati (A5). 

Pengembangan indikator penilaian dalam instrumen penilaian 

domaian afektif disusun sesuai dengan Kata Kerja Operasional (KKO) 

ranah afektif dan materi Geografi yang terdapat dalam KTSP dengan SK: 

menganalisis unsur-unsur geosfer. Sesuai dengan ketentuan dalam 

pengembangan instrumen penilaian non tes, indikator penilaian, butir 

pernyataan, nomor butir pernyataan dan skala penilaian sebelum disusun 

menjadi instrumen dibuat terlebih dahulu dalam bentuk kisi-kisi. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 7 (kisi-kisi draf I). 
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Berdasarkan uraian di atas instrumen penilaian domain afektif yang 

dikembangkan oleh peneliti ini akan lebih sesuai untuk menilai domain 

afektif siswa yang sebenarnya. Dimana penilaian dilakukan dengan alat 

evaluasi yang tepat dan cara yang tepat yaitu dengan skala likert yang 

merupakan alat evaluasi untuk penilaian non tes. Pengembangan draf awal 

instrumen penilaian domain afektif dapat dilihat pada Lampiran  8. Dalam 

draf awal instrumen  peneliti mengembangkan 60 item pernyataan yang 

terdiri dari 12 item pernyataan sikap, 12 item pernyataan minat, 12 item 

pernyataan konsep diri, 12 item pernyataan nilai dan 12 item pernyataan 

moral. Untuk menghasilkan instrumen penilian domain afektif yang 

berkualitas, instrumen ini melalui beberapa tahap ujicoba baik secara 

teoritik maupun empirik. Secara teoritik instrumen divalidasi oleh tim ahli 

dan guru dengan format lembar telaah instrumen yang sudah dibuat sesuai 

panduan penulisan instrumen afektif (format lembar telaah lebih jelas lihat 

Lampiran 6). Tim ahli tersebut terdiri dari pakar (dosen) evaluasi, materi 

dan kurikulum, dan  guru geografi di SMA N 1 Boja. Setelah teruji secara 

teoritik, dilakukan ujicoba empirik dengan melibatkan siswa sebagai 

subyek ujicoba. Uji empirik dinyatakan berakhir oleh peneliti jika terdapat 

50 item pernyataan valid, dengan ketentuan 10 item pernyataan mengukur 

sikap, 10 item pernyataan mengukur minat, 10 item pernyataan mengukur 

konsep diri, 10 item pernyataan mengukur nilai dan 10 item pernyataan 

mengukur moral. Hasil tersebut merupakan produk akhir instrumen 



76 
 

 

penilaian domain afektif. Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai 

berikut: 

a. Validasi Ahli (Telaah instrumen oleh dosen ahli dan guru) 

Pada tahap validasi instrumen, menghasilkan beberapa 

masukan-masukan dari tim ahli/ expert (dosen ahli evaluasi, kurikulum 

dan materi) dan guru Mata Pelajaran Geografi di SMA N 1 Boja, 

sehingga membenahi kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam 

instrumen ini baik dalam segi isi, konstruksi maupun bahasanya. Hasil 

validasi dari tim ahli dan guru Mata Pelajaran Geografi dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Validasi Tim Ahli (dosen) 

Sebelum instrumen penilaian domain afektif diujikan di 

lapangan, terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap isi, konstruk 

dan bahasa yang digunakan dalam instrumen. Telaah dilakukan 

oleh 3 orang tim ahli yaitu dosen Jurusan Geografi UNNES yang 

berkompeten dalam bidang evaluasi, kurikulum dan materi unsur-

unsur geosfer. Daftar tim ahli selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

Data hasil telaah ahli menunjukkan butir pernyataan masih 

banyak yang belum sesuai dengan aspek yang ditelaah, baik isi, 

konstruksi maupun bahasanya. Hasil telaah untuk pernyataan yang 

sesuai dan tidak sesuai dengan aspek yang ditelaah dapat dilihat 

dalam Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Persentase Hasil Telaah Ahli Instrumen Penilaian 

Domain Afektif  

No. Penelaah Pernyataan 

Sesuai (%) 

Pernyataan Tidak 

Sesuai (%) 

Kriteria 

1. TA-1 63 37 Layak 

2. TA-2 78 22 Sangat Layak 

3. TA-3 87 13 Sangat Layak 

Jumlah 228 72 
Layak 

Rata-rata (%) 76 24 

        Sumber: Data Primer Peneliti, 2013 

 
Keterangan: 

TA-1 = Tim Ahli Evaluasi 

TA-2 = Tim Ahli Materi  

TA-3 = Tim Ahli Kurikulum 

  

Persentase hasil telaah menunjukkan sebagian besar 

pernyataan sudah sesuai dengan aspek yang ditelaah, dengan 

kriteria rata-rata layak. Pernyataan-pernyataan yang sudah sesuai 

ini disususun kembali, sedangan untuk pernyataan-pernyataan yang 

tidak sesuai diperbaiki sesuai dengan masukan dari penelaah. 

Masukan-masukan dari penelaah yang digunakan sebagai pedoman 

untuk memperbaiki pernyataan yang belum sesuai dapat dilihat 

dalam Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4  Masukan Tim Ahli (dosen) Terhadap Instrumen 

Penilaian Domain Afektif 

No. Penelaah Masukan 

1. TA-1 - Beberapa pernyataan belum kontekstual, perlu ditinjau 

atau dikonstruksi ulang (nomor 2,  3 ,4, 5, 10, 14, 15, 16, 

17, 19, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 58, 54, 57, 59). 

- Ada pernyataan dalam pengukuran sikap seharusnya 

masuk dalam pengukuran minat (nomor 4). 

- Penilaian afektif perlu muncul dalam Silabus dan RPP. 

2. TA-2 - Perlu ada penjelasan mengapa ada pernyataan F dan UF. 

- Beberapa pernyataan unfavoreable tak sesuai dengan 

pokok kajian (nomor 6, 7, 10, 20). 

- Butir pernyataan cukup baik kurang dari 20 kata tetapi 

masih ada yang terlalu panjang sehingga sulit dimengerti 

(nomor 14, dll). 

- Indikator dalam pernyataan minat masih perlu diperbaiki. 

- Beberapa indikator dalam pengukuran moral perlu 

disempurnakan. 

- Perlu hati-hati dalam mengembangkan nilai karakter, 

lihat pedoman yang dikeluarkan Balitbang atau 

Depdiknas. 

3. TA-3 - Redaksional pernyataan dibuat lebih operasional Bahasa 

diperbaiki lagi (masih terkesan bahasa pergaulan sehari-

hari). 

- Tata tulis (huruf maupun kata) dicek lagi, masih banyak 

ditemukan tulisan atau huruf yang salah dalam kalimat. 

- Perbaikan pada nomor 6, 9, 17, 40, 45, 54, 55, 58. 

         Sumber: Data Primer Peneliti, 2013 
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    Tabel 4.5  Revisi Instrumen Hasil Validasi Ahli (dosen) 

No. Masukan Revisi 

1. Beberapa pernyataan belum 

kontekstual, perlu ditinja atau 

dikonstruksi ulang. 

Meninjau ulang setiap pernyataan dan 

memperbaiki konstruksi kalimat yang 

belum sesuai agar kalimat lebih 

kontekstual (pernyataan nomor 2,  3 ,4, 5, 

10, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 28, 29, 39, 40, 

41, 43, 45, 47, 48, 54, 57, 59). 

2. Ada pernyataan dalam 

pengukuran sikap seharusnya 

masuk dalam pengukuran minat. 

Meninjau ulang pernyataan dalam 

pengukuran sikap, dan memindahkan 

pernyatan yang seharusnya masuk dalam 

pengukuran minat (pernyataan nomor 4). 

3. Beberapa pernyataan 

unfavoreable tak sesuai dengan 

pokok kajian. 

Memperbaiki isi dan konstruk untuk 

pernyataan unfavoreable (pernyataan 

nomor 4, 10, 20, 40 ). 

4. Butir pernyataan cukup baik 

kurang dari 20 kata tetapi masih 

ada yang terlalu panjang 

sehingga sulit dimengerti. 

Meninjau ulang setiap pernyataan dan 

memperbaiki kalimat-kalimat pernyataan 

yang kurang jelas agar lebih mudah 

dimengerti ( nomor 14, 40, 59). 

5. Indikator dalam pernyataan 

minat dan moral masih perlu 

diperbaiki dan disempurnakan 

Memperbaiki indikator dalm pengukuran  

minat dan moral, dengan memperhatikan 

KKO ranah afektif yang susuai untuk 

mengukur minat dan moral. 

6. Perlu hati-hati dalam 

mengembangkan nilai karakter, 

lihat pedoman yang dikeluarkan 

Balitbang atau Depdiknas. 

Memperbaiki pengembangan nilai 

karakter dengan mengacu pada pedoman 

Balitbang dan Depdiknas. 

7. Redaksional pernyataan dibuat 

lebih operasional. 

Mengoperasionalkan redaksional setiap 

pernyataan (perbaikan pada nomor 6, 9, 

17, 40, 45, 54, 55, 58) 

8. Bahasa diperbaiki lagi (masih 

terkesan bahasa pergaulan 

sehari-hari). 

Bahasa dibuat lebih baku, tapi tetap 

mudah untuk dipahami. 

9. Tata tulis (huruf maupun kata) 

dicek lagi, masih banyak 

ditemukan tulisan atau huruf 

yang salah dalam kalimat. 

Mengkaji ulang tata tulis setiap 

pernyataan, serta melengkapi kata dan 

kalimat yang belum lengkap atau masih 

salah. 

   Sumber: Analisis Data Primer Peneliti, 2013 

 

Sesuai dengan masukan tim ahli tersebut, dilakukan peninjauan 

ulang terhadap item-item pernyataan yang belum sesuai dengan aspek 

yang  
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ditelaah. Selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap nomor-nomor 

item yang telah disebutkan oleh penelaah sesuai dengan masukan 

yang diberikan, yaitu pada nomor item 2,  3 ,4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 

16, 17, 19, 20, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 58, 54, 55, 57, 58, 

59. Revisi yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada Tabel 

4.5. 

Berdasarkan beberapa masukan yang diberikan oleh tim ahli 

(dosen) terhadap instrumen penilaian domain afektif, peneliti 

melakukan revisi untuk memperbaiki kesalahan dan menambahkan 

kekurangan dalam instrumen. Instrumen penilaian domain afektif 

hasil revisi dari tim ahli dapat dilihat pada Lampiran 8. 

2) Telaah Instrumen Penilaian Domain Afektif oleh Guru Geografi 

SMA N 1 Boja 

Instrumen penilaian domain afektif juga ditelaah oleh guru 

Mata Pelajaran Geografi di SMA Negeri 1 Boja, yaitu Dra. Ina 

Nurhayati. Hasil telaah dari guru Geografi menunjukkan 18% 

pernyataan tidak sesuai dengan aspek yang ditelaah yaitu 

pernyataan nomor 2, 3, 6, 14, 25, 26, 36, 44, 46, 48, 54 dan 82% 

pernyataan sangat layak dan siap diujicobakan. Untuk 

memperbaiki pernyataan-pernyataan yang belum layak, guru 

memberikan masukan yang dapat dilihat dalam Tabel 4.6. Setelah 

instrumen diperbaiki, instrumen diujicobakan kepada responden 

pada ujicoba kelompok kecil. 
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Tabel 4.6 Masukan dan Revisi Hasil Validasi Guru 

No. Masukan Revisi 

1. Kata Kerja Operasional (KKO) yang 

digunakan dalam indikator ada beberapa 

yang kurang tepat. 

Menyesuaikan KKO dengan 

jenis pengukuran dan 

indikatornya. 

2. Nilai karakter ada yang belum sesuai 

dengan materi yang dikembangkan. 

Menyesuaikan karakter yang 

dikembangkan dengan 

materi. 

        

 
Berdasarkan penilaian tim ahli (dosen) dan guru tersebut dapat 

disimpulkan bahwa draf awal instrumen penilaian domain afektif 

tersebut telah lolos penilaian kelayakanya secara teoritik. Hasil validasi 

dan masukan dari tim ahli tersebut digunakan untuk merevisi draf awal 

instrumen sehingga menghasilkan draf I instrumen penilaian domain 

afektif (draf I instrumen lebih jelas lihat Lampiran 9). 

b. Ujicoba Kelompok Kecil (Pengembangan Draf I Instrumen 

Penilaian Domain Afektif) 

Ujicoba kelompok kecil melibatkan 12 siswa, yaitu 4 siswa yang 

memiliki prestasi tinggi, 4 siswa memiliki prestasi sedang dan 4 siswa 

yang memiliki prestasi rendah dari kelas X-5 (daftar siswa ujicoba 

kelompok kecil dapat dilihat pada Lampiran 2). Penentuan kriteria 

tersebut didasarkan pada rata-rata nilai ulangan harian siswa pada Mata 

Pelajaran Geografi. Ujicoba kelompok kecil ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui daya beda instrumen dan tingkat 

keandalannya.  

Sumber: Analisis Data Primer Penelitian, 
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Analisis instrumen untuk ujicoba kelompok kecil adalah sebagai 

berikut: 

1) Analisis Daya Beda Instrumen 

Analisis terhadap daya beda instrumen bertujuan untuk 

mengetahui variasi jawaban responden pada setiap item 

pernyataan. Analisis daya beda instrumen dihitung dengan 

menggunakan rumus uji t satu ujung. Hal ini dilakukan karena 

yang dibedakan adalah dua kelompok yang sudah didefinisikan 

statusnya, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Ujicoba 

kelompok kecil terdiri dari 12 siswa, dibagi dua menjadi 6 siswa 

kelompok atas dan 6 siswa kelompok bawah berdasarkan skor 

yang diperolehnya setelah data ditabulasikan oleh peneliti (tabulasi 

data dapat dilihat pada Lampiran 12). Sesuai dengan panduan dari 

Depdiknas untuk analisis daya beda pada instrumen penilaian 

domain afektif, jika nilai thitung > 0,300 maka daya beda instrumen 

tersebut besar, sehingga instrumen dikatakan baik. Namun, 

mengingat validitas isi dari instrumen maka untuk item pernyataan 

yang nilainya < 0,300, tapi masih mendekati 0,300 maka item 

pernyataan tersebut sudah dapat digolongkan baik. Hasil analisis 

per item dapat dilihat pada Tabel 4.7 (analisis selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 11). 
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Tabel 4.7  Hasil Analisis Daya Beda Instrumen Ujicoba Kelompok 

Kecil 

No. Kriteria Nomor Butir Jumlah Persentase 

(%) 

1. Jelek 7, 20, 34, 36, 39, 44, 45, 50, 

60. 

9 15 

2. Baik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29, 

30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 

41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 

51 85 

    Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 

Hasil analisis tersebut menunjukkan 9 (15%) item 

pernyataan memiliki daya beda yang jelek, karena hasil 

penghitungan daya bedanya < 0,300. Sedangkan 51 (85%) item 

pernyataan lainya tergolong memiliki daya beda baik karena hasil 

penghitunganan daya bedanya > 0,300. 

2) Analisis Validitas  

Pada ujicoba kelompok kecil, hasil uji validitas terhadap 

instrumen penilaian domaian afektif dengan skala likert digunakan 

rtabel sebesar 0,576. Setelah dilaksanakan ujicoba terdapat 22 (37%) 

item pernyataan yang tidak valid karena rhitung < 0,576, sedangkan 

38 (63%) item pernyataan lainnya sudah valid dengan rhitung > 

0,576. Pernyataan yang tidak valid antara lain item nomor 3, 6, 7, 

11, 20, 22, 24, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 53, 55, 56, 

60.  
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3) Analisis Reliabilitas Instrumen 

Indeks keandalan instrumen sudah baik, dilihat dari hasil 

analisis reliabilitas hasil nilai r11 = 0,614 sedangkan rtabel = 0,576. 

Karena r11 > rtabel  maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian reliabel. 

 
Berdasarkan hasil analisis daya beda, validitas dan reliabilitas 

instrumen tersebut dapat disimpulkan bahwa draf  I instrumen penilian 

domain afektif  51 (85%) item memiliki daya beda yang baik, 38 

(63%) item pernyataan valid dan indeks keandalan tergolong baik. 

Dalam instrumen tersebut masih terdapat banyak item pernyataan yang 

belum valid, hal ini disebabkan karena peneliti hanya berpengalaman 

secara teoritik. Sehingga masih banyak item pernyataan yang kurang 

tepat dalam penyusunan kalimatnya. Hal ini sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Umi Chasanah, dimana pada ujicoba 

kelompok kecil item pernyataan yang tidak valid juga masih melebihi 

25%. Oleh karena itu, untuk menghasilkan instrumen penilaian domain 

afektif yang lebih baik, dilakukan revisi terhadap draf I instrumen yaitu 

untuk item pernyataan yang tidak valid dan memiliki daya beda kecil. 

Perbaikan dilakukan oleh peneliti bersama guru Geografi di SMA N 1 

Boja. Hasil perbaikan digunakan untuk mengembangkan draf II 

instrumen penilaian domain afektif. 
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c. Revisi Instrumen Penilaian Domain Afektif 

Resvisi instrumen didasarkan pada hasil ujicoba kelompok 

kecil. Hasil analisis ujicoba kelompok kecil menunjukkan masih ada 9 

item pernyataan yang memiliki daya beda kecil yaitu soal nomor 7, 20, 

34, 36, 39, 44, 45, 50, 60. Sedangkan hasil uji validitas menunjukkan 

ada 22 item pernyataan yang tidak valid, diantaranya pernyataan 

nomor 3, 6, 7, 11, 20, 22, 23, 33, 34, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 

53, 55, 56, 60. Untuk itu diperlukan perbaikan untuk soal-soal yang 

memiliki daya beda kecil dan tidak valid. 

Perbaikan dilakukan dengan cara meninjau ulang setiap item 

pernyataan yang tidak valid, selanjutnya mengacu pada masukan-

masukan awal dari penelaah yaitu melihat kembali indikator 

pernyataan, KKO yang digunakan, keterkaitan dengan materi, 

konstruksi kalimat, penyususnan pernyataan favoreable dan 

unfavoreable serta  tata bahasanya. Pernyataan nomor 3, 6 dan 7 

merupakan pernyataan favoreable untuk mengukur sikap siswa. Perlu 

diadakan perbaikan pada ketiga kalimat tersebut karena daya bedanya 

kecil, yaitu dengan mengubah susunan kalimatnya agar lebih 

operasional dan menjadi kalimat yang tidak faktual. Dengan perubahan 

ini jawaban respondenpun lebih bervariasi. 

Pernyataan nomor 20, 22, 24 merupakan pernyataan yang 

mengukur minat siswa terhadap Mata Peajaran Geografi. Pernyataan 

nomor 20 memiliki skor daya beda yang sangat kecil yaitu -2,089 dan 
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validitasnya -0,025, kalimatnya juga masih dapat diinterpretasikan 

sebagai fakta. Sehingga jawaban responden juga kurang bervariasi, 

sehingga kalimat diubah menjadi kalimat yang tidak faktual. 

Sedangkan untuk pernyataan nomor 22 dan 24 memiliki validitas 

masing-masing 0,567 dan 0,309, dengan daya beda yang tergolong 

baik. Pernyataan ini sudah cukup baik, karena validitasnya sudah 

hampir mendekati ttabel. Namun perlu diperbaiki susunan kalimatnya 

agar jawaban responden lebih bervariasi lagi dan item pernyataan 

menjadi valid. 

Pernyataan nomor 33, 34, 36 merupakan pernyataan untuk 

mengukur konsep diri siswa. Penyataan nomor 33 sebenarnya sudah 

cukup baik, dengan daya beda sebesar 0,679 dan validitas 0,340. 

Namun, masih perlu diperbaiki susunan kalimat dan bahasanya agar 

pernyataan menjadi lebih mudah dipahami. Sehingga jawaban 

respondenpun lebih bervariasi. Untuk pernyataan nomor 34 dan 36, 

daya bedanya sangat kecil yaitu -0,336 dan -0,490 dengan validitas 

0,324 dan 0,017. Karena variasi jawaban sangat kecil dan validitasnya 

juga kecil maka perlu adanya perbaikan item pernyataan agar 

pernyataan tidak membingungkan dan lebih operasional. 

Pernyataan nomor  36, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48 merupakan 

pernyataan untuk mengukur nilai yang berfungsi mengukapkan 

keyakinan siswa terhadap suatu persoalan. Pernyataan-pernyataan 

dalam pengukuran nilai ini banyak yang tidak valid, disebabkan karena 
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daya bedanya yang kecil, konstruk, serta tata bahasanya yang kurang 

baik. Sehingga perlu perbaikan agar pernyataan tidak mengarahkan 

siswa pada satu atau dua kriteria jawaban saja, misalnya hanya ‘SS’ 

atau ‘S’ saja. Sedangkan pernyataan nomor 50, 53, 55, 56, 60 sebagai 

pengukur moral, sudah memiliki validitas dan daya beda yang cukup 

baik. Hanya perlu diperbaiki tata bahsa dan penyusunan kalimatnya 

saja. Hasil dari revisi ini disusun kembali dalam bentuk instrumen 

penilaian domain afektif dan digunakan dalam pelaksanaan 

pengukuran di lapangan. 

d. Uji Lapangan (Pengembangan Draf II Instrumen Penilaian 

Domain Afektif) 

Pelaksanaan pengukuran lapangan melibatkan seluruh siswa 

kelas X-7 dan X-8 di SMA Negeri 1 Boja yang berjumlah 65 siswa, 

yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2013. Daftar siswa uji 

lapangan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Berdasarkan hasil penilaian afektif uji lapangan utama, dihitung  

analisis daya beda, validitas dan reliabilitas  instrumen. Hasil analisis 

selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 16. 

1) Analisis Daya Beda Instrumen 

Sebelum menganalisis daya beda instrumen terlebih dahulu 

responden dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan skornya 

yaitu kelompok atas, kelompok tengah dan kelompok bawah yang 

masing-masing terdiri dari 18 (27%) kelompok atas, 29 (46%) 
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kelompok tengah dan 18 (27%) kelompok bawah berdasarkan skor 

total yang diperolehnya. Hasil analisis daya beda selengkapnya 

dapat dilihat dalam Tabel 4.8. 

 

No. Kriteria Nomor Butir Jumlah Persentase 
(%) 

1. Jelek 7, 11, 33, 34, 46, 47, 50, 55 8 13 
2. Baik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 
51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 
60. 

52 87 

           

 
Hasil analisis daya beda berdasarkan Tabel 4.10 

menunjukkan bahwa 8 (13%) item pernyataan memiliki daya beda 

jelek karena hasil penghitungan daya bedanya < 0,300, sedangkan 

52 (87%) item pernyataan tergolong baik karena hasil penghitungan 

daya bedanya > 0,300.  Dari data hasil analisis daya beda instrumen 

tersebut berarti setiap butir item pernyataan dalam instrumen 

memiliki variasi jawaban besar, sehingga instrumen penilaian 

domain afektif dapat dikatakan baik. 

2) Analisis Validitas  

Hasil uji validitas terhadap instrumen penilaian domain 

afektif dengan rtabel sebesar 0,244, setelah dianalisis dengan 

program microsoft office excel, item yang valid yaitu sebesar 52 

Sumber: Data primer penelitian, 2013 

Tabel 4.8  Hasil Analisis Daya Beda Instrumen Uji Lapangan 
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(87%) dan 8 (13%) item tidak valid yaitu item nomor 7, 11, 33, 34, 

46, 47, 50 dan 55. 

   
Tabel 4.9 Hasil Analisis Validitas Uji Lapangan 

No. Kriteria Nomor Butir Jumlah Presentase 

(%) 

1. Tidak Valid 7, 11, 33, 34, 46, 47, 50 dan 55 8 13 

2. Valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 51, 

52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60. 

52 87 

     Sumber: Data Hasil Penelitian, 2013 

 
Berdasarkan hasil analisis dalam Tabel 4.9 di atas di 

dapakan hasil untuk setiap kriteria pengukuran dimana item 

pernyataan yang tidak valid pada pengukuran sikap 2 pernyataan 

tidak valid dan 10 pernyataan valid, pada pengukuran minat 12 

pernyataan valid, pada pengukuran konsep diri 2 pernyataan tidak 

valid dan 10 pernyataan valid, pada pengukuran nilai 2 perrnyataan 

tidak valid dan 10 pernyataan valid, sedangkan pada pernyataan 

moral 2 pernyataan tidak valid dan 10 pernyataan valid. 

Pernyataan-pernyataan yang tidak valid di sebabkan karena 

konstruksinyanya yang masih jelek, sehingga hanya mengarahkan 

siswa untuk menjawab pada kategori ‘SS’ atau ‘S’ saja. 

3) Analisis Reliabilitas Instrumen 

Hasil analisis reliabilitas menunjukkan hasil nilai r11 = 1,00. 

Karena r11 > rtabel sebesar 0,244 maka dapat disimpulkan bahwa 
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instrumen penelitian reliabel. Karena instrumen penilaian domain 

afektif ini > 0,700, maka dapat disimpulkan pula bahwa reliabilitas 

instrumen adalah baik. 

 
Berdasarkan dari hasil analisis uji lapangan, secara umum 

instrumen sudah berfungsi dengan baik. Namun, masih ada beberapa 

pernyataan yang tidak valid, yaitu item nomor 7, 11, 33, 34, 46, 47, 50 

dan 55. Karena peneliti tidak membuat penelitian lanjutan lagi, maka 

untuk pernyataan-pernyataan yang tidak valid tidak akan dimasukkan 

dalam produk akhir instrumen penilaian domain afektif. Dengan 

dibuangnya instrumen yang tidak valid tersebut juga tidak akan 

mempengaruhi ketercapaian indikator penilaian, karena item 

pernyataan yang valid sudah dapat mewakili seluruh indikator 

penilaian yang ingin dicapai. Produk akhir instrumen penilaian domain 

afektif dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 
3. Hasil Penilaian Afektif Siswa Menggunakan Instrumen Penilaian 

Domain Afektif 

Hasil penilian domain afektif siswa kelas X-7 dan X-8 dianalisis 

berdasarkan skor setiap karakteristik ranah afektif (sikap, minat, konsep 

diri, nilai dan moral) dan skor total atau gabungan dari seluruh 

karakteristik penilaian afektif yang diperoleh dari hasil uji lapangan 

dengan menggunakan draf II instrumen penilaian domain afektif. Fungsi 

dari tabulasi skor ini adalah untuk mengetahui perbedaan nilai afektif 
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siswa berdasarkan kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. Kriteria 

penilaian dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.  

 
Tabel 4.10. Hasil Penilaian Sikap Kelas X-7 

Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) Kriteria Nilai 
>39 – 48 
>30 – 39 
>21 – 30 
12 – 21 

7 
21 
2 
- 

23 
71 
6 
- 

Sangat Baik 
Baik 

Kurang 
Sangat Kurang 

A 
B 
C 
D 

Jumlah 31 100 - - 
Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

46 
29 

Sangat Baik 
Kurang 

A 
C 

Skor Rata-rata 37 Baik B 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, diketahui nilai afektif siswa kelas 

X-7 untuk katagori sikap dari 31 siswa, 7 (23%) siswa kriteria nilainya 

Sangat Baik, 22 (71%) siswa kriteria nilainya Baik, dan 2 (6%) siswa 

kriteria nilainya Kurang. Skor tertinggi untuk penilaian sikap adalah 46 

dan skor terendah 29 dengan rata-rata skor 37, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa nilai siswa kelas X-7 untuk katagori sikap adalah Baik. Berarti 

sebagian besar siswa di kelas X-7 memeperhatikan dapat menerima 

dengan baik penjelasan materi yang disampaikan oleh guru Geografi.  

 
Tabel 4.11. Hasil Penilaian Minat Kelas X-7 

Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) Kriteria Nilai 
>39 – 48 
>30 – 39 
>21 – 30 
12 – 21 

8 
20 
3 
- 

26 
64 
10 
- 

Sangat Baik 
Baik 

Kurang 
Sangat Kurang 

A 
B 
C 
D 

Jumlah 31 100 - - 
Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

42 
25 

Sangat Baik 
Kurang 

A 
C 

Skor Rata-rata 36 Baik B 

 Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 
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Pada katagori minat seperti ditunjukkan pada Tabel 4.11, dimana 8 

(26%) siswa kriteria nilainya Sangat Baik, 20 (64%) kriteria nilainya Baik 

dan 3 (10%) kriteria nilainya Kurang, dengan skor tertinggi adalah 42, 

skor terendah 25 dan skor rata-ratanya 36 yaitu berkriteria Baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas X-7 sudah berpartisipasi 

aktif dalam mengikuti pembelajaran Mata Pelajaran Geografi, untuk siswa 

yang memiliki kriteria nilai kurang pada katagori minat mungkin 

disebabkan karena mereka tidak memiliki perhatian pada Mata Pelajaran 

Geografi.  

 
Tabel 4.12. Hasil Penilaian Konsep Diri Kelas X-7 

Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) Kriteria Nilai 
>39 – 48 
>30 – 39 
>21 – 30 
12 – 21 

6 
21 
4 
- 

19 
68 
13 
- 

Sangat Baik 
Baik 

Kurang 
Sangat Kurang 

A 
B 
C 
D 

Jumlah 31 100 - - 
Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

45 
27 

Sangat Baik 
Kurang 

A 
C 

Skor Rata-rata 36 Baik B 

 

 
Katagori konsep diri pada Tabel 4.12 di atas, menunjukkan skor 

nilai tertinggi adalah 45 dan skor nilai terendah 27 dengan rata-rata skor 

36 yaitu berkriteria Baik. Dari rentang nilai tertinggi sampai terendah 

tersebut terdapat 6 (19%) siswa dengan kriteria nilai Sangat Baik,  21 

(68%) siswa kriteria nilai Baik dan 4 (13%) siswa kriteria nilainya Kurang. 

Nilai siswa pada katagori konsep diri ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa mulai mengerti materi pelajaran yang diterimanya, sehingga 

 Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 
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mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai yang baik 

saat menghadapi ujian Mata Pelajaran Geografi.  

 
Tabel 4.13. Hasil Penilaian Nilai Kelas X-7 

Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) Kriteria Nilai 
>39 – 48 
>30 – 39 
>21 – 30 
12 – 21 

1 
28 
2 
- 

19 
68 
13 
- 

Sangat Baik 
Baik 

Kurang 
Sangat Kurang 

A 
B 
C 
D 

Jumlah 31 100 - - 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

46 
26 

Sangat Baik 
Kurang 

A 
C 

Skor Rata-rata 37 Baik B 

 

 
Tabel 4.13 di atas menunjukkan pada pengukuran nilai tidak banya 

siswa yang memiliki kriteria nilai Sangat Baik, dari 31 siswa hanya 1 (3%) 

siswa yang berkriteria nilai Sangat Baik, 28 (90%) siswa memiliki kriteria 

nilai Baik dan sisanya 2 (7%) siswa berkriteria Kurang.  Skor tertinggi 

untuk katagori nilai adalah 44, skor terendah 26 dan rata-rata skor 35, dari 

sini dapat ditarik kesimpulan sebagian besar siswa sudah memiliki 

keyakinan terhadap kebenaran materi pembelajaran yang diterimanya.  

 
Tabel 4.14. Hasil Penilaian Moral Kelas X-7 

Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) Kriteria Nilai 
>39 – 48 
>30 – 39 
>21 – 30 
12 – 21 

8 
20 
1 
- 

26 
65 
4 
- 

Sangat Baik 
Baik 

Kurang 
Sangat Kurang 

A 
B 
C 
D 

Jumlah 31 100 - - 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

46 
30 

Sangat Baik 
Kurang 

A 
C 

Skor Rata-rata 37 Baik B 

 

 Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 
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Penilaian katagori terakhir yaitu pengukuran moral, seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 3.14 rata-rata skor siswa adalah 37 dengan skor 

tertinggi 46 dan skor terendah adalah 30, dengan kriteria penilaian untuk 

siswa yang mendapatkan nilai Sangat Baik 8 (26%) siswa, Baik 20 (65%) 

siswa dan sisanya 1 (4%) siswa nilainya kurang. Berdasarkan data tersebut 

berarti siswa di kelas X-7 memiliki moral yang baik, setiap materi yang 

mereka terima dari Mata Pelajaran Geografi ini dapat membentuk gaya 

hidup mereka, baik secara emosional, pribadi maupun sosial. 

Sebagai tolok ukur untuk penilaian afektif di sekolah biasanya 

hanya digunakan katagori pengukuran sikap, oleh karana itu agar penilaian 

tidak terbatas hanya pada pengukuran sikap guru perlu membut skor total 

atau gabungan dari setiap katagori ranah afekif, seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 4.15 di bawah ini. 

 
Tabel 4.15. Hasil Penilaian Afektif Kelas X-7 

Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) Kriteria Nilai 
>195 – 240  
>150 – 195  
>105 – 150  

60 – 105  

6 
23 
2 
- 

19 
74 
7 
- 

Sangat Baik 
Baik 

Kurang 
Sangat Kurang 

A 
B 
C 
D 

Jumlah 31 100 - - 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

216 
148 

Sangat Baik 
Kurang 

A 
C 

Skor Rata-rata 180 Baik B 

 

  
Penilaian afektif siswa kelas X-7 secara keseluruhan atau skor 

gabungan dari kelima karakteristik ranah afektif seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 4.15, hasilnya yaitu dari 31 siswa, 6 (19%) siswa nilainya  

 Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 
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‘sangat baik’, 23 (74%) nilainya ‘baik’ dan 2 (7%) memiliki nilai ‘kurang’, 

dengan skor total tertinggi adalah 216, skor total terendah 148 dan rata-

rata skor 180 atau berkriteria ‘baik’. 

Analisis hasil penilaian afektif kelas X-8 hampir sama dengan hasil 

penilaian di kelas X-7, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel 

di bawah ini. 

 
Tabel 4.16. Hasil Penilaian Sikap Kelas X-8 

Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) Kriteria Nilai 
>39 – 48 
>30 – 39 
>21 – 30 
12 – 21 

13 
21 
- 
- 

38 
62 
- 
- 

Sangat Baik 
Baik 

Kurang 
Sangat Kurang 

A 
B 
C 
D 

Jumlah 34 100 - - 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

47 
31 

Sangat Baik 
Kurang 

A 
C 

Skor Rata-rata 39 Baik B 

 

 
Berdasarkan Tabel 4.16 di atas, menunjukkan penilaian siswa pada 

katagori sikap dari 34 siswa 13 (38%) siswa kriteria nilainya Sangat Baik 

dan 21 (62%) kriteria nilainya Baik. Skor tertingginya yaitu sebesar 47 dan 

skor terendah 31 dengan rata-rata skor 39 atau berkriteria Baik, dari data 

ini dapat dijelaskan bahwa seluruh siswa di kelas X-8 memiliki perhatian 

penuh terhadap Mata Pelajaran Geografi, karena tidak ada siswa yang 

memiliki nilai Kurang dan Sangat Kurang. Sedangkan pada katagori 

minat, hasil pengukuran tidak jauh beda dengan katagori sikap, dimana 4 

(12%) siswa memiliki kriteria nilai Sangat Baik, 28 (82%) siswa memiliki 

kriteria nilai Baik dan 2 (6%) siswa memiliki kriteria nilai Kurang. Sikap 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 
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yang baik juga mendorong minat siswa untuk dapat berpartisipasi aktif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, hasil ini dapat dilihat pula dari 

skor rata-rata siswa pada katagori minat yaitu 36 dengan kriteria Baik, 

sedangkan skor tertinggi yang dicapai siswa adalah 46 dan skor terendah 

28. Hasil pengukuran minat selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.17. 

 
Tabel 4.17. Hasil Penilaian Minat Kelas X-8 

Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) Kriteria Nilai 
>39 – 48 
>30 – 39 
>21 – 30 
12 – 21 

4 
28 
2 
- 

12 
82 
6 
- 

Sangat Baik 
Baik 

Kurang 
Sangat Kurang 

A 
B 
C 
D 

Jumlah 34 100 - - 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

46 
28 

Sangat Baik 
Kurang 

A 
C 

Skor Rata-rata 36 Baik B 

 

  
Pada katagori konsep diri seperti ditunjukkan pada Tabel 4.18, 

dimana 5 (15%) siswa kriteria nilainya Sangat Baik, 23 (67%) siswa 

kriteria nilainya Baik dan 6 (18%) siswa kriteria nilainya Kurang. Skor 

tertinggi pada katagori konsep diri adalah 45, skor terendahnya 27 dan 

skor rata-rata 35. 

Tabel 4.18. Hasil Penilaian Konsep Diri Kelas X-8 

Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) Kriteria Nilai 
>39 – 48 
>30 – 39 
>21 – 30 
12 – 21 

5 
23 
6 
- 

15 
67 
18 
- 

Sangat Baik 
Baik 

Kurang 
Sangat Kurang 

A 
B 
C 
D 

Jumlah 34 100 - - 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

45 
27 

Sangat Baik 
Kurang 

A 
C 

Skor Rata-rata 35 Baik B 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 
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Pada katagori nilai skor tertinggi adalah 44 dan skor terendah 28 

dengan rata-rata skor 36, siswa yang memiliki kriteria nilai Sangat Baik 

sebanyak 1 (3%), 31 (91%) berkriteria Baik dan 2 (6%) memiliki criteria 

nilai Kurang. Persentase hasil pengukuran nilai di kelas X-7 dan X-8 ini 

sama, oleh karena itu dapat disimpulkan sebagian besar siswa kelas X-8 

juga sudah memiliki keyakinan terhadap kebenaran materi atau teori 

pembelajaran yang diterimanya. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 4.19. 

 
Tabel 4.19. Hasil Penilaian Nilai Kelas X-8 

Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) Kriteria Nilai 
>39 – 48 
>30 – 39 
>21 – 30 
12 – 21 

1 
31 
2 
- 

3 
91 
6 
- 

Sangat Baik 
Baik 

Kurang 
Sangat Kurang 

A 
B 
C 
D 

Jumlah 34 100 - - 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

44 
28 

Sangat Baik 
Kurang 

A 
C 

Skor Rata-rata 36 Baik B 

 

 
Pada pengukuran katagori moral seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.20, dimana  6 (18%) siswa memiliki kriteria nilai Sangat Baik, 27 

(79%) siswa dengan kriteria nilai Baik dan  1 (3%) dengan kriteria nilai 

Kurang. Skor tertinggi dari katagori moral ini adalah 46, skor terendah 30 

dan rata-rata skornya 37, ini menunjukkan bahwa materi pembelajaran 

yang diterima oleh siswa kelas X-8 sudah dapat mengubah dan 

membentuk gaya hidup mereka.  

 

 Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 
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Tabel 4.20. Hasil Penilaian Moral Kelas X-8 

Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) Kriteria Nilai 
>39 – 48 
>30 – 39 
>21 – 30 
12 – 21 

6 
27 
1 
- 

18 
79 
3 
- 

Sangat Baik 
Baik 

Kurang 
Sangat Kurang 

A 
B 
C 
D 

Jumlah 34 100 - - 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

46 
30 

Sangat Baik 
Kurang 

A 
C 

Skor Rata-rata 37 Baik B 

 

 
Hasil penilaian afektif di kelas X-8 secara keseluruhan atau 

gabungan dari kelima katagori penilaian ranah afaktif seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.21, dari 34 siswa 6 (18%) siswa nilainya  ‘sangat 

baik’, 27 (79%) nilainya ‘baik’ dan 1 (3%) memiliki nilai ‘kurang’. Dari 

hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai siswa rata-rata adalah “baik”, 

dengan skor rata-rata 181 dan rentang skor tertinggi yaitu 227 sampai skor 

terendah 150. 

 
  Tabe 4.21 Hasil Penilaian Afektif Kelas X-8 

Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) Kriteria Nilai 
>195 – 240  
>150 – 195  
>105 – 150  

60 – 105  

6 
27 
1 
- 

18 
79 
3 
- 

Sangat Baik 
Baik 

Kurang 
Sangat Kurang 

A 
B 
C 
D 

Jumlah 34 100 - - 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

227 
150 

Sangat Baik 
Kurang 

A 
C 

Skor Rata-rata 181 Baik B 

 
 
 

Hasil penilaian di kelas X-7 dan X-8 ini hampir sama, dimana rata-

rata skor untuk setiap katagori penilaian dengan kriteria nilai Baik dan 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 

 Sumber: Data Primer Penelitian, 2013 
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tidak ada siswa yang mendapatkan nilai Sangat Kurang, untuk siswa yang 

nilainya Kurang pun persetasenya sangat sedikit. Hal ini disebabkan 

karena siswa di SMA N 1 Boja memiliki kemampuan yang rata-rata 

hampir sama, sehingga hasil penilaian afektif terhadap siswa relatif sama. 

Skor hasil penilaian afektif kelas X-7 dan X-8 selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 13. 

 
C. Pembahasan 

Evaluasi merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan 

pembelajaran. Evaluasi ini tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan 

tes, karena tes hanya dapat digunakan mengukur aspek kognitif saja. 

Sedangkan dalam penilaian juga perlu adanya pengukuran terhadap aspek 

afektif dan psikomotorik. Pada Mata Pelajaran Geografi, penilaian yang 

dilakukan oleh guru adalah dari aspek kognitif dan afektif. Di SMA Negeri 1 

Boja penilaian kognitif dilakukan dengan menggunakan tes, sedangkan 

penilaian afektif dengan pengamatan atau melalui tugas-tugas. Cara menilai 

domain afektif dengan pengamatan atau pemberian tugas-tugas sebenarnya 

tidak salah, tapi cara ini kurang relevan untuk menilai domain afektif. Dengan 

cara ini guru hanya akan menggeneralisasikan penilaiannya terhadap semua 

siswa, jadi setiap siswa memiliki nilai afektif yang sama. Oleh karena itu 

untuk mengetahui nilai afektif yang sebenarnya dari siswa, penelitian ini 

mencoba mengembangkan instrumen penilaian domain afektif dengan teknik 

penilaian non tes menggunakan skala likert sebagai alat untuk menilai afektif 

siswa. Penilaian afektif dengan menggunakan alat evaluasi non tes ini dirasa 
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lebih relevan karena berdasarkan tanggapan siswa atas apa yang mereka 

rasakan saat pembelajaran berlangsung. 

Instrumen penilaian domain afektif yang dikembankan dalam penelitian 

ini terdiri dari 60 butir pernyataan yang terbagi menjadi lima katagori, yaitu 12 

item pernyataan untuk mengukur sikap, 12 item pernyataan untuk mngukur 

minat, 12 item pernyataan untuk mngukur konsep diri, 12 item pernyataan 

untuk mngukur nilai dan 12 item pernyataan untuk mengukur moral. 

Pengembangan instrumen disesuaikan dengan Standar Kompetensi (SK) Mata 

Pelajaran Geografi untuk kelas X pada semester genap yaitu menganalisis 

unsur-unsur geosfer. Dalam SK ini terdapat tiga Kompetensi Dasar (KD) 

dengan materi pokok Litosfer dan Pedosfer, Atmosfer serta Hidrosfer. Karena 

instrumen penilaian domaian afektif ini berfungsi untuk menilai afektif siswa, 

yang merupakan bagian dari proses pembelajaan maka instrumen penilaian 

domain afektif ini disusun dengan memperhatikan tingkatan penilaian ranah 

afektif yang terdiri dari lima tingkatan yaitu menerima (A1), menanggapi 

(A2), menilai (A3), mengelola (A4) dan menghayati (A5). Kata Kerja 

Operasional (KKO) dalam tingkatan ranah afektiflah yang digunakan untuk 

menyusun indikator penilaian yang tertera dalam kisi-kisi instrumen (lebih 

jelasnya lihaat lampiran 7). Instrumen penilaian domaian afektif di buat oleh 

peneliti menggunakan skala likert dengan modifikasi dari peneliti. Modifikasi 

peneliti untuk instrumen penilaian domain afektif ini anatara lain katagori 

pilihan jawaban, pada skala likert biasanya terdapat lima pilihan jawaban, tapi 

dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan empat pilihan jawaban yaitu 
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Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sanagat Tidak Setuju 

(STS). Selain itu penyususnan setiap item pernyataan juga didasarkan pada 

karakter yang harus dicapai oleh siswa setelah mempelajari materi 

pembelajaran. Karakter yang dimaksud disini sudah nampak dalam silabus 

dan RPP (lebih jelasnya lihat lampiran 4 dan 5). 

Sebelum diujicobakan instrumen penilain domain afektif ini sudah 

melalui tahap validasi oleh dosen ahli yaitu Drs. Tukidi, Dr. Purwadi 

Suhandini, S.U., dan Sriyanto, S.Pd.,M.Pd., yang masing-masing merupakan 

dosen ahli bidang evaluasi, materi dan kurikulum. Format lembar telaah lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran 6. Hasil telaah inilah yang digunakan 

untuk memperbaiki draf awal instrumen. Perbaikan draf awal juga didasarkan 

pada hasil validasi guru Geografi di SMA N 1 Boja yaitu Dra. Ina Nurhayati. 

Hasil validasi dari tim ahli dan guru ini digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan draf I instrumen yang digunakan untuk ujicobakan kepada 

responden. Ujicoba pertama yaitu ujicoba kelompok kecil yang melibatkan 12 

responden denagn kriteria 4 siswa berkemampuan tinggi, 4 siswa 

berkemampuan sedang dan 4 siswa berkemampuan rendah dilihat dari rata-

rata nilai harian siswa pada materi pokok Litosfer dan Pedosfer, Atmosfer 

serta Hidrosfer. Alasan peneliti mengambil 12 responden dalam uji kelompok 

kecil, agar jawaban lebih terlihat bervariasi. Jika responden memiliki kriteria 

nilai yang tinggi tentunya nilai afektif juga akan tinggi, demikian juga jika 

responden memiliki kriteria nilai sedang ataupun rendah pastinya za akan 
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lebih bervariasi. Variasi jawaban ini akan nampak lebih jelas lagi jika nilai 

daya beda instrumen kecil dan indeks keandalan atau reliabilitasnya baik 

Daya beda instrumen dan indeks keandalan atau indeks reliabilitas 

merupakan indikator penting dalam menganalisis instrumen. Hasil dari 

analisis daya beda dan indeks keandalan atau reliabilitas inilah yang dijadikan 

acuan untuk memperbaiki instrmen setelah pelaksanaan ujicoba. 

a. Daya Beda Instrumen 

Daya beda instrumen dibedakan berdasarkan variasi jawaban 

responden. Semakin besar variasi jawaban responden maka semakin baik 

instrumen tersebut. Tapi jika variasi jawaban semakin kecil berarti butir 

bukan variabel pernyataan yang baik. Daya beda instrumen ini diuji 

dengan tes t satu ujung, karena yang dibedakan adalah dua kelompok yang 

sudah didefinisikan statusnya yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. 

Dalam analisis peneliti menggunakan panduan dari Depdiknas, yaitu jika 

daya beda instrumen lebih besar dari 0,300 maka instrumen sudah 

tergolong baik. 

Analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dalam ujicoba 

kelompok kecil dengan responden 12 siswa, dari 60 pernyataan terdapat 9 

(15%) item pernyataan daya bedanya <0,300 dan 51 (85%) daya bedanya 

>0,300. Sedangkan pada uji lapangan utama dengan 65 siswa didapatkan 

hasil 8 (13%) item pernyataan daya bedanya <0,300 dan 52 (87%) item 

pernyataan daya bedanya >0,300.  
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b. Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto 2006:144). Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur kemampuan 

dalam bidang yang ingin diukur atau sesuai dengan tujuan yang telah 

dirumuskan terlebih dahulu.  

Analisis tingkat validitas yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

ujicoba kelompok kecil dengan jumlah responden 12 siswa, didapatkan 

hasil 22 (35%) item pernyataan tidak valid karena rhitung < rtabel yaiu 0,576, 

sedangkan 38 (63%) item pernyataan lainnya sudah valid. Hasil 

identifikasi peneliti terhadap item yang tidak valid, disebabkan karena 

konstruksi, tata bahasa dan susunan kalimatnya yang kurang baik. 

Terutama pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur nilai 

atau keyakinan siswa. Oleh karena itu diadakan perbaikan terhadap item 

pernyataan-pernyataan yang tidak valid. Setelah itu instrumen disusun 

kembali dan digunakan untuk uji lapangan. Hasil dari uji lapangan dengan 

65 siswa, didapatkan hasil 8 (13%) item pernyataan tidak valid  karena 

rhitung<rtabel dan 52 (87%) pernyataan valid. Data hasil analisi tersebut 

menunjukkan instrumen penilain domain afektif sudah baik. Namun, 

karena masih ada item yang tidak valid, maka instrumen perlu disusun 

kembali dan item pernyataan tidak valid dibuang dari instrumen untuk 

menghasilkan produk instrumen penilaian domain afektif yang baru. 
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c. Indeks Keandalan atau Reliabilitas 

Salah satu indikator terpenting dalam analisis instrumen adalah 

indeks keandalan atau yang lebih dikenal dengan reliabilitas. Reliabilitas 

berfungsi untuk mengetahui sejauh mana alat penilaian dapat dipercaya 

sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan kemampuan responden yang 

diukur. Batas indeks reliabilitas minimal adalah 0,700. Bila indeks ini 

lebih kecil dari 0,700 maka kesalahan akan melebihi batas, maka 

diusahakan indeks keandalan instrumen minimal adalah 0,700. 

Hasil analisis reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti pada uji 

kelompok kecil menghasilkan indeks reliabilitas sebesar  r11=0,614. Indeks 

reliabilitas ini lebih besar dari rtabel=0,576, sehingga instrumen penilaian 

domain afektif tersebut reliabel. Sedangkan pada uji lapangan indeks 

reliabilitas mengalami peningkatan yaitu sebesar r11= 1,00 dibandingkan 

dengan rtabel= 0,244 pada taraf signifikansi 5% maka instrumen ini reliabel, 

karena r11>rtabel. Selain itu karena indeks reliabilitas lebih besar dari 0,700 

maka instrumen penilaian domai afektif tergolong baik. Dilihat dari hasil 

analisis reliabilitas instrumen dari ujicoba kelompok kecil hingga uji 

lapangan reliabel sehingga tidak diragukan lagi kaajegkannya dan mampu 

menggambarkan nilai afektif responden yang sebenarnya.  

d. Manfaat Hasil Penilaian Afektif untuk Guru 

Penilaian domain afektif merupakan bagian dari hasil belajar yang 

memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan pada ranah kognitif dan 
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psikomotorik sangat ditentukan oleh kondisi afektif peserta didik. Seperti 

teori sebelumnya yang diungkapkan dalam landasan teori, bahwa masing-

masing  karakteristik domain afektif yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai 

dan moral memiliki tujuan atau manfaat masing-masing. Bagi guru Mata 

Pelajaran Geografi, penilaian afektif ini bermanfaat untuk: 

1) Pengukuran sikap, berhubungan dengan perasaan suka atau tidak suka 

terhadap suatu obyek. Manfaat yang diperoleh guru Geografi dengan 

mengadakan pengukuran sikap ini yaitu untuk mengetahui seberapa 

besar perhatian siswa terhadap Mata Pelajaran Geografi selama proses 

pembelajaran. 

2) Pengukuran minat, berhubungan dengan ketertarikan atau 

keingintahuan siswa. Manfaat pengukuran minat bagi guru Geografi 

yaitu untuk mengetahui partisipasi aktif peserta didik selama proses 

pembelajaran, peserta didik yang memiliki perilaku aktif terhadap 

Mata Pelajaran Geografi tentunya karena senang dengan mata peajaran 

tersebut. 

3) Pengukuran konsep diri, manfaatnya bagi guru Geografi yaitu untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menerima pembelajaran 

Geografi berdasarkan pernyataan siswa akan kelebihan dan 

kekurangan yang dimilikinya pada saat proses pembelajaran. 

4) Pengukuran nilai, berkaitan dengan keyakinan siswa tentang apa yang 

dilakuakannya. Bagi guru pengukuran nilai ini bermanfaat untuk 
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mengetahui seberapa besar keyakinan siswa akan keberhasilannya 

dalam mempelajari Mata Pelajaran Geografi. 

5) Pengukuran moral, bagi guru Geografi pengukuran moral ini 

bermanfaat untuk mengetahui perubahan gaya hidup peserta didik 

secara emosional, pribadi maupun sosial setelah menerima 

pembelajaran Geografi. 

Manfaat di atas merupakan manfaat teoretis yang diterima guru 

Geografi berdasarkan tanggapan dari siswa. Selain kelima manfaat 

tersebut, dengan penilaian afektif guru dapat mengetahui metode apa yang  

seharusnya digunakan dalam pembelajaran Geografi, guru juga dapat 

menentukan jenjang atau jurusan yang tepat untuk siswa sesuai dengan 

minat, keyakinan dan kemampuannya. 

  
Berdasarkan hasil perhitungan empiris, disusun draf akhir instrumen 

penilian domain afektif yang sudah dapat diproduksi secara massal dan 

digunakan oleh guru Geografi SMA N 1 Boja untuk menilai domain afektif 

siswa. Sesuai dengan rencana awal produk akhir dari instrumen penilaian 

domain afektif ini terdiri dari 50 item pernyataan yang terdiri dari 10 

pernyataan sikap, 10 pernyataan minat, 10 pernyataan konsep diri, 10 

pernyataan nilai dan 10 pernyataan moral. Dimana indikator dari 50 

pernyataan tersebut terdiri dari A1 (16%), A2 (24%), A3 (26%), A4 (8%) dan 

A5 (26%). Prodak akhir instrumen penilaian domain afektif lebih jelasnya 

dapat dlihat pada Lampiran 11. 
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Sebelum menghasilkan produk akhir instrumen penilaian domain 

afektif, dalam penyusunan draf awal sampai draf akhir instrumen ada 

beberapa kendala yang dihadapi peneliti yaitu sulitnya menyusun indikator 

penilaian domain afektif yang sesuai dengan aspek yang diukur, serta 

menyesuikan materi dengan indikator dan pernyataan favoreable dan 

unfavoreable. Oleh karena itu masukan dari tim ahli sangat bermamfaat 

untuk peneliti. Pada pelaksanaan uji lapanganpun peneliti juga menghadapi 

kendala yaitu mengajak siswa untuk benar-benar jujur dalam mengerjakan 

instrumen. Namun, dengan pendekatan yang baik kepada siswa peneliti dapat 

mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian hasil dari uji lapangan ini 

benar-benar dapat dipercaya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa penilaian afektif yang 

digunakan guru kurang tepat, karena hanya dilakukan dengan pengamatan 

dan pemberian tugas. Oleh karena itu dikembangkan instrumen penilaian 

domain afektif sebagai salah satu alat evaluasi guru.  

2. Pengembangan draf awal instrumen, yaitu dengan validasi tim ahli. Hasil 

validasi tim ahli (dosen dan guru). Penilaian tim ahli (dosen) menyatakan 

instrumen penilaian domain afektif layak dengan rata-rata persentase 

sebesar 76 %. Penilaian guru menyatakan instrumen penilaian domain 

afektif sangat layak dengan persentase sebesar 82 %.  

3. Pengembangan draf I instrumen, melalui ujicoba kelompok kecil. Hasil 

analisis daya beda instrumen pada ujicoba kelompok kecil, hasilnya 9 

(15%) item pernyataan daya bedanya kecil dan 51 (85%) item pernyataan 

daya bedanya baik. Analisis validitas instrumen penilaian domain afektif 

pada ujicoba kelompok kecil, hasilnya 22 (35%) dan 38 (63%) item 

pernyataan lainnya valid.Sedangkan analisis reliabilitas instrumen reliabel 

dengan r11=0,614.  
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4. Pengembangan draf II instrumen, pelaksanaan  uji lapangan. Hasil analisis 

daya beda instrmen uji lapangan utama hasilnya 8 (13%) item pernyataan 

daya bedanya kecil dan 52 (87%) item pernyataan daya bedanya baik. 

Sedangkan analisis validitas dengan taraf signifikansi 5% didapatkan hasil 

8 (13%) item pernyataan tidak valid dan 52 (87%) item pernyataan valid 

karena rhitung>rtabel. Indeks reliabilitas menunjukkan keajegan hasil yaitu 

r11=1,00. Karena skor >0,700 maka instrumen penilain domain afektif 

tersebut tergolong baik. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada guru geografi yang ingin mengembangkan instrumen penilian 

domain afektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu penulisan 

indikator penilaian sesuai KKO ranah afektif, penggunaan bahasa yang 

tepat (kalimat favoreable dan unfavoreable) serta perbedaan penyusunan 

kalimat pada setiap kriteria pengukuran afektif.  

2. Kepada pihak MGMP, agar dapat memberikan pelatihan dan 

memfasilitasi guru untuk membuat instrumen penilain domain afektif 

untuk menilai domain afektif siswa. 

3. Kepada siswa harus lebih jujur ketika memberikan tanggapan saat mengisi 

instrumen penilaian domain afektif. 
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    Lampiran 1 

INSERT PETA KABUPATEN KENDAL 
Skala 1:800.000 
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Lampiran 2 

 

Daftar Penelaah Instrumen Penilaian Domain Afektif (Tim Ahli) 

 

No. Kode Nama Dosen NIP Pakar Bidang 

1. TA-1 Drs. Tukidi, M.Pd 195403101983031002 Evaluasi 

2. TA-2 Dr.Purwadi Suhandini, SU. 194711031975011001 Materi 

3. TA-3 Sriyanto, S.Pd., M.Pd. 197707222005011001 Kurikulum 
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Daftar Responden Uji Kelompok Kecil 

 

No. Kode Nama Siswa Kelas 

1. UCK-1 Adi Rian Firmansyah X-5 

2. UCK-2 Aigousta Ajilukmana Putra X-5 

3. UCK-3 Angga Aulia Sofyan X-5 

4. UCK-4 Anggun Ida Mawadda X-5 

5. UCK-5 Devy Dwi Syavitri X-5 

6. UCK-6 Eka Nur Ayuni X-5 

7. UCK-7 Faiz Akbar Adi Fitranto X-5 

8. UCK-8 Fardian Dwi Cahya X-5 

9. UCK-9 Fika Puji Astutik X-5 

10. UCK-10 Hilman Mahardika Ardi X-5 

11. UCK-11 Maemunah Nur Hadanah Khoiriyah X-5 

12. UCK-13 Rana Chika Lantyani X-5 
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Daftar Responden Uji Lapangan  

No. Kode Nama Siswa Kelas 
1. R-1 Anida Rachma Khoirunisa X-7 
2. R-2 Anisa Zahru Rohmah X-7 
3. R-3 Apres Lestari X-7 
4. R-4 Athiya Nahdhiana X-7 
5. R-5 Catur Evit Ebriyani X-7 
6. R-6 Darul Larasati Prasetyaningrum X-7 
7. R-7 Desyi Kurniawati X-7 
8. R-8 Divayana Alghifani X-7 
9. R-9 Dwi Widiya Astuti X-7 
10. R-10 Eka Ratna Febriyanti X-7 
11. R-11 Erwin Saputro X-7 
12. R-12 Fajar Yuli Hariyanto X-7 
13. R-13 Febri Rizkyazen X-7 
14. R-14 Hanif Ainur Aziz Pambudi X-7 
15. R-15 Haryo Ndaru Dhipo Nusantoro X-7 
16. R-16 Hevi Wahyu Nursafa'ah X-7 
17. R-17 Ibnu Khusni Mubarrok X-7 
18. R-18 Laelatul Alfiah X-7 
19. R-19 Laurensia Dina Nugraheni X-7 
20. R-20 Meiliana Surya Ardiani X-7 
21. R-21 Moch Adit Sistiadi X-7 
22. R-22 Novia Koesherawati X-7 
23. R-23 Novia Sindi Nurcahyo X-7 
24. R-24 Novitasari X-7 
25. R-25 Oktavia Dyan Pratiwi X-7 
26. R-26 Quffa Maulana Aziz X-7 
27. R-27 Rizki Ade Putra Pamungkas X-7 
28. R-28 Rohanah X-7 
29. R-29 Triyani X-7 
30. R-30 Viendy Swastika Pamungkasiwi X-7 
31. R-31 Vivi Adriyati X-7 
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No. Kode Nama Siswa Kelas 
1. R-32 Adam Satria Putra Dinata X-8 
2. R-33 Alfi Zhulfah X-8 
3. R-34 Alivia Widi Astuti X-8 
4. R-35 Anif Anissa X-8 
5. R-36 Anif Silvia X-8 
6. R-37 Ardi Hartanto X-8 
7. R-38 Athif Nabilah X-8 
8. R-39 Catur Stiawan Romadhon X-8 
9. R-40 Cindy Setyaningsih Nugroho X-8 
10. R-41 Denish Aprilya X-8 
11. R-42 Dewi Nur Chasanah X-8 
12. R-43 Elisa Nuralimah X-8 
13. R-44 Inovan Rebiyanto X-8 
14. R-45 Jelita Kusumaningrum X-8 
15. R-46 Kahfi Wenny Prihandoyo X-8 
16. R-47 Lismawati X-8 
17. R-48 Meilinda Kurnia Dewi X-8 
18. R-49 Meura Senja Arninda X-8 
19. R-50 Mochammad Taufikurrohman X-8 
20. R-51 Muhammad Afrik Effendi X-8 
21. R-52 Muhammad Nur Hafitullah X-8 
22. R-53 Nadya Tri Yuwinda X-8 
23. R-54 Naufal Shafly Ramadhan X-8 
24. R-55 Ningrum Santi X-8 
25. R-56 Nourtilarosa Caesar Azzahra X-8 
26. R-57 Nurul Rohmayanti X-8 
27. R-58 Puspa Dwi Anggita Carolina S X-8 
28. R-59 Raeni Fatmawati X-8 
29. R-60 Rena Widyaningtyas X-8 
30. R-61 Riki Adhi Saputra X-8 
31. R-62 Risky Danar Aji X-8 
32. R-63 Ristya Syabilla X-8 
33. R-64 Vyan Wisnu Pradika X-8 
34. R-65 Yasmine Hayu Paramitha X-8 
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Lampiran 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Boja 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Kelas/Semester  : X (sepuluh)/2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 3. Menganalisis unsur-unsur geosfer 

Kompetensi Dasar : 3.1. Menganalisis dinamika dan kecenderungan 

perubahan litosfer dan pedosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : - Menjelaskan pengertian tenaga endogen dari 

berbagai 

      referensi 

- Mengamati gambar struktur intrusi dan ekstrusi 
magma 

- Mengklasifikasikan jenis tanah  menurut 
kesuburannya 

- Menganalisis jenis dan persebaran tanah di 
Indonesia dengan menggunakan peta 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa mampu: 

- Menjelaskan pengertian tenaga endogen dari berbagai referensi 
- Mengamati gambar struktur intrusi dan ekstrusi magma 
- Mengklasifikasikan jenis tanah  menurut kesuburannya 
- Menganalisis jenis dan persebaran tanah di Indonesia dengan menggunakan 

peta 
 

Karakter yang diharapkan: 
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- Tanggung jawab 
- Kreatif 
- Toleransi 
- Rasa ingin tahu 
- Kejujuran 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Demokratis 
- Cinta Tanah Air 
- Peduli Lingkungan 

 

B. Materi Pembelajaran 
- Pengertian Tenaga Endogen 
- Struktur intrusi dan ekstrusi magma 
- Proses dan Ciri Pembentukan Tanah 

1. Proses Pembentukan Tanah 
2. Sifat Fisik dan Kimia Tanah 

- Klasifikasi tanah menurut kesuburannya 
- Jenis dan persebaran tanah di Indonesia      

 

C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, diskusi 

 

D. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 
Sumber : 

- Samadi. 2007. Geografi. Jakarta: Yudistira 
- Buku-buku penunjang yang relevan 
- Gambar/foto bentuk muka bumi 
Alat: 

- LCD 
E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 

 

 

Tatap Muka 

Pendahuluan 

 Guru menyapa siswa, kemudian mengabsen.  
 Guru memberikan motivasi mengenai materi yang akan menyampaikan 

5’ 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tujuan pembelajaran. 
 

Kegiatan Inti 

Pertemuan I 

 Ekplorasi 
- Guru memfasilitasi siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber. 
- Guru menjelaskan mengenai tenaga eksogen dan endogen, menunjukkan 

melalui gambar 
- Siswa mengamati dan membuat catatan menurut pemahaman siswa 

 Elaborasi 
- Guru memberikan soal-soal latihan untuk meningkatkan pemahaman. 
- Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menganalisis materi 
- Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi yang disampaikan 

 Konfirmasi 
- Guru menjawab persoalan yang dialami siswa 
- Guru memberi apresiasi kepada siswa yang aktif  
- Memberi kesimpulan dari pokok bahasan yang telah didiskusikan 
- Guru memberikan konfirmasi. 

 

Pertemuan II 

 Ekplorasi 
- Guru memfasilitasi siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber. 
- Guru menjelaskan pengertian, proses pembentukan, sifat fisik dan kimia, 

serta klasifikasi tanah secara garis besar.  
- Guru menunjukkan peta persebaran tanah di Indonesia 

 Elaborasi 
- Guru memberikan soal-soal latihan untuk meningkatkan pemahaman. 
- Guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok @ 4 orang 
- Guru memberi penugasan kelompok 

 Konfirmasi 
- Guru kekurang pahaman yang dialami siswa 
- Guru memberi apresiasi kepada siswa yang aktif  
- Memberi kesimpulan dari pokok bahasan yang telah didiskusikan 

- Guru memberikan konfirmasi. 
 

 

 

 

 

75’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75’ 

3 Penutup 

 Bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dibahas, kemudian 

10’ 
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guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 
materi yang kurang dimengerti.  

 Guru memotivasi siswa untuk mengeksplor materi lebih banyak dari 
berbagai sumber. 

 Salam penutup 
 

F. Penilaian 
1. Jenis : Penugasan  
2. Bentuk : Kelompok 
3. Alat Penilaian 

 

Berikut ini format penilaian tugas kelompok: 

No. Nama Siswa Aspek yang Dinilai Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1.         

2.         

3.         

Dst.         

Aspek yang dinilai : 

1. Kemampuan menyampaikan pendapat 
2. Kemampuan memberikan argumentasi 
3. Kemampuan memberikan kritik 
4. Kemampuan mengajukan pertanyaan 
5. Kemampuan menggunakan bahasa yang baik 
6. Kelancaran berbicara 
 

Penskoran :      Jumlah Skor: 

Tidak Baik  : Skor 1    24 – 30 = Sangat Baik 

Kurang Baik  : Skor 2    18 – 23 = Baik 

Cukup Baik  : Skor 3    12 – 17 = Cukup 

Baik  : Skor 4      6 – 11 = Kurang 

Sangat Baik  : Skor 5 
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Boja,           April 2013 

Mengetahui,      

Kepala Sekolah                                               Guru Geografi   

  

 

   

Sunarto, S.Pd.,M.Pd     Dra. Ina Nurhayati 

NIP. 19700529 199301 1 002      NIP. 19640317 200604 2 002 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

SMA    : SMA Negeri 1 Boja 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Kelas/Semester  : X / 2 

Standar Kompetensi  : 3. Menganalisis unsur-unsur geosfer 

Kompetensi Dasar :3.2 Menganalisis atmosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi  

Indikator :  

- Menjelaskan pengertian atmosfer 
- Menyebutkan dan menggambarkan lapisan-lapisan 

atmosfer 
- Menjelaskan ciri-ciri lapisan atmosfer dan 

pemanfaatannya 
- Menjelaskan pengertian cuaca dan iklim 
- Membedakan unsur-unsur cuaca dan iklim 
- Mengaitkan gejala cuaca dengan perubahan iklim 
- Menganalisis dampak perubahan iklim 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa mampu: 

- Menjelaskan pengertian atmosfer 
- Menyebutkan dan menggambarkan lapisan-lapisan atmosfer 
- Menjelaskan ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya 
- Menjelaskan pengertian cuaca dan iklim 
- Membedakan unsur-unsur cuaca dan iklim 
- Mengaitkan gejala cuaca dengan perubahan iklim 
- Menganalisis dampak perubahan iklim 

 

Karakter yang diharapkan : 

- Kreatif 
- Rasa ingin tahu 
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- Mandiri 
- Disiplin 
- Demokratis 
- Peduli Lingkungan 

 

B. Materi Pembelajaran 
- Pengertian atmosfer 
- Lapisan-lapisan atmosfer 
- Ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatan 
- Cuaca dan Iklim 

 

C. Metode Pembelajaran 
Diskusi, penugasan 

 

D. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 
- Samadi. 2007. Geografi. Jakarta: Yudistira 
- Buku-buku penunjang yang relevan 
- LCD 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Tatap Muka 

Pendahuluan 

 Guru menyapa siswa, kemudian mengabsen.  
 Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi sebelumnya 
 Guru memberikan motivasi mengenai materi yang akan menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  
 Guru menanyakan pengertian atmosfer 

 

Kegiatan Inti 

Pertemuan I 

 Ekplorasi 
- Guru memfasilitasi siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber. 
- Guru menunjukkan gambar lapisan atmosfer.  

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

75’ 
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- Guru menjelaskan pengertian atmosfer, lapisan atmosfer dan 
pemanfaatannya bagi kehidupan. 

 Elaborasi 
- Guru memberikan soal-soal latihan untuk meningkatkan pemahaman. 
- Guru memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja 
- Guru membahas hasil kerja bersama dengan bertanya jawab 

 Konfirmasi 
- Guru kekurang pahaman yang dialami siswa 
- Guru memberi apresiasi kepada siswa yang aktif  
- Memberi kesimpulan dari pokok bahasan yang telah didiskusikan 

- Guru memberikan konfirmasi. 
 

Prtemuan II 

 Ekplorasi 
- Guru memfasilitasi siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber. 
- Siswa dan guru mencari perbedaan unsur cuaca dan iklim  

 Elaborasi 
- Guru membiasakan siswa mencatat hasil analisis unsur cuaca dan iklim 
- Guru memberi soal soal uraian untuk memahami materi 
- Guru nerdiskusi dengan siswa menganalisis pengaruh cuaca dan iklim 

dalam kehidupan 

 Konfirmasi 
- Guru kekurang pahaman yang dialami siswa 
- Guru memberi apresiasi kepada siswa yang aktif  
- Memberi kesimpulan dari pokok bahasan yang telah didiskusikan 

- Guru memberikan konfirmasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75’ 

3 Penutup 

 Bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dibahas, kemudian 
guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 
materi yang kurang dimengerti.  

 Guru memotivasi siswa untuk mengeksplor materi lebih banyak dari 
berbagai sumber. 

 Salam penutup 

10’ 
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F. Penilaian 
 Keaktifan siswa di kelas 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian Total 

Nilai Sikap Keaktifan Wawasan Kemampuan 

mengemukakan 

pendapat 

1.       

2.       

3.       

Dst

. 
 

     

 

 

 

Boja,           April 2013 

Mengetahui,      

Kepala Sekolah                                               Guru Geografi   

  

 

   

Sunarto, S.Pd.,M.Pd     Dra. Ina Nurhayati 

NIP. 19700529 199301 1 002      NIP. 19640317 200604 2 002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

SMA    : SMA Negeri 1 Boja 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Kelas/Semester  : X (sepuluh)/2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 3. Menganalisis unsur-unsur geosfer 

Kompetensi Dasar : 3.3. Menganalisis hidrosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator :  

- Menjelaskan  siklus hidrologi 
- Mengklasifikasi jenis perairan di permukaan bumi 
- Mengidentifikasi zona pesisir 
- Menjelaskan salinitas, suhu dan kejernihan air 
- Mengidentifikasi gerak air laut  

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa mampu : 

- Menjelaskan  siklus hidrologi 
- Mengklasifikasi jenis perairan di permukaan bumi 
- Mengidentifikasi zona pesisir 

- Menjelaskan salinitas, suhu dan kejernihan air 
- Mengidentifikasi gerak air laut  

 

Karakter yang diharapkan : 

- Tanggung jawab 
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- Kreatif 
- Toleransi 
- Rasa ingin tahu 
- Kejujuran 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Demokratis 
- Cinta Tanah Air 
- Peduli Lingkungan 

 

B. Materi Pembelajaran 
- Siklus Hidrologi 
- Jenis Perairan di muka bumi 
- Zona Pesisir 
- Perairan Laut : 

 salinitas, suhu dan kejernihan air  
 gerak air laut 

 

C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, Diskusi 

 

D. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 
- Samadi. 2007. Geografi. Jakarta: Yudistira 
- Buku-buku penunjang yang relevan 
- LCD 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
  

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 

 

 

 

 

Tatap Muka 

Pendahuluan 

 Guru menyapa siswa, kemudian mengabsen.  
 Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi sebelumnya 
 Guru memberikan motivasi mengenai materi yang akan menyampaikan 

tujuan pembelaaran.  

5’ 
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2 Kegiatan Inti 

Pertemuan I 

  Ekplorasi 
- Siswa membentuk kelompok @ 8-9 orang 
- Guru membagikan materi yang harus didiskusikan siswa 
- Siswa berkelompok dan diskusikan materi yang akan dipresentasikan  

 Elaborasi 
- Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 
- Guru mempersiapkan kelompok selanjutnya untuk maju presentasi 
- Guru memfasilitasi siswa yang bertanya 

 Konfirmasi 
- Guru memberi apresiasi kepada siswa yang aktif dalam diskusi 
- Memberi kesimpulan dari pokok bahasan yang telah didiskusikan 
- Guru memberikan konfirmasi 

 

Pertemuan II 

 Ekplorasi 
- Guru memfasilitasi siswa untuk memperoleh informasi dar berbagai 

sumber 
- Guru menunjukkan arus laut melalui gambar 
- Guru menunjukkan gerak air laut di Indonesia dan dampaknya 

 Elaborasi 
- Guru membiasakan siswa menggambar dan mencatat hasil pembelajaran 
- Guru memberikan soal uraian untuk memahami materi  
- Guru memfasilitasi siswa yang bertanya tentang masalah yang belum 

terpecahkan  

 Konfirmasi 
- Guru memberi apresiasi kepada siswa yang aktif dalam diskusi 
- Guru memberikan konfirmasi. 

 

75’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75’ 

3 Penutup 

 Bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dibahas, kemudian 
guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 
materi yang kurang dimengerti.  

 Guru memotivasi siswa untuk mengeksplor materi lebih banyak dari 
berbagai sumber. 

 Salam penutup 

10’ 

 

F. Penilaian 
1. Keaktifan siswa di kelas 
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No. 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian Total 

Nilai Sikap Keaktifan Wawasan Kemampuan 

mengemukakan 

pendapat 

1.       

2.       

3.       

Dst.       

 

 

2. Hasil diskusi siswa 
Berikut ini format penilaian hasil diskusi 

No. Nama Siswa Aspek yang Dinilai Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1.         

2.         

3.         

Dst.         

 

Aspek yang dinilai : 

1. Kemampuan menyampaikan pendapat 
2. Kemampuan memberikan argumentasi 
3. Kemampuan memberikan kritik 
4. Kemampuan mengajukan pertanyaan 
5. Kemampuan menggunakan bahasa yang baik 
6. Kelancaran berbicara 

 

Penskoran :      Jumlah Skor: 

Tidak Baik  : Skor 1    24 – 30 = Sangat Baik 

Kurang Baik  : Skor 2    18 – 23 = Baik 
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Cukup Baik  : Skor 3    12 – 17 = Cukup 

Baik  : Skor 4      6 – 11 = Kurang 

Sangat Baik  : Skor 5 

 

 

 

 

Boja,           April 2013 

Mengetahui,      

Kepala Sekolah                                               Guru Geografi   

  

 

   

Sunarto, S.Pd.,M.Pd     Dra. Ina Nurhayati 

NIP. 19700529 199301 1 002      NIP. 19640317 200604 2 002 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENILAIAN DOMAIN AFEKTIF 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Boja 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Semester : X/Genap 

Bentuk Penilaian : Kuesioner 

Materi  : Menganalisis Unsur-unsur Geosfer 

Waktu  : 30 menit 

 

Nama  :  

No. Absen : 

Kelas  : 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Tuliskan nama, no absen dan kelasmu terlebih dahulu 

2. Bacalah peryataan berikut dengan cermat 

3. Jangan tanyakan jawabanmu pada teman, jawablah dengan jujur sesuai hati 

nuranimu. 

4. Berilah tanda (√ ) pada kolom yang disediakan. 

Keterangan Jawaban: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TS  = Tidak setuju 

STS = Sangat Tidak setuju 

 

 

 

A. Pengukuran Sikap 
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No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS Alasan 

1. Saya senang belajar sejarah perkembangan 

bentuk muka bumi. 

     

2. Saya tidak merasakan adanya perubahan 
bentuk muka bumi.  

     

3. Tidak semua orang harus belajar sejarah 
pembentukan bumi. 

     

4. Saya tertarik mempelajari perkembangan 
bentuk muka bumi menurut teori laurasia-
Gondwana. 

     

5. Saya sering melihat tayangan ramalan 
cuaca di tv. 

     

6. Saya senang mempelajari unsur-unsur 
geosfer, karena dapat ditemui dalam 
kehidupan sehari-hari. 

     

7. Saya senang hidup di kepulauan Insonesia 
yang membentang dari Sabang sampai 
Merauke. 

     

8. Mempertahankan keutuhan kepulauan 
Indonesia di daerah perbatasan bukanlah 
tanggungjawab saya.  

     

9. Saya bisa mempelajari kondisi geologis 
kepulauan di Indonesia. 

     

10. Saya tahu Indonesia memiliki iklim tropis.      

11. Saya mendukung kebijakan pemerintah 
yang melarang illegal loging di Indonesia 

     

12. Saya mengikuti kegiatan penanaman 
pohon sebagai upaya penyelamatan 
lingkungan. 
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B. Pengukuran Minat 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS Alasan 

13. Saya mendiskusikan materi yang tidak saya 

mengerti dengan teman sebangku. 

     

14. Saya mendapatkan pengetahuan yang 
bermanfaat setelah mengenal jenis-jenis 
batuan. 

     

15. Saya selalu menyiapkan pertanyaan sebelum 

pelajaran dimulai. 

     

16. Saya sengaja tidak masuk kelas saat guru 
menjelaskan.tentang atmosfer. 

     

17. Saya malu bertanya di kelas ketika tidak 

memahami penjelasan guru. 

     

18. Saya asyik ngobrol dengan teman ketika 
guru geografi sedang menjelaskan di depan 
sekolah. 

     

19. Saya memiliki peta wilayah perairan laut di 

Indonesia. 

     

20. Saya menambah pengetahuan saya tentang 
gempa bumi dengan belajar teori 
vulkanisme dan tektonisme belajar  

     

21. Saya pernah membuat sebuah alat peraga 
untuk mengetahui perubahan kecepatan 
angin. 

     

22. Saya sudah mengetahui kondisi atmosfer 
di Bumi dari kehidupan sehari-hari, jadi 
tidak perlu mempelajarinya lagi di sekolah 

     

23. Saya tidak tertarik untuk mengetahui 
kondisi perairan laut di Indonesia. 

     

24. Saya merasa materi siklus hidrologi dari 
buku sudah cukup jelas, jadi tidak perlu 
mencari tambahan materi lagi.  
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C. Pengukuran Konsep Diri 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS Alasan 

25. Saya mampu mempelajari sejarah 
pembentukan bumi dengan mudah. 

     

26. Saya menyadari bahwa saya tidak mampu 
menguasai seluruh materi unsur-unsur 
geosfer. 

     

27. Saya sulit memahami materi pedosfer yang 
dijelaskan oleh guru. 

     

28. Saya mampu mengikuti hidrosfer yang 
dijelaskan guru. 

     

29. Saya bisa mengetahui perubahan cuaca 
hanya dengan melihat kondisi awan di 
langit. 

     

30. Saya mampu mengarjakan ulangan 
geografi dengan baik, karena sudah belajar 
sebelumnya. 

     

31. Saya mampu mengerjakan sendiri setiap 
tugas yang diberikan oleh guru geografi. 

     

32. Saya optimis mendapatkan nilai yang baik 
pada ujian akhir semester genap geografi. 

     

33. Saya hanya bisa bekerjasama dengan 
teman yang pandai, saat diberi tugas 
kelompok. 

     

34. Saya bisa bekerjasama dengan baik untuk 
mengerjakan tugas kelompok geografi. 

     

35. Saya merasa minder ketika satu kelompok 
dengan teman-teman yang pandai. 

     

36. Saya bisa mendapatkan nilai baik saat 
ulangan Geografi, berkat bantuan dari 
teman-teman saat ulangan berlangsung. 
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D. Pengukuran Nilai 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS Alasan 

37. Saya berkeyakinan di ujian akhir semester 

geografi mendapatkan nilai yang baik. 

     

38. Saya yakin dapat menghafalkan jenis-jenis 
batuan penyusun bumi dengan mudah. 

     

39. Saya berkeyakinan guru sudah maksimal 
dalam menyampaikan materi. 

     

40. Saya yakin Indonesia memiliki 
banyakgunung api. 

     

41. Saya akan bertanya pada teman jika tidak 
bisa mengerjakan soal ujian. 

     

42. Saya yakin peristiwa global warming 
disebabkan karena ulah manusia. 

     

43. Saya yakin lapisan atmosfer di bumi rusak 
bukan karena ulah manusia tapi  memang 
kondisinya yang sudah tua. 

     

44. Saya yakin menggunakan kendaraan 
bermotor kesekolah tidak akan membawa 
pengaruh pada kondisi atmosfer di Bumi. 

     

45. Saya berkeyakinan tanpa belajar saya akan 
mendapatkan nilai yang baik saat ujian. 

     

46. Saya yakin bahwa volume air di bumi itu 
tidak tetap. 

     

47. Saya berkeyakinan bahwa banjir hanya 
membawa dampak negatif. 

     

48. Saya yakin bahwa volume air di bumi itu 
tetap. 
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E. Pengukuran Moral 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS Alasan 

49. Bila guru geografi memberikan tugas, saya 

menjadi lebih semnagat untuk belajar. 

     

50. Bila tugas dari guru geografi terlalu sulit, 
saya minta bantuan teman untuk 
mengerjakannya. 

     

51. Bila ada tugas geografi saya 
mengerjakannya sebaik mungkin. 

     

52. Saya sering bertanya pada teman, jika 
menemui kesulitan saat mengerjakan 
ulangan geografi. 

     

53. Saya lebih mendekatkan diri pada Tuhan, 
setelah tahu akibat dari peristiwa 
vulkanisme dan tektonisme di Indonesia. 

     

54. Saya tidak pernah mengikuti kegiatan 
penanaman pohon, karena saya mudah 
capek. 

     

55. Sudah banyak orang yang membantu 
korban bencana alam, jadi saya tidak perlu 
ikut berpartisipasi. 

     

56. Saya bersyukur diberi kesempatan hidup di 
tanah Indonesia yang subur dan kaya akan 
hasil tambang. 

     

57. Bila melihat berita bencana alam di tv, 
saya berdoa agar bencana itu tidak 
menimpa saya juga. 

     

58. Saya tidak memiliki keinginan untuk ikut 
merasakan untuk tinggal di pulau terluar 
ataupun daerah terpelosok di Indonesia. 

     

59. Saya kasian terhadap masyarakat Indonesia 
di berbagai wilayahyang kehidupannya 
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jauh dari fasilitas umum. 

60. Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat 
di pulau-pulau terluar Indonesia 
merupakan tanggungjawabnya sendiri. 
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Lampiran 5 

INSTRUMEN PENILAIAN DOMAIN AFEKTIF 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Boja 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Semester : X/Genap 

Bentuk Penilaian : Kuesioner 

Materi  : Menganalisis Unsur-unsur Geosfer 

Waktu  : 30 menit 

Nama  :  

No. Absen : 

Kelas  : 

 

Petunjuk Pengisian : 

5. Tuliskan nama, no absen dan kelasmu terlebih dahulu 

6. Bacalah peryataan berikut dengan cermat 

7. Jangan tanyakan jawabanmu pada teman, jawablah dengan jujur sesuai hati 

nuranimu. 

8. Berilah tanda (√ ) pada kolom yang disediakan. 

Keterangan Jawaban: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TS  = Tidak setuju 

STS = Sangat Tidak setuju 

 

F. Pengukuran Sikap 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS Alasan 

1. Saya senang belajar sejarah perkembangan 

bentuk muka bumi. 
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2. Saya mulai menyadari adanya perubahan 
bentuk muka bumi setelah mempelajari 
tenaga eksogen dan endogen. 

     

3. Saya tidak senang mempelajari peristiwa 
bencana alam yang hanya menambah rasa 
kuatir menjalani hidup di bumi. 

     

4. Saya tidak suka mempelajari teori-teori 
perkembangan bentuk muka bumi.  

     

5. Saya sering melihat tayangan ramalan 
cuaca di tv. 

     

6. Saya merasa lebih peduli terhadap 
lingkungan setelah mengetahui kondisi 
atmosfer bumi. 

     

7. Saya senang hidup di kepulauan Insonesia 
yang membentang dari Sabang sampai 
Merauke. 

     

8. Mempertahankan keutuhan kepulauan 
Indonesia di daerah perbatasan bukanlah 
tanggungjawab saya.  

     

9. Saya senang bisa mempelajari kondisi 
geologis kepulauan di Indonesia. 

     

10. Saya belum pernah bertanya pada guru 
tentang kondisi global warming yang saat 
ini juga berpengaruh pada iklim di 
Indonesia. 

     

11. Saya mendukung kebijakan pemerintah 
yang melarang illegal loging di Indonesia 

     

12. Saya mengikuti kegiatan penanaman 
pohon sebagai upaya penyelamatan 
lingkungan. 
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G. Pengukuran Minat 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS Alasan 

13. Saya tertarik mempelajari perkembangan 

bentuk muka bumi menurut teori laurasia-

Gondwana. 

     

14. Saya tertarik untuk memperhatikan setiap 
penjelasan guru mengenai jenis-jenis 
batuan penyusun permukaan bumi. 

     

15. Saya selalu menyiapkan pertanyaan 
sebelum pelajaran Geografi dimulai. 

     

16. Saya berusaha mencari materi tambahan 
dari internet, setelah mendengar penjelasan 
guru tentang atmosfer. 

     

17. Saya sudah mengetahui kondisi atmosfer 
di Bumi dari kehidupan sehari-hari, jadi 
tidak perlu mempelajarinya lagi di sekolah. 

     

18. Saya asyik ngobrol dengan teman ketika 
guru geografi sedang menjelaskan di depan 
sekolah. 

     

19. Saya memiliki catatan yang lengkap 
tentang batas-batas laut di Indonesia. 

     

20. Saya mencari vidio proses tektonisme dan 
vulkanisme untuk menambah pengetahuan 
saya tentang gempa bumi. 

     

21. Saya pernah membuat sebuah alat peraga 
untuk mengetahui perubahan kecepatan 
angin. 

     

22. Saya berusaha mencari vidio perjalanan 
siklus hidrologi dari internet. 

     

23. Saya tidak tertarik untuk mengetahui 
kondisi perairan laut di Indonesia. 

     

24. Saya merasa materi siklus hidrologi dari 
buku paket sudah cukup jelas, jadi tidak 
perlu mencari tambahan materi lagi.  
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H. Pengukuran Konsep Diri 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS Alasan 

25. Saya mampu mempelajari sejarah 

perkembangan bentuk muka bumi dengan 

mudah 

     

26. Saya menyadari bahwa saya tidak mampu 
menguasai seluruh materi unsur-unsur 
geosfer. 

     

27. Saya sulit memahami materi pedosfer yang 
dijelaskan oleh guru. 

     

28. Saya mampu memahami penjelasan guru 
tentang siklus hidrologi.  

     

29. Saya tidak dapat mempelajari seluruh 
materi ujian akhir semester Geografi 
dengan baik. 

     

30. Saya mampu mengarjakan ulangan 
geografi dengan baik, karena sudah belajar 
sebelumnya. 

     

31. Saya mampu mengerjakan sendiri setiap 
tugas yang diberikan oleh guru geografi. 

     

32. Saya optimis mendapatkan nilai yang baik 
pada ujian akhir semester genap geografi. 

     

33. Saya hanya bisa bekerjasama dengan 
teman yang pandai, saat diberi tugas 
kelompok. 

     

34. Saya bisa bekerjasama dengan baik untuk 
mengerjakan tugas kelompok geografi. 

     

35. Saya merasa minder ketika satu kelompok 
dengan teman-teman yang pandai. 

     

36. Saya bisa mendapatkan nilai baik saat 
ulangan Geografi, berkat bantuan dari 
teman-teman saat ulangan berlangsung. 
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I. Pengukuran Nilai 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS Alasan 

37. Saya berkeyakinan di ujian akhir semester 

geografi mendapatkan nilai yang baik. 

     

38. Saya yakin dapat menghafalkan jenis-jenis 
batuan penyusun bumi dengan mudah. 

     

39. Saya berkeyakinan guru sudah maksimal 
dalam menyampaikan materi litosfer. 

     

40. Saya yakin banyaknya gunung api di 
Indonesia hanya membawa dampak buruk 
bagi negara ini. 

     

41. Saya berkeyakinan tidak akan mencontek 
saat mengerjakan ujian akhir semester 
genap mata pelajaran geografi. 

     

42. Saya yakin peristiwa global warming 
disebabkan karena ulah manusia. 

     

43. Saya yakin dengan saya ikut kegiatan 
penanaman pohon juga tidak akan 
membentu meminimalisir dampak El-
Nino. 

     

44. Saya yakin akan kesulitan mengerjakan  
ujian akhir nanti, karena meteri litosfer, 
pedosfer, atmosfer dan idrosfer ini sangat 
sulit saya pahami. 

     

45. Saya yakin menggunakan kendaraan 
bermotor kesekolah tidak akan membawa 
pengaruh pada kondisi atmosfer di Bumi. 

     

46. Saya yakin air di Bumi akan cepat habis 
apabila manusia menggunakannya terus 
menerus. 

     

47. Saya yakin banjir disebabkan karena debit 
air di Bumi yang semakin bertambah 
banyak. 

     

48. Saya yakin bahwa volume air di bumi 
tidak akan pernah berubah. 
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J. Pengukuran Moral 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS Alasan 

49. Bila guru geografi memberikan tugas, saya 

menjadi lebih semnagat untuk belajar. 

     

50. Bila tugas dari guru geografi terlalu sulit, 
saya minta bantuan teman untuk 
mengerjakannya. 

     

51. Bila ada tugas geografi saya 
mengerjakannya sebaik mungkin. 

     

52. Saya sering bertanya pada teman, jika 
menemui kesulitan saat mengerjakan 
ulangan geografi. 

     

53. Saya lebih mendekatkan diri pada Tuhan, 
setelah tahu akibat dari peristiwa 
vulkanisme dan tektonisme di Indonesia. 

     

54. Bila diberi kesempatan untuk mengikuti 
kegiatan penanaman pohon saya berjanji 
untuk ikut berpartisipasi. 

     

55. Sudah banyak orang yang membantu 
korban bencana alam, jadi saya tidak perlu 
ikut berpartisipasi. 

     

56. Saya bersyukur diberi kesempatan hidup di 
tanah Indonesia yang subur dan kaya akan 
hasil tambang. 

     

57. Saya pernah menggalang dana untuk 
korban bencana alam. 

     

58. Saya tidak memiliki keinginan untuk ikut 
merasakan untuk tinggal di pulau terluar 
ataupun daerah terpelosok di Indonesia. 

     

59. Saya merasa prihatin, bila melihat 
masyarakat Indonesia yang masih jauh dari 
fasilitas sarana maupun prasarana umum. 

     

60. Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat 
di pulau-pulau terluar Indonesia 
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merupakan tanggungjawabnya sendiri. 

 

Setelah kamu menjawab semua pernyataan, berikan saran untuk perbaikan 

instrumen penilaian domain afektif ini! 

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

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

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

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

  

 

Boja,   2013 

Responden 
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Lampiran 6 

INSTRUMEN PENILAIAN DOMAIN AFEKTIF 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Boja 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Semester : X/Genap 

Bentuk Penilaian : Kueioner 

Materi  : Menganalisis Unsur-unsur Geosfer 

Waktu  : 30 menit 

 

 

Nama  :  

No. Absen : 

Kelas  : 

 

Petunjuk Pengisian : 

9. Tuliskan nama, no absen dan kelasmu terlebih dahulu 

10. Bacalah peryataan berikut dengan cermat 

11. Jangan tanyakan jawabanmu pada teman, jawablah dengan jujur sesuai hati 

nuranimu. 

12. Berilah tanda (√ ) pada kolom yang disediakan. 

Keterangan Jawaban: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TS  = Tidak setuju 

STS = Sangat Tidak setuju 
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K. Pengukuran Sikap 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS 

1. Saya senang belajar sejarah perkembangan bentuk 

muka bumi. 

    

2. Saya baru menyadari adanya perubahan bentuk 
muka bumi setelah mempelajari tenaga eksogen dan 
endogen. 

    

3. Saya tidak senang mempelajari peristiwa bencana 
alam. 

    

4. Saya tidak suka mempelajari teori-teori 
perkembangan bentuk muka bumi.  

    

5. Saya sering melihat tayangan ramalan cuaca di tv.     

6. Saya mencoba lebih peduli terhadap lingkungan 
setelah mengetahui kondisi atmosfer bumi yang 
mulai rusak karena manusia. 

    

7. Saya senang hidup di kepulauan Indonesia yang 
subur dan kaya hasil Bumi. 

    

8. Mempertahankan keutuhan kepulauan Indonesia di 
daerah perbatasan bukanlah tanggungjawab saya.  

 

    

9. Saya senang bisa mempelajari kondisi geologis 
kepulauan di Indonesia. 

    

10. Saya belum pernah bertanya pada guru tentang 
kondisi global warming yang saat ini juga 
berpengaruh pada iklim di Indonesia. 

    

11. Saya senang jika bisa membantu pemerintah 
menghentikan illegal loging di Indonesia 

    

12. Saya mengikuti kegiatan penanaman pohon sebagai 
upaya penyelamatan lingkungan. 
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L. Pengukuran Minat 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS 

13. Saya tertarik mempelajari perkembangan bentuk muka 

bumi menurut teori laurasia-Gondwana. 

    

14. Saya tertarik untuk memperhatikan setiap 
penjelasan guru mengenai jenis-jenis batuan 
penyusun permukaan bumi. 

    

15. Saya selalu menyiapkan pertanyaan sebelum 
pelajaran Geografi dimulai. 

    

16. Saya berusaha mencari materi tambahan dari 
internet, setelah mendengar penjelsan guru tentang 
atmosfer. 

    

17. Saya sangat antusias untuk bertanya ketika guru 
menjelaskan materi litosfer, pedosfer, atmosfer dan 
hidrosfer. 

    

18. Saya asyik ngobrol dengan teman ketika guru 
geografi sedang menjelaskan di depan sekolah. 

    

19. Saya memiliki catatan yang lengkap tentang batas-
batas laut di Indonesia. 

    

20. Saya mengamati vidio peristiwa tektonisme dan 
vulkanisme untuk mengetahui tanda-tanda dan 
dampak peristiwa tersebut lebih jauh. 

    

21. Saya merasa tidak perlu untuk mengetahui batas 
perairan laut di Indonesia.  

    

22. Saya lebih tertarik mempelajari kondisi atmosfer 
dengan mengamati perubahannya secara langsung 
daripada hanya belajar dari teori di sekolah. 

    

23. Saya tidak tertarik untuk mengetahui kondisi 
perairan laut di Indonesia. 

    

24. Saya merasa tidak perlu mencari lagi materi siklus 
hidrologi dari sumber lain, karena materi dari buku 
sudah cukup lengkap. 
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M. Pengukuran Konsep Diri 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS 

25. Saya mampu mempelajari sejarah perkembangan 

bentuk muka bumi dengan mudah 

    

26. Saya menyadari bahwa saya tidak mampu 
menguasai seluruh materi geografi di semester 
genap ini. 

    

27. Saya tidak dapat memahami materi pedosfer hanya 
dari penjelasan guru. 

    

28. Saya mampu mempelajari sendiri materi siklus 
hodrologi tanpa harus dijelaskan dahulu oleh guru.  

    

29. Saya tidak dapat mempelajari seluruh materi ujian 
akhir semester Geografi dengan baik. 

    

30. Saya mampu mengarjakan ulangan geografi dengan 
baik, karena sudah belajar sebelumnya. 

    

31. Saya mampu mengerjakan sendiri setiap tugas yang 
diberikan oleh guru geografi. 

    

32. Saya optimis mendapatkan nilai yang baik pada 
ujian akhir semester genap geografi. 

    

33. Saya hanya bisa bekerjasama dengan teman yang 
pandai saat diberi tugas kelompok oleh guru 
geogafi. 

    

34. Saya bisa bekerjasama dengan semua teman jika 
diberi tugas oleh guru geografi. 

    

35. Saya merasa minder ketika satu kelompok dengan 
teman-teman yang pandai. 

    

36. Saya merasa sulit memahami batas-batas laut 
negara Indonesia. 

    

 

N. Pengukuran Nilai 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS 

37. Saya berkeyakinan dengan belajar keras akan 

memperoleh nilai baik di ujian semester geografi. 
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38. Saya yakin dapat menghafalkan jenis-jenis batuan 
penyusun bumi dengan mudah. 

    

39. Saya berkeyakinan guru geografi sudah maksimal 
dalam menyampaikan seluruh materi litosfer dan 
pedosfer. 

    

40. Saya yakin banyaknya gunung api di Indonesia 
hanya membawa dampak buruk bagi negara ini. 

    

41. Saya berkeyakinan tidak akan mencontek saat 
mengerjakan ujian akhir semester genap mata 
pelajaran geografi. 

    

42. Saya yakin penyebab terbesar peristiwa global 
warming adalah manusia. 

    

43. Saya yakin dampak El-Nino tidak akan bisa 
terminimalisir, walaupun diadakan kegiatan 
penanaman sejuta pohon sekalipun.  

    

44. Saya yakin asap kendaraan bermotor tidak 
berpengaruh pengaruh pada kondisi atmosfer di 
Bumi. 

    

45. Saya yakin akan kesulitan mengerjakan  ujian akhir 
nanti, karena meteri litosfer, pedosfer, atmosfer dan 
idrosfer ini sangat sulit saya pahami. 

    

46. Saya yakin debit air di Bumi akan berkurang 
apabila manusia menggunakannya terus menerus. 

    

47. Saya yakin bahwa volume air di bumi tidak akan 
pernah berubah. 

    

48. Saya yakin kebiasaan membuang sampah 
sembarangan bukanlah penyebab utama terjadinya 
banjir saat musim penghujan. 

    

 

O. Pengukuran Moral 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS 

49. Bila guru geografi memberikan tugas, saya menjadi 

lebih semnagat untuk belajar. 

    

50. Bila tugas dari guru geografi terlalu sulit, saya 
sering minta bantuan teman untuk mengerjakan 
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nya. 

51. Bila ada tugas geografi saya mengerjakannya sebaik 
mungkin. 

    

52. Saya sering bertanya pada teman, jika menemui 
kesulitan saat mengerjakan ulangan geografi. 

    

53. Saya merasa perlu mendekatkan diri pada Tuhan, 
setelah tahu akibat dari peristiwa vulkanisme dan 
tektonisme di Indonesia. 

    

54. Bila diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan 
penanaman pohon saya berjanji untuk ikut 
berpartisipasi. 

    

55. Membantu korban bencana alam bukanlah 
tanggungjawab saya. 

    

56. Saya bersyukur menjadi penduduk negara Indonesia 
yang memiliki keanekaragaman budaya mulai dari 
Sabang sampai Merauke. 

    

57. Saya pernah menggalang dana untuk korban 
bencana alam. 

    

58. Saya tidak memiliki keinginan untuk ikut 
merasakan untuk tinggal di pulau terluar ataupun 
daerah terpelosok di Indonesia. 

    

59. Saya merasa prihatin, bila melihat masyarakat 
Indonesia yang masih jauh dari fasilitas sarana 
maupun prasarana umum. 

    

60. Saya tidak perduli dengan kondisi masyarakat yang 
tinggal di pulau-pulau terluar negara Indonesia. 

    

 

 Boja,   2013 

 Responden 

 

 

 



152 
 

 

Lampiran 11 

INSTRUMEN PENILAIAN DOMAIN AFEKTIF 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Boja 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Semester : X/Genap 

Bentuk Penilaian : Kueioner 

Materi  : Menganalisis Unsur-unsur Geosfer 

Waktu  : 30 menit 

 

 

Nama  :  

No. Absen : 

Kelas  : 

 

Petunjuk Pengisian : 

13. Tuliskan nama, no absen dan kelasmu terlebih dahulu 

14. Bacalah peryataan berikut dengan cermat 

15. Jangan tanyakan jawabanmu pada teman, jawablah dengan jujur sesuai hati 

nuranimu. 

16. Berilah tanda (√ ) pada kolom yang disediakan. 

Keterangan Jawaban: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TS  = Tidak setuju 

STS = Sangat Tidak setuju 

 

P. Pengukuran Sikap 
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No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS 

1. Saya senang belajar sejarah perkembangan bentuk 

muka bumi. 

    

2. Saya baru menyadari adanya perubahan bentuk 
muka bumi setelah mempelajari tenaga eksogen dan 
endogen. 

    

3. Saya tidak senang mempelajari peristiwa bencana 
alam. 

    

4. Saya tidak suka mempelajari teori-teori 
perkembangan bentuk muka bumi.  

    

5. Saya sering melihat tayangan ramalan cuaca di tv.     

6. Saya mencoba lebih peduli terhadap lingkungan 
setelah mengetahui kondisi atmosfer bumi yang 
mulai rusak karena manusia. 

    

7. Mempertahankan keutuhan kepulauan Indonesia di 
daerah perbatasan bukanlah tanggungjawab saya.  

    

8. Saya senang bisa mempelajari kondisi geologis 
kepulauan di Indonesia. 

    

9. Saya belum pernah bertanya pada guru tentang 
kondisi global warming yang saat ini juga 
berpengaruh pada iklim di Indonesia. 

    

10. Saya mengikuti kegiatan penanaman pohon sebagai 
upaya penyelamatan lingkungan. 

    

 

Q. Pengukuran Minat 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS 

11. Saya tertarik mempelajari perkembangan bentuk muka 

bumi menurut teori laurasia-Gondwana. 

    

12. Saya tertarik untuk memperhatikan setiap 
penjelasan guru mengenai jenis-jenis batuan 
penyusun permukaan bumi. 

    

13. Saya selalu menyiapkan pertanyaan sebelum 
pelajaran Geografi dimulai. 
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14. Saya berusaha mencari materi tambahan dari 
internet, setelah mendengar penjelsan guru tentang 
atmosfer. 

    

15. Saya sangat antusias untuk bertanya ketika guru 
menjelaskan materi litosfer, pedosfer, atmosfer dan 
hidrosfer. 

    

16. Saya asyik ngobrol dengan teman ketika guru 
geografi sedang menjelaskan di depan sekolah. 

    

17. Saya memiliki catatan yang lengkap tentang batas-
batas laut di Indonesia. 

    

18. Saya mengamati vidio peristiwa tektonisme dan 
vulkanisme untuk mengetahui tanda-tanda dan 
dampak peristiwa tersebut lebih jauh. 

    

19. Saya merasa tidak perlu untuk mengetahui batas 
perairan laut di Indonesia.  

    

20. Saya lebih tertarik mempelajari kondisi atmosfer 
dengan mengamati perubahannya secara langsung 
daripada hanya belajar dari teori di sekolah. 

    

 

R. Pengukuran Konsep Diri 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS 

21. Saya mampu mempelajari sejarah perkembangan 

bentuk muka bumi dengan mudah 

    

22. Saya menyadari bahwa saya tidak mampu 
menguasai seluruh materi geografi di semester 
genap ini. 

    

23. Saya mampu mempelajari sendiri materi siklus 
hodrologi tanpa harus dijelaskan dahulu oleh guru.  

    

24. Saya tidak dapat mempelajari seluruh materi ujian 
akhir semester Geografi dengan baik. 

    

25. Saya mampu mengarjakan ulangan geografi dengan 
baik, karena sudah belajar sebelumnya. 

    

26. Saya mampu mengerjakan sendiri setiap tugas yang 
diberikan oleh guru geografi. 

    



155 
 

 

27. Saya optimis mendapatkan nilai yang baik pada 
ujian akhir semester genap geografi. 

    

28. Saya hanya bisa bekerjasama dengan teman yang 
pandai saat diberi tugas kelompok oleh guru 
geogafi. 

    

29. Saya merasa minder ketika satu kelompok dengan 
teman-teman yang pandai. 

    

30. Saya merasa sulit memahami batas-batas laut 
negara Indonesia. 

    

 

S. Pengukuran Nilai 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS 

31. Saya berkeyakinan dengan belajar keras akan 

memperoleh nilai baik di ujian semester geografi. 

    

32. Saya yakin dapat menghafalkan jenis-jenis batuan 
penyusun bumi dengan mudah. 

    

33. Saya berkeyakinan guru geografi sudah maksimal 
dalam menyampaikan seluruh materi litosfer dan 
pedosfer. 

    

34. Saya yakin banyaknya gunung api di Indonesia 
hanya membawa dampak buruk bagi negara ini. 

    

35. Saya berkeyakinan tidak akan mencontek saat 
mengerjakan ujian akhir semester genap mata 
pelajaran geografi. 

    

36. Saya yakin peristiwa global warming disebabkan 
karena ulah manusia. 

    

37. Saya yakin dampak El-Nino tidak akan bisa 
terminimalisir, walaupun diadakan kegiatan 
penanaman sejuta pohon sekalipun.  

    

38. Saya yakin asap kendaraan bermotor tidak 
berpengaruh pengaruh pada kondisi atmosfer di 
Bumi. 

    

39. Saya yakin akan kesulitan mengerjakan  ujian akhir 
nanti, karena meteri litosfer, pedosfer, atmosfer dan 
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idrosfer ini sangat sulit saya pahami. 

40. Saya yakin kebiasaan membuang sampah 
sembarangan bukanlah penyebab utama terjadinya 
banjir saat musim penghujan 

    

T. Pengukuran Moral 

No. Pernyataan/ Pertanyaan SS S TS STS 

41. Bila guru geografi memberikan tugas, saya menjadi 

lebih semnagat untuk belajar. 

    

42. Bila ada tugas geografi saya mengerjakannya sebaik 
mungkin. 

    

43. Saya sering bertanya pada teman, jika menemui 
kesulitan saat mengerjakan ulangan geografi. 

    

44. Saya merasa perlu mendekatkan diri pada Tuhan, 
setelah tahu akibat dari peristiwa vulkanisme dan 
tektonisme di Indonesia. 

    

45. Bila diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan 
penanaman pohon saya berjanji untuk ikut 
berpartisipasi. 

    

46. Saya bersyukur menjadi penduduk negara Indonesia 
yang memiliki keanekaragaman budaya mulai dari 
Sabang sampai Merauke. 

    

47. Saya pernah menggalang dana untuk korban 
bencana alam. 

    

48. Saya tidak memiliki keinginan untuk ikut 
merasakan untuk tinggal di pulau terluar ataupun 
daerah terpelosok di Indonesia. 

    

49. Saya merasa prihatin, bila melihat masyarakat 
Indonesia yang masih jauh dari fasilitas sarana 
maupun prasarana umum. 

    

50. Saya tidak perduli dengan kondisi masyarakat yang 
tinggal di pulau-pulau terluar negara Indonesia. 
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Lampiran 18 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Dokumentasi 1. Tampak Depan SMA Negeri 1 Boja 

 

 

 

 

Dokumentasi 2. Pelaksanaan Uji Lapangan 

 

 

 

 


