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Sari 
 
Arbain, Muhammad Nur. 2010. Survei Proses Pelaksanaan Evaluasi 
Pembelajaran Penjas di SMA Negeri Se-Kecamatan Purworejo pada tahun 
pelajaran 2010/2011. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 
Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

Latar belakang penelitian ini bahwa kenyataan di SMA Negeri se-
Kecamatan Purworejo saat mengikuti evaluasi pembelajaran penjas masih ada 
siswa yang bersikap indisipliner, perubahan sikap siswa ada yang belum 
menampakkan ke arah sikap hidup sehat, adanya guru yang kurang 
mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses evaluasi seperti 
kurang memaksimalkan waktu, tidak mempersiapkan RPP sehingga tujuan dari 
pedidikan jasmani belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah bagaimana proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran penjas di SMA 
Negeri se-Kecamatan Purworejo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses 
pelaksanaan evaluasi pembelajaran Penjas di SMA Negeri Se-Kecamatan 
Purworejo pada tahun pelajaran 2010/2011.   

Populasi  adalah guru penjas di SMA N I Purworejo dan SMA N 7 
Purworejo yang juga menjadi sampel penelitian (total sampling), yaitu guru 
penjas kelas X, XI, dan XII, sehingga jumlah seluruh populasi dan sample 
sebanyak 6 orang. Metode pengumpulan data menggunakan metode pengamatan 
(observation), wawancara (interview), dan dokumentasi (documentation). Data 
penelitian yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah tujuan evaluasi (75,23%), syarat-syarat evaluasi 
(75%), sasaran/objek evaluasi (80%), kesiapan guru dalam melakukan evaluasi 
(61,66%), langkah-langkah pokok dalam melakukan evaluasi hasil belajar 
(81,66%), teknik dalam melakukan evaluasi (67,50%), penentuan komponen nilai 
(71,66%), faktor-faktor perlu dipertimbangkan dalam penentuan nilai akhir 
(73,33%). Pembahasan dari hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat 7 aspek 
dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran penjas yang sudah dilaksanakan dengan 
cukup baik dan 1 aspek yang perlu diperbaiki pelaksanaanya oleh guru penjas 
SMA Negeri se Kecamatan Purworejo.   

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan data hasil penelitian pada 6 
guru penjas SMA Negeri se Kecamatan Purworejo, 87,5% sudah melaksanakan 
evaluasi pembelajaran penjas dengan cukup baik, dan 12,5% masih kurang baik, 
terutama kesiapan guru dalam melakukan evaluasi. Saran yang dianjurkan penulis 
adalah (1) Bagi guru penjas di SMA Negeri se-Kecamatan Purworejo hendaknya 
mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi yang 
dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih optimal. (2) Bagi mahasiswa jurusan 
Penjas hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran penjas agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih luas, 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya kualitas 
pendidikan di bidang pendidikan jasmani di Indonesia.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang sungguh luas, 

pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan 

wilayah pendidikan lainnya, yaitu hubungan dari perkembangan tubuh-fisik 

dengan pikiran dan jiwa. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan 

holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional 

(Agus Mahendra, 2003:3). Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik 

terhadap wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia, 

itulah yang menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti 

pendidikan jasmani yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia. 

Pendidikan jasmani memanfaatkan alat fisik untuk mengembangkan keutuhan 

manusia. Dalam kaitan ini dapat diartikan bahwa melalui fisik, aspek mental 

dan emosional pun turut terkembangkan, karena dalam penjas mencakup tiga 

domain pendidikan sekaligus, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor, 

bahkan dengan penekanan yang cukup dalam.  

Pendidikan jasmani di Indonesia memiliki tujuan kepada keselarasan 

antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa, dan merupakan suatu usaha 

untuk membuat bangsa Indonesia yang sehat lahir dan batin, diberikan kepada 
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segala jenis sekolah. (UU No.14 Tahun1950, Dasar-dasar Pendidikan 

dan Pengajaran di Sekolah Bab IV pasal 9). 

Pendidikan jasmani mempunyai tujuan pendidikan sebagai: (1) 

perkembangan organ-organ tubuh untuk meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran  jasmani, (2) perkembangan neuro muskuler, (3) perkembangan 

mental emosional, (4) perkembangan sosial, dan (5) perkembangan intelektual. 

Untuk mewujudkan tersebut, diperlukan langkah yang komprehensif 

antara persiapan proses dan evaluasi pembelajaran. Ketiga unsur tersebut 

merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Artinya ketiganya 

saling terkait satu sama lain. Persiapan pembelajaran berkenaan dengan segala 

sesuatu yang dapat menunjang proses pembelajaran. Di dalamnya terdapat 

RPP, Media, dan alat serta jenis evaluasi yang akan digunakan. Proses 

pembelajaran (Kegiatan Belajar Mengajar), sebagai kegiatan inti dari 

transformasi pengetahuan yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan 

evaluasi merupakan kegiatan penutup yang akan digunakan untuk mengukur 

keberhasilan pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. 

Pendidikan Jasmani merupakan bagian integral  dari pendidikan secara 

keseluruhan, sehingga pendidikan jasmani memiliki arti yang  cukup 

representatif  dalam mengembangkan manusia  dalam  persiapannya  menuju 

manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan akhir olahraga dan pendidikan jasmani 

terletak dalam peranannya sebagai wadah unik penyempurnaan watak, dan 

sebagai wahana untuk memiliki dan membentuk kepribadian yang kuat, watak 
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yang baik dan sifat yang mulia, hanya orang-orang yang memiliki kebajikan 

moral seperti inilah yang  akan menjadi warga masyarakat yang berguna. 

Akan tetapi kenyataannya tidak demikian, di SMA Negeri se-

Kecamatan Purworejo saat mengikuti pendidikan jasmani masih ada siswa 

yang bersikap indisipliner, perubahan sikap siswa ada yang belum 

menampakkan ke arah sikap hidup sehat, misalnya rajin atau gemar 

berolahraga dan menjaga kebersihan. Selain itu masih ada guru pendidikan 

jasmani yang belum dapat melaksanakan evaluasi dengan baik hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya guru yang kurang mempersiapkan segala sesuatu 

yang diperlukan dalam proses evaluasi seperti kurangnya memaksimalkan 

waktu, tidak mempersiapkan RPP sehingga tujuan dari pedidikan jasmani 

belum sepenuhnya tercapai. 

Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau 

perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat 

dicapai oleh siswa. Fokus terpenting dari evaluasi itu sendiri adalah 

penyempurnaan. Dengan adanya evaluasi dapat diketahui bagian-bagian mana 

dari proses pendidikan yang perlu dilakukan pembenahan, apakah dari segi 

strategi (metode), subjek pendidikan (dalam hal ini adalah guru) atau dari segi 

yang lain, sehingga dengan melakukan pembenahan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan 

jasmani.  

Dengan keadaan seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Survei Proses Pelaksanaan 
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Evaluasi Pendidikan jasmani di SMA Negeri Se-Kecamatan Purworejo” 

dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan evaluasi 

yang dilakukan oleh guru penjas di sekolah. 

1.2 Permasalahan 

Evaluasi merupakan upaya sadar untuk mengetahui seberapa jauh 

tujuan yang ditetapkan dan diharapkan berhasil dicapai. Setiap penelitian tidak 

terlepas dari pemasalahan yang terjadi, sehingga perlu diteliti, dianalisa, dan 

dipecahkan, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut  sebagai berikut: 

Bagaimanakah proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan 

Jasmani di SMA Negeri Se-Kecamatan Purworejo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan 

Jasmani di SMA Negeri Se-Kecamatan Purworejo. 

1.4 Penegasan Istilah 

Dalam setiap penelitian perlu diberikan batasan-batasan istilah 

mengenai hal-hal yang akan diteliti untuk mempermudah pemahaman dan 

menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maupun 

menafsirkan istilah. Dalam penelitian ini penulis memberi batasan-batasan 

istilah, beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain: 

 

 

1. Survei  
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Arti kata survei menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teknik 

riset dengan memberi batas yang jelas atas data; penyelidikan; peninjauan; 

pengukuran(tanah) (KBBI, 2005 : 1110). 

Dari arti kata survey yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

di atas, dalam penelitian ini penulis memberi batasan istilah survei hanya 

mengenai teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, 

dan peninjauan, bukan pada pengukuran (tanah). 

2. Evaluasi 

Evaluasi merupakan proses penentuan nilai atau kelayakan data yang 

terhimpun. Evaluasi terdiri dari dua komponen, yaitu tes dan pengukuran.  

Tes adalah instrumen yang dipakai untuk memperoleh informasi tentang 

seseorang atau subjek. Pengukuran adalah proses pengumpulan informasi. 

Karena evaluasi mencakup tes dan pengukuran, maka evaluasi juga dapat 

dikemukakan dalam ungkapan lainnya yakni sebagai proses penilaian secara 

kuantitatif data yang telah diperoleh melalui pengukuran (Rusli Lutan dan 

Adang Suherman, 2000: 21-22). 

3. Proses Pelaksanaan Evaluasi 

Proses pelaksanaan evaluasi dalam penelitian ini maksudnya adalah 

suatu kegiatan dalam melakukan evaluasi atau pelaksanaan penilaian hasil 

belajar siswa yang dilakukan oleh guru sebagai evaluator di SMA Negeri Se-

Kecamatan Purworejo pada tahun pelajaran 2010/2011. 

4. Pendidikan jasmani  
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Pengertian dari Pendidikan Jasmani itu sendiri adalah pendidikan yang 

mengaktualisasikan potensi-potensi aktivitas manusia berupa sikap, tindak, dan 

karya yang diberi bentuk, isi, dan arah menuju kebulatan pribadi sesuai dengan 

cita-cita kemanusiaan (Adang Suherman, 2000: 20). 

5. Penilaian Acuan Norma (PAN) 

Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan 

membandingkan hasil belajar seorang siswa dengan siswa lainnya dalam suatu 

kelas. Penilaian jenis ini bersipat relatif karena yang dipakai relative atau 

tergantung tingkat kemampuan kelas secara keseluruhan ,yaitu angka rata- rata 

dan simpangan baku kurva penyebaran kelas tersebut. Nilai yang sama dari 

kelas yang berbeda memiliki arti yang berbeda. 

Maksud dari penjelasan diatas adalah misalkan dalam suatu kelas ada 

sekelompok pelajar pandai sekali ,maka dengan pendekatan PAN selalu saja 

ada siswa yang mendapatkan nilai rendah walaupun kemampuan mereka cukup 

memuaskan dan selalu ada siswa yang mendapat nilai dibawah rata-rata. 

Apabila tingkat kemampuan sekelompok pelajar secara keseluruhan rendah 

maka dengan pendekatan PAN , siswa dengan kemampuan rendah dapat saja 

memproleh nilai yang memuaskan atau lulus bila ia berada diatas rata – rata. 

6. Penilaian Acuan Patokan (PAP) 

PAP  pada  dasarnya  berarti  penilain  yang  membandingkan  hasil  

belajar siswa  terhadap  suatu  patokan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. 

Pengertian  ini  menunjukkan  bahwa  sebelum  usaha  penilaian  dilakukan 

terlebih   dahulu   harus   ditetapkan   patokan   yang   akan   dipakai   untuk 
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membandingkan    angka-angka  hasil  pengukuran  agar  hasil  itu  mempunyai 

arti tertentu dengan demikian patokan ini tidak dicari-cari di tempat lain dan 

pula  tidak  dicari  di  dalam  sekelompok  hasil  pengukuran  sebagaimana 

dilakukan pada PAN. Patokan  yang  telah  disepakati  terlebih  dahulu  itu  

biasanya  disebut “Tingkat  Penguasaan  Minimum”.  Siswa  yang  dapat  

mencapai  atau bahkan melampai batas ini dinilai “lulus” dan belum 

mencapainya nilai “tidak lulus”  mereka  yang  lulus  ini  diperkenankan  

menempuh  pelajar  yang  lebih tinggi,  sedangkan  yang  belum  lulus  diminta  

memantapkan  lagi  kegiatan belajarnya sehingga mencapai “batas lulus” itu. 

Patokan yang dipakai untuk kelompok siswa yang mana sama ini pengertian 

yang sama dengan patokan yang sama ini pengertian yang sama untuk  hasil  

pengukuran  yang  diperoleh  dari  waktu  ke  waktu  oleh  kelompok yang 

sama ataupun berbeda-beda dapat dipertahankan yang  menjadi  hambatan  

dalam  penggunaan  PAP  adalah  sukarnya menetapkan patokan yang benar-

benar tuntas. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, 

maka secara umum hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat 

memberikan sumbangan positif bagi para guru pendidikan jasmani di dalam 

pelaksanaan evaluasi hasil belajar siswa agar dapat turut membantu dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan jasmani yang diharapkan. Adapun secara 

khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat, antara 

lain: 
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1.5.1 Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 

bagi guru pendidikan jasmani.  

1.5.2 Menambah pengetahuan peneliti tentang proporsi penentuan nilai hasil 

belajar pada siswa Sekolah Menengah Atas.  

1.5.3 Agar para siswa mengetahui aspek-aspek yang dinilai dan 

dipertimbangkan dalam penentuan nilai pendidikan jasmani, sehingga 

dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan aspek-aspek tersebut 

karena berpengaruh pada penentuan nilai pendidikan jasmani. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Pendidikan Jasmani 

2.1.1    Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani adalah proses ajar melalui aktivitas jasmani, dan 

sekaligus pula sebagai proses ajar untuk menguasai keterampilan jasmani 

(Rusli Lutan dan Adang Suherman, 2000:1). Pendidikan jasmani pada 

hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk 

menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, 

mental, serta emosional. (Agus Mahendra, 2003:3). 

Berdasarkan dua pengertian di atas, maka Pendidikan Jasmani dapat 

diartikan sebagai proses pendidikan yang menitikberatkan pada aktivitas fisik 

(jasmani) untuk menghasilkan perubahan dan meningkatkan kualitas individu 

secara menyeluruh.  

2.1.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Menurut Adang Suherman (2000:23), secara umum tujuan pendidikan 

jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: 

2.1.2.1  Pekembangan Fisik 

 Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-

aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh 

seseorang (physical fitnes). 
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2.1.2.2 Perkembangan Gerak 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara 

efektif, efesien, halus, indah, dan sempurna (skillfull). 

2.1.2.3 Perkembangan Mental 

Tujuan ketiga ini berhubungan dengan kemampuan berpikir 

menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pengetahuan jasmani ke 

dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 

2.1.2.4 Perkembangan Sosial 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan diri pada sesuatu kelompok atau masyarakat. 

2.1.3 Keberhasilan Program Pendidikan Jasmani  

Untuk mengetahui apakah program pendekatan pendidikan jasmani yang 

digunakan cukup berhasil atau masih perlu disempurnakan, maka diperlukan 

suatu evaluasi. Untuk keperluan itu banyak kriteria yang dapat digunakan. 

Untuk itu, khususnya di Amerka, NASPE (National Association for Sport and 

Physical Education, 1992) telah menentukan “Physically Educated Person” 

sebagai salah satu kriterianya. Kriteria ini menjabarkan keberhasilan program 

pendidikan jasmani ke dalam 20 karakteristik yang diklasifikasikan ke dalam 

lima kategori dan merupakan penjabaran dari pencapaian tujuan jangka 

pendek (short term ) dan jangka panjang (long term) dari program pendidikan 

jasmani di sekolah-sekolah. Selanjutnya NASPA menyebutkan bahwa 

karakteristik seseorang yang terdidik jasmaninya tersebut antara lain: 
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2.1.3.1 Memiliki keterampilan-keterampilan yang penting untuk 

melakukan bermacam-macam kegiatan fisik. 

1) Bergerak dengan menggunakan konsep-konsep kesadaran tubuh, 

kesadaran ruang, usaha, dan hubungannya 

2) Menunjukkan kemampuan dalam aneka ragam keterampilan lokomotor 

dan non-lokomotor 

3) Menunjukkan kemampuan mengkombinasikan keterampilan lokomotor, 

non-lokomotor baik yang dilakukan perorangan maupun dengan orang 

lain 

4) Menunjukkan kemampuan pada aneka ragam bentuk aktivitas jasmani 

5) Menunjukkan penguasaan beberapa teknik bentuk aktivitas jasmani 

6) Memiliki kemampuan tentang bagaimana caranya mempelajari 

keterampilan baru 

2.1.3.2 Berpartisipasi teratur dalam aktivitas jasmani 

1) Berpartisipasi dalam program pembinaan kesehatan melalui aktivitas 

jasmani minimal 3 x perminggu 

2) Memilih dan secara teratur berpartisipasi dalam aktivitas jasmani pada 

kehidupan sehari-harinya 

2.1.3.3 Mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan dalam aktivitas 

jasmani 

1) Mengidentifikasi manfaat, pengorbanan dan kewajiban yang berkaitan 

dengan teraturnya partisipasi dalam aktivitas jasmani 

2) Menyadari akan faktor resiko dan keselamatan yang berkaitan dengan 
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teraturnya partisipasi dalam aktivitas jasmani 

3) Menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengembangan 

keterampilan gerak 

4) Memahami bahwa hakekat sehat tidak sekedar fisik yang bugar 

5) Mengetahui aturan, strategi, dan perilaku yang harus dipenuhi pada 

aktivitas jasmani yang dipilih 

6) Mengetahui bahwa partisipasi dalam aktivitas jasmani dapat 

memperoleh dan meningkatkan pemahaman terhadap budaya majemuk 

dan budaya internasional 

7) Memahami bahwa aktivitas jasmani memberi peluang untuk 

mendapatkan kesenangan, menyatakan diri pribadi dan komunikasi 

2.1.3.4 Menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya 

hidup sehat 

1) Menghargai hubungannya dengan orang lain yang diperoleh dari 

partisipasi dalam aktivitas jasmani 

2) Hormat terhadap peraturan yang terdapat dalam aktivitas jasmani 

sebagai cara untuk memperoleh kesehatan dan kesejahteraan sepanjang 

hayat 

3) Menikmati perasaan bahagia yang diperoleh dari partisipasi teratur 

dalam aktivitas jasmani  (Adang Suherman, 2000:58-59). 

2.2 Evaluasi 

2.2.1   Kedudukan Evaluasi 

Dalam proses belajar mengajar evaluasi memegang peranan yang sangat 
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penting, karena dengan evaluasi pendidik atau guru dapat mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam belajar. 

Evaluasi merupakan sarana untuk menentukan pencapaian tujuan 

pendidikan dan proses pengembangan ilmu sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Evaluasi mempunyai hubungan timbal balik antara tujuan 

pendidikan dan proses belajar mengajar, yang satu sama lain menunjukkan 

ikatan rantai yang tidak mungkin dapat terputuskan. Hal ini dapat dilukiskan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Siklus Evaluasi dalam Pendidikan (S. Sukarjdo dan 

Nurhasan.1992:2) 
 

 Apabila salah satu dari komponen tersebut tidak ada, maka program 

pendidikan tidak mungkin akan berjalan. 

2.2.2  Pengertian Evaluasi 

Evaluasi merupakan proses penentuan nilai atau kelayakan data yang 

terhimpun. Evaluasi terdiri dari dua komponen, yaitu tes dan pengukuran. Tes 

adalah instrumen yang dipakai untuk memperoleh informasi tentang seseorang 

atau objek. Pengukuran adalah proses pengumpulan informasi. Karena evaluasi 

mencakup tes dan pengukuran, maka evaluasi juga dapat dikemukakan dalam 

ungkapan lainnya yakni sebagai proses penilaian secara kuantitatif data yang 

TUJUAN 

EVALUASI PELAKSANAAN 
KEGIATAN 
PENGAJARAN 
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telah diperoleh melalui pengukuran (Rusli Lutan dan Adang Suherman, 2000: 

21-22). 

Pengertian evaluasi di atas sependapat dengan pendapat Suharsimi 

Arikunto (2005:3) yang menyatakan bahwa : mengadakan evaluasi meliputi 

dua langkah, yaitu mengukur dan menilai. Mengukur adalah membandingkan 

sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuran bersifat kuantitatif. Menilai adalah 

mengambil sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. 

Penilaian bersifat kualitatif. 

2.2.3  Fungsi Evaluasi 

Berangkat dari dua pengertian tentang evaluasi di atas, maka sekurang-

kurang terdapat tiga fungsi evaluasi dari sudut pandang yang berbeda. Ketiga 

fungsi tersebut adalah fungsi: pengajaran, administrasi, dan bimbingan (Rusli 

Lutan dan Adang Suherman, 2000: 26-27). 

2.2.3.1 Dari sudut pandang pengajaran, evaluasi berfungsi untuk: 

1) Merangsang guru untuk memahami makna tujuan pembelajaran.  

2) Umpan balik bagi guru dan siswa 

3) Membangkitkan motivasi belajar 

4) Merangkum atau menata kembali bahan-bahan yang telah diajarkan 

atau yang telah dikuasai siswa. 

2.2.3.2 Dari sudut pandang administrasi, evaluasi berfungsi sebagai: 

1) Alat kontrol mutu pendidikan pada suatu sekolah 

2) Bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 
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3) Mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi yang telah 

dipelajarinya. 

2.2.3.3 Dari sudut pandang yang lain 

Evaluasi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan 

bimbingan. Fungsi yang ketiga ini berkaitan dengan pelaksanaan diagnosis 

untuk menentukan bakat dan kemampuan khusus seseorang.  

Mempertimbangkan beberapa fungsi di atas, pelaksanaan evaluasi 

diperlukan bukan hanya untuk menentukan nilai akhir, melainkan juga untuk 

mengukur tingkat keberhasilan sebuah program pendidikan yang lain.  

2.2.4 Tujuan Evaluasi 

Evaluasi atau dalam istilah asingnya disebutkan dengan evaluation, 

mempunyai arti menilai. Meskipun demikian, dalam dunia pendidikan istilah 

evaluasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian. Pengukuran biasa 

dilakukan guru ketika mengakhiri pembelajaran melalui tes formatif. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat penguasaan 

materi yang telah dipelajari pada hari itu. Sedangkan penilaian mempunyai 

tujuan yang lebih luas. Dalam dasar-dasar evaluasi pendidikan telah disebutkan 

4 tujuan evaluasi yaitu: untuk menyeleksi, mendiagnosis, penempatan dan yang 

terakhir adalah untuk mengukur keberhasilan, (Suharsimi Arikunto,2008:10-

11).  
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2.2.4.1 Tujuan evaluasi menurut tipe-tipenya dapat dibedakan menjadi 2 

macam, yaitu: 

1) Evaluasi formatif dan sumatif 

(1) Evaluasi formatif 

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang berusaha menilai perkembangan 

pencapaian tujuan pengajaran baik dalam lingkup kurikulum, unit, maupun 

satuan pelajaran.  

(2) Evaluasi sumatif 

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang berusaha untuk memperoleh 

informasi tentang pencapaian tujuan pengajaran pada akhir pengajaran atau 

unit. Informasi dari evaluasi sumatif biasanya digunakan untuk: 

a) Memberi nilai pada siswa, 

b) Menempatkan siswa pada kelompok belajar yang sesuai dengan tingkat 

kemampuannya pada proses pembelajaran berikutnya, dan 

c) Menilai efektivitas pengajaran itu sendiri. 

Proses yang dilibatkan untuk pengolahan informasi dari evaluasi 

sumatif  dapat dilakukan berdasarkan perbandingan dengan hasil belajar 

teman-temannya (Penialaian Acuan Norma/PAN) atau berdasarkan 

perbandingan dengan standar tertentu yang diterapkan oleh gurunya (Penilaian 

Acuan Patokan/PAP). 

2) Evaluasi hasil dan proses 

Evaluasi dapat tertuju pada proses atau hasil. Bila yang diutamakan 

mengenai gambaran pencapaian tujuan, maka yang ditonjolkan adalah evaluasi 
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hasil. Sebagai contoh, masuk kategori apa derajat kesehatan jasmani si Budi, 

apakah baik atau kurang, maka hasil pengetesan dengan menggunakan lari 

multi stage akan menunjukkan hasil pembinaan pada aspek kesegaran jasmani. 

Seberapa banyak si Bayu dalam memasukkan bola basket 10 kali ke dalam 

keranjang basket dengan cara lay up, juga merupakan contoh evaluasi terhadap 

hasil. 

Evaluasi juga dapat dilaksanakan terhadap proses. Bila yang 

diutamakan pada cara teknik melakukan lay up, maka evaluasi itu ditujukan 

pada proses. Selanjutnya, baik evaluasi hasil maupun evaluasi proses, kedua-

duanya dapat digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi. Sebab, hasil 

tergantung pada proses, dan proses dilakukan untuk memperoleh hasil. 

2.2.4.2 Tujuan evaluasi pada mata pelajaran pendidikan jasmani 

Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani mencakup 

pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan pendidikan 

jasmani tidak hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek mental, 

emosional, sosial dan spiritual. Karena tujuan jasmani bersifat menyeluruh 

maka tidak jarang kita menemukan rumusan tujuan jasmani yang penuturan 

dan pengklasifikasiannya beraneka ragam. Sehingga secara umum tujuan 

pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: 

1. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktifitas-aktifitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari 

berbagai organ tubuh seseorang (physical fitness). 
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2. Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillful). 

3. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang 

pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya sehingga memungkinkan 

tumbuh dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab 

siswa. 

4. Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

Secara lebih khusus, tujuan evaluasi pada mata pelajaran pendidikan 

jasmani adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan informasi keadaan siswa tentang kemajuan dan status 

belajarnya 

2) Membuat pertimbangan tentang efektivitas mengajar 

3) Memberi informasi tentang status belajar siswa saat ini dibandingkan 

dengan tujuan yang ditetapkan gurunya untuk keperluan perlu tidaknya 

melakukan penyesuaian pengajaran 

4) Mengevaluasi kurikulum atau program 

5) Menempatkan siswa pada kelompok belajar yang sesuai dengan tingkat 

kemampuannya 

6) Memberi informasi tentang status belajar siswa berdasarkan tujuan yang 

ditetapkan gurunya untuk keperluan penentuan nilai. 
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2.2.5 Syarat-syarat umum Evaluasi 

Syarat-syarat umum evaluasi terdiri dari syarat kesahihan (validitas), 

syarat keterandalan (reliabilitas), dan syarat kepraktisan. Adapun penjelasan 

mengenai syarat-syarat umum evaluasi adalah sebagai berikut: 

1) Syarat Kesahihan (Validitas) 

Suatu evaluasi yang memenuhi syarat kesahihan ialah bilamana 

evaluasi itu tepat sesuai dengan tujuan evaluasi. Seorang guru pendidikan 

jasmani akan menilai kemajuan hasil belajar siswanya dalam hal “passing atas 

dalam bola volli” tentunya tidak akan menilai “smash dalam bulu tangkis”nya 

melainkan menilai bagaimana keterampilan siswa dalam melakukan passing 

atas dalam bola volli. 

2) Syarat Keterandalan (Reliabilitas) 

 Keterandalan dalam evaluasi kepada kestabilan alat evaluasi / alat ukur 

dalam melaporkan hasil ukurannya. Alat ukur yang konsisten hasilnya, pada 

situasi yang berbeda, disebut alat ukur yang terandalkan atau alat ukur yang 

reliabel. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan alat evaluasi / alat ukur 

adalah: 

(1) Jumlah soal (item tes) 

Alat evaluasi yang terdiri dari soal yang jumlahnya lebih banyak 

cenderung lebih reliabel dibandingkan dengan soal yang jumlahnya lebih 

sedikit. Oleh karena itu soal tes objektif yang jumlah soal banyak, cenderung 

lebih reliabel. 
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(2) Homogenitas 

Alat evaluasi yang terdiri dari soal yang lebih homogen cenderung lebih 

reliabel dibandingkan dengan soal yang heterogen. Maksudnya ialah bahwa 

soal-soal tersebut bertipe sejenis, berjenjang yang bertingkat.  

(3) Waktu penyelesaian soal 

Waktu penyelesaian soal harus cukup, tidak kurang dan juga tidak 

berlebihan. Biasanya untuk tes objektif, untuk satu soal diperlukan waktu satu 

menit. 

(4) Keseragaman kondisi 

Untuk syarat ini, setiap tes dalam evaluasi perlu disusun standar 

administrasi pelaksanaannya. 

(5) Tingkat kesukaran 

Soal evaluasi yang terlalu sulit atau terlalu mudah menimbulkan 

rendahnya tingkat keterandalan soal evaluasi. Untuk itu dalam hasil tes belajar 

perlu diukur tingkat kesukarannya. 

3) Syarat Kepraktisan 

   Alat evaluasi harus dapat digunakan dalam arti mudah dilaksanakan 

oleh siapa saja, tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Syarat ini 

berlaku baik bagi pihak yang dievaluasi maupun bagi yang melaksanakan 

evaluasi, (Dimyati dan Mudjiono,2006:194-198). 

2.2.6  Objek atau Sasaran Dalam Evaluasi Pendidikan Jasmani 

Dalam bidang pendidikan ada beberapa hal yang menjadi objek 

evaluasi, antara lain: 
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2.2.6.1 Ranah Kognitif 

Ranah proses berpikir (ranah kognitif) adalah ranah yang mencakup   

kegiatan berfikir (otak). Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang yaitu: 

1) Pengetahuan/ hafalan/ ingatan  (Knowledge) 

Pengetahuan (knowleldge) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan 

sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya.  

2) Pemahaman (Comprehension) 

Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat.  

3) Penerapan (Aplication) 

Penerapan (aplication) adalah kesanggupan seseorang untuk 

menerapkan atau menggunakan ide-ide ataupun metode-metode, prinsip-prisip, 

rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya dalam situasi yang kongkrit.  

4) Analisis (Analysis) 

Analisis (analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih dan 

mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang 

satu dengan faktor-faktor lainya.  

5) Sintesis (Synthesis) 

Sintesis (synthesis) adalah kemampuan berpikir yang merupakan 

kebalikan dari proses berpikir analisis.  
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6) Penilaian (Evaluation) 

Penilaian (evaluation) adalah kemampuan seseorang untuk membuat 

pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide.   

2.2.6.2 Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaiatan dengan sikap dan nilai. 

Ranah afektif ini oleh Krathwohl (1974) dan kawan-kawannya (Sugiyanto dan 

Sudjarwo, 1993:220) ditaksonomi menjadi lebih rinci lagi kedalam lima 

jenjang, yaitu:  

1) Receiving (Menerima atau memperhatikan) 

Receiving (menerima atau memperhatikan) adalah kepekaan seseorang 

dalam menerima rangsangan ( stimulus ) dari luar yang datang kepada dirinya 

dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. 

2) Responding (Menanggapi) 

Responding (menanggapi) adalah kemampuan yang dimiliki seseorang 

untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan 

membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara.  

3) Valuing (Menilai = mengahargai) 

Valuing (menilai = mengahargai) adalah memberikan nilai atau 

penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu 

tidak dikerjakan akan membawa kerugian atau penyesalan. 
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4) Organitation ( Mengatur atau mengordinasikan) 

Organitation (mengatur atau mengordinasikan) adalah mempertemukan 

perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai yang baru lebih universal, yang 

membawa kepada perbaikan umum.  

5) Characterization by a value or value complex (Karakterisasi 

dengan suatu nilai atau komplek nilai)  

Karakterisasi dengan suatu nilai atau komplek nilai adalah keterpaduan 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya.   

2.2.6.3 Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan ketrampilan  

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman 

belajar tertentu.  

2.2.6.4 Ranah Fisik 

Dalam ranah ini terdapat perbedaan antara pandangan Bloom dan 

Bouchard dan kawan-kawan. Bloom memandang ranah fisik masuk dalam 

ranah psikomotorik. Sedangkan Bouchard memandang bahwa ranah fisik 

berkenaan dengan kekuatan-kekuatan fisik seseorang. Mereka mengklasifikasi 

domain fisik menjadi 3 kategori yang masing-masing meliputi beberapa 

kemampuan. Ketiga kategori tersebut adalah Kualitas organis, kualitas otot dan 

kualitas persepsi kinetik, (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:225).  

 

 



24 
 

 
 

2.2.7  Langkah-langkah pokok dalam melakukan  evaluasi hasil belajar 

Pada umumnya para pakar dalam bidang evaluasi pendidikan merinci 

kegiatan evaluasi hasil belajar ke dalam enam langkah pokok, yaitu: 

2.2.7.1 Menyusun rencana evaluasi hasil belajar 

Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, harus disusun lebih dulu 

perencanaannya secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi hasil belajar itu 

umumnya mencakup enam jenis, yaitu : 

1) Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. 

2) Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. 

3) Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam 

pelaksanaan evaluasi. 

4) Menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran 

dan penilaian hasil belajar peserta didik. 

5) Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan 

pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data 

hasil evaluasi. 

6) Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. 

2.2.7.2 Menghimpun data 

Penghimpunan data diperoleh melalui pengukuran. Misalnya dengan 

menyelenggarakan tes hasil belajar, melakukan pengamatan, wawancara, dan 

lain-lain. 
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2.2.7.3 Menentukan verifikasi data 

Data yang berhasil dihimpun harus disaring lebih dahulu sebelum 

diolah lebih lanjut. Verifikasi data dimaksudkan untuk dapat memisahkan data 

yang “baik” (yaitu data yang akan dapat memperjelas gambaran yang akan 

diperoleh mengenai diri individu atau sekelompok individu yang sedang 

dievaluasi) dari data yang “kurang baik” (yaitu data yang akan mengaburkan 

gambaran yang akan diperoleh apabila data itu ikut serta diolah). 

2.2.7.4 Mengolah dan menganalisis data 

Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan dengan maksud 

untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam 

kegiatan evaluasi. Dalam mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi dapat 

dipergunakan teknik statistik dan atau teknik nonstatistik, tergantung kepada 

jenis data yang akan diolah dan dianalisis. 

2.2.7.5 Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan 

Penafsiran atau interpretasi terhadap hasil evaluasi si belajar pada 

hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam 

data yang mengalami pengolahan dan penganalisisan itu. Atas dasar 

interpretasi terhadap data hasil evaluasi itu pada akhirnya dapat dikemukakan 

kesimpulan-kesimpulan tertentu yang mengacu pada tujuan dilakukannya 

evaluasi itu sendiri. 

2.2.7.6 Tindak lanjut hasil evaluasi 

Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun, diolah, 

dianalisis, dan disimpulkan sehingga dapat diketahui apa makna yang 
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terkandung di dalamnya. Maka pada akhirnya evaluator akan dapat mengambil 

keputusan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu 

sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut (Dimyati dan Mujiono,2006: 

209-214). 

2.2.8 Teknik Evaluasi Hasil Belajar 

Ada berbagai bentuk dan teknik yang bisa dilakukan dalam melakukan 

penilaian yaitu :  

2.2.8.1 Penilaian Kinerja (Performance)  

Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai 

terhadap aktifitas siswa sebagaimana yang terjadi.  

2.2.8.2 Penilaian Penugasan (Project) 

Penilaian atau proyek merupakan penilaian untuk mendapatkan 

gambaran kemampuan menyeluruh atau umum secara kontekstual mengenai 

kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dan pemahaman mata pelajaran 

tertentu.   

2.2.8.3 Penilaian Hasil Kerja (Product) 

Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa 

dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk 

menghasilkan sesuatu, kerja praktek atau kualitas estetik dari sesuatu yang 

mereka produksi.  
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2.2.8.4  Penilaian Tes Tertulis (Paper dan Pen) 

Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis 

merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik 

dalam bentuk tulisan.  

2.2.8.5 Penilaian Portofolio 

Portofolio merupakan kumpulan karya (hasil kerja) seorang siswa 

dalam periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kompetensi 

yang dicapai seorang siswa. Portofolio dapat digunakan untuk menilai 

perkembangan siswa.  

2.2.8.6 Penilaian Sikap 

Penilaian sikap merupakan Penilaian terhadap perilaku dan keyakinan 

siswa terhadap suatu objek, fenomena atau masalah.  

2.2.9 Teknik Pelaksanaan Tes atau evaluasi Perbuatan 

Tes perbuatan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf 

kompetensi yang bersifat keterampilan (psikomotorik), di mana penilaiannya 

dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh 

testee setelah melaksanakan tugas. 

Karena tes ini bertujuan ingin mengukur keterampilan, maka sebaiknya 

tes perbuatan ini dilaksanakan secara individual. Hal ini dimaksudkan agar 

masing-masing individu yang dites akan dapat diamati dan dinilai secara pasti 

sejauh mana kemampuan atau keterampilannya dalam melaksanakan tugas 

yang diperintahkan kepada masing-masing individu tersebut. Dalam 
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melaksanakan tes perbuatan itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh 

tester. 

Pertama, tester harus mengamati dengan secara teliti, cara yang 

ditempuh oleh testee dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. 

Kedua, agar dapat dicapai kadar objektivitas setinggi mungkin, 

hendaknya tester jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat 

mempengaruhi testee yang sedang mengerjakan tugas tersebut. 

Ketiga, dalam mengamati testee yang sedang melaksanakan tugas itu, 

hendaknya tester telah meyiapkan instrumen berupa lembar penilaian yang di 

dalamnya telah ditentukan hal-hal apa sajakah yang harus diamati dan 

diberikan penilaian. (Anas Sudjiono.2005:157). 

2.3 Pendekatan Penilaian  

Ada dua jenis cara atau pendekatan yang digunakan dalam menentukan 

penilaian yaitu Pendekatan Evaluasi Acuan Norma (PAN) dan Pendekatan 

Evaluasi Acuan Patokan (PAP) 

2.3.1 Pendekatan Evaluasi Acuan Norma (PAN) 

1) Pengertian Penilaian Acuan Norma 

Penilaian Acuan Norma adalah penilaian yang membandingkan hasil 

belajar siswa terhadap hasil belajar siswa yang lain. PAN dapat dipakai untuk 

semua mata ajaran dari yang paling teoritis sampai ke mata ajaran 

keterampilan. 
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2) Cara penentuan Penilaian Acuan Norma 

PAN pada dasarnya menggunakan “curve normal” dan hasil-hasil 

perhitungannya sebagai dasar penilaian, kurve ini dibentuk dengan 

mengikutsertakan semua angka hasil tes untuk membandingkan atau 

menafsirkan angka yang diperoleh masing-masing siswa ialah angka rata-rata 

(mean = x) dan angka simpangan baku (standar deviasi = SD). 

Pada PAN ada dua hal pokok yang dilakukan oleh pengajar: 

(1) Menetapkan pengikut ujuan yang akan diluluskan. 

(2) Menetapkan batas lulus, contoh : 

Guru akan meluluskan 80%, selanjutnya bagaimana bentuk penyebaran 

angka mentah yang diperoleh peserta ujian berjumlah 80% itu? Dalam 

penyebaran angka mentah yang disusun dalam bentuk penyebaran frekuensi, 

bisa segera diketahui sampai batas angka mentah berapa untuk mencapai 80% 

jumlah siswa yang memperoleh angka mentah tertinggi berturut-turut ke 

bawah. Batas inilah yang dinyatakan lulus. 

3) Contoh Penilaian Acuan Norma 

Batas lulus bisa dikaitkan dengan data statistika dari penyebaran angka 

mentah,yakni angka rata-rata (X) dan simpangan baku (SD). Nilai akhir yang 

diberi berdasarkan penyimpangan angka mentah terhadap angka rata-rata, 

misalnya : 
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Tabel 2.1  Pemberian Nilai Akhir Dalam Hubungannya Dengan Angka X 

BATAS DAERAH DALAM CURVE 
NORMAL NILAI BANYAKNYA 

DALAM % 
X + 1,50 SD atau lebih 
Antara X + 0, 50 SD & X + 0,50 SD 
Antara X – 0,50 SD & X + 0,50 SD 
Antara X – 1,50 SD & X – 0,50 SD 
Kurang dari X – 1,50 SD 

A 
B 
C 
D 
E 

6,68 
24,17 
38,30 
24,17 
6,68 

*) Dirjen Perguruan Tinggi Dep. Dik. Bud. (1981) yang dikutip oleh (S. 
Sukarjdo dan Nurhasan.1992:10). 

 

Tabel 2.2  Pemberian Nilai Akhir Dengan Kurve Yang Berbeda 

BATAS DAERAH DALAM CURVE 
NORMAL NILAI BANYAKNYA 

DALAM % 
X + 2 SD atau lebih 
Antara X + 1 SD & X + 2 SD 
Antara X – 1 SD & X + 1 SD 
Antara X – 2 SD & X – 1 SD 
X – 2 SD atau lebih rendah 

A 
B 
C 
D 
E 

 2,28 
13,59 
68,26 
13,59 
  2,28 

*) Dirjen Dikti Dep. Dik. Bud. (1981) yang dikutip oleh (S. Sukarjdo dan 
Nurhasan.1992:10) 

 

Tabel 2.3 Penyebaran % Angka Mentah 

BANYAKNYA % NILAI 
10% teratas 
20% dibawahnya 
40% dibawahnya 
20% dibawahnya 
10% terbawah 

A 
B 
C 
D 
E 

(S. Sukarjdo dan Nurhasan.1992:10). 

2.3.2 Pendekatan Evaluasi Acuan Patokan 

1) Pengertian Penilaian Acuan Patokan 

Penilaian Acuan Patokan merupakan pendekatan penilaian yang 

membandingkan hasil pengukuran seorang siswa dengan suatu patokan atau 
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batas lulus, yang merupakan penguasaan minimum yang diterapkan lebih dulu 

sebelum proses pembelajaran. 

2) Cara penentuan Penilaian Acuan Patokan 

Sebelum proses pembelajaran batas lulus sebagai kriteria ditentukan 

lebih dahulu. Batas lulus ini ditentukan sebagai batas keberhasilan minimum. 

Siswa dianggap telah menguasai materi ajar bila bisa mencapai batas lulus dan 

mereka diperbolehkan mempelajari materi lebih lanjut. Sedang siswa yang 

belum mencapai batas lulus harus mengulang materi ajar tersebut. PAP bersifat 

tetap. 

3) Aplikasi Penilaian Acuan Patokan 

Pada PAP penetapan “Batas Lulus” merupakan hal yang pokok. Dalam 

penerapannya, hubungan antara derajat penguasaan kompetensi dengan nilai 

akhir (NA) yang akan diberikan adalah: 

Tabel 2.4 Derajat Penguasaan dan Nilai Akhir 

DERAJAT PENGUASAAN NILAI 
90% - 100% 
80% - 89 % 
65% - 79% 
55% - 64% 
kurang dari 50% 

A 
B 
C 
D 
E 

*) S. Sukarjdo dan Nurhasan (1992:10) dikutip dari Dirjen Perguruan Tinggi 
Dep. P dan K (1980). 

 

Penerapan penilaian acuan Patokan lebih mudah dibandingkan dengan 

PAN, karena PAP tanpa memerlukan perhitungan statistika. (S. Sukarjdo dan 

Nurhasan .1992:8-11) 
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2.3.3 Pendekatan Evaluasi kuantitatif-kompetitif dan deskriptif-

kualitatif 

Istilah kuantitatif-kompetitif diangkat dari praktik yang memanfaatkan 

skor kuantitatif sebagai alat untuk membandingkan status seorang siswa 

dengan siswa yang lainnya. Pendekatan ini memperendah motivasi terutama 

bagi anak-anak yang lemah, sebab mereka akan selamanya kalah bersaing 

dengan siswa lain yang memang berbekal keunggulan. 

Evaluasi deskriptif-kualitatif menitikberatkan data dan pelaporan 

hasilnya dalam bentuk pemaparan kedaan perilaku, dan pemaparan itu 

melukiskan profil siswa secara perorangan. Di dalam pemaparan itu 

digambarkan tentang tingkat penguasaan, atau sifat-sifat psikologis penting 

lainnya yang jauh lebih mudah dipahami sebagai umpan balik, baik bagi siswa 

maupun orang tuanya. 

2.4 Penentuan komponen nilai 

Untuk menentukan nilai dari suatu mata pelajaran yang  terdiri dari 

beberapa unsur (misalnya ada teori, praktek, dan lain-lain yang terkait), 

pertama-tama harus ditentukan bobot bagi setiap unsur yang terdiri dari sebagai 

berikut: 

1. 50% kehadiran 

2. 20% hasil-hasil tes kebugaran 

3. 20% hasil tes keterampilan olahraga 

4. 10% peningkatan sikap terhadap pendidikan jasmani  
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Penentuan bobot membutuhkan pertimbangan dari guru yang 

bersangkutan. Penetapannya dapat dibuat berdasarkan pengalaman atau 

rujukan tertentu berupa acuan patokan bagi penguasaan suatu materi 

dihubungkan dengan pencapaian tujuan instruksional. 

Tabel 2.5 Penentuan Akhir 

Tujuan pengajaran Bobot Nilai Angka 
Perkembangan organik 
(kesegaran jasmani) 3 B (3) 3 X 3 = 9 

Perkembangan keterampilan 2 A (4) 2 X 4 = 8 
Perkembangan intelektual 1 C (2) 1 X 2 = 2 
Perkembangan sosial-
emosional (sikap) 1 B (3) 1 X 3 =3 

 7  27 
Nilai Akhir = 22/7 = 3,11 =B 

(Rusli Lutan dan Adang Suherman, 2000:197) 

2.5  Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

penentuan nilai akhir  

Dalam menentukan nilai akhir siswa, seorang guru harus 

mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: 

2.5.1 Faktor Pencapaian atau Prestasi (Achievement) 

Prestasi atau pencapaian peserta didik yang dilambangkan dengan nilai-

nilai hasil belajar pada dasarnya mencerminkan sampai sejauh mana tingkat 

keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam pencapaian tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan bagi masing-masing mata pelajaran atau 

bidang studi. 
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2.5.2 Faktor Usaha (Effort) 

Disamping nilai-nilai hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik, 

faktor usaha yang telah mereka lakukan juga perlu mendapatkan pertimbangan 

dalam rangka penentuan nilai. Sekalipun misalnya seorang peserta didik hanya 

dapat mencapai nilai-nilai hasil akhir belajar yang minimal (prestasinya 

rendah), namun apabila pendidik dengan secara cermat dapat mengamati 

sehingga dapat memperoleh bukti  bahwa dengan nilai-nilai hasil tes hasil 

belajar yang rendah itu sebenarnya sudah merupakan hasil usaha yang 

sungguh-sungguh (sangat rajin mengikuti pelajaran, tekun dalam belajar dan 

sebagainya), maka sudah selayaknya kepada peserta didik tersebut dapat 

diberikan nilai penunjang sebagai hasil penghargaan atas kesungguhan usaha 

yang tanpa putus asa dari peserta didik itu. 

Sebaliknya, bagi peserta didik yang memiliki nilai-nilai hasil tes belajar 

yang rendah tetapi tidak tampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk 

memperbaiki prestasinya (malas dalam mengikuti pelajaran, sering membolos, 

belajar setengah-setengah dan sebagainya), maka cukup beralasan bagi 

pendidik untuk memberikan nilai akhir menurut apa adanya. 

2.5.3 Faktor Aspek Pribadi dan Sosial (Personnal and Social 

Characteristics) 

Karakter yang dimiliki oleh peserta didik baik sebagai individu maupun 

sebagai anggota kelompok perlu juga mendapatkan pertimbangan dalam 

penentuan nilai akhir. Seorang peserta didik yang sekalipun prestasi belajarnya 

tergolong menonjol namun akhlaknya tidak baik, indisipliner, sering berbuat 
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curang atau berbuat onar dan sebagainya perlu mendapatkan “hukuman” 

seimbang berupa pengurangan nilai akhir. 

2.5.4 Faktor Aspek Kebiasaan Kerja (Work Habit) 

Dimaksud dengan kebiasaan kerja disini adalah hal-hal yang ada 

hubungannya dengan kebiasaan melakukan tugas. Misalnya: tepat waktu atau 

tidaknya dalam menyerahkan pekerjaan rumah (PR), rapi tidaknya hasil 

pekerjaan rumah tersebut, ketelitian dalam menghitung dan sebagainya. Dapat 

juaga dimasukkan disini: kebersihan badan, kerapian berpakaian, dan 

sebagainya. (Anas Sudijono, 2005:434-436) 

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan  keempat faktor 

tersebut di atas diharapkan bahwa nilai akhir yang diberikan kepada peserta 

didik  itu adalah  merupakan nilai akhir yang betul-betul dapat menggambarkan 

secara bulat, utuh dan lengkap mengenai diri peserta didik, baik dari 

kecerdasan otaknya, sikap mental maupun kepribadiannya. 

2.6 Pembelajaran 

2.6.1 Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu 

proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 

sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses 

belajar siswa yang bersifat internal. Berikut akan dijelaskan mengenai 

pengertian pembelajaran secara umum dan khusus. 
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2.6.1.1 Pengertian secara Umum  

 Sesuai dengan pengertian belajar secara umum, yaitu bahwa belajar 

merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadi perubahan tingkah laku, 

maka pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik, 

(Darsono, 2001:24) 

 Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (UU No. 20/2003, Bab I Pasal 

Ayat 20). Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

(Wikipedia.com). 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan 

didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relative lama 

dan karena adanya usaha. 
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2.6.1.2 Pengertian secara Khusus  

Pengertian pembelajaran secara khusus dalam hal ini meliputi 

pembelajaran behavioristik, kognitif, gestalt, humanistik. 

1) Behavioristik  

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkahlaku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Agar terjadi hubungan 

stimulus dan respon (tingkahlaku yang diinginkan) perlu latihan, dan setiap 

latihan yang berhasil harus diberi hadiah dan atau reinforcement (penguatan). 

2) Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. 

3) Gestalt 

Pembelajaran menurut gestalt adalah usaha guru untuk memberikan materi 

pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya 

atau mengaturny menjadi suatu gestalt (pola bermakna). Bantuan guru 

diperlukan untuk mengaktualkan potensi mengorganisir yang terdapat dalam 

diri siswa. 

4) Humanistik 

Belajar akan membawa perubahan bila orang yang belajar bebas 

menentukan bahan pelajaran dan cara yang dipakai untuk mempelajarinya. 

Dengan demikian pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat 

dan kemampuannya. Tentu saja kebebasan yang dimaksud tidak keluar dari 
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kerangka belajar. Pembelajaran yang bersifat humanistik ini mungkin sukar 

menerapkannya secara penuh, mengingat kondisi sosial dan budaya yang tidak 

menunjang, (Darsono,2001:24-25). 

Tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik apabila semua 

komponen dari pembelajaran umum dan khusus terpenuhi. Apabila ada salah 

satu aspek yang tidak terpenuhi, maka pembelajaran tidak akan berjalan 

dengan baik atau tidak efektif. 

2.6.2 Ciri-Ciri Pembelajaran  

Ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa. 

4) Pembelajaran dapat mengguanakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik.  

5) Pembelajaran dapat menciptakan susana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis. 

2.6.3 Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja. Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan 
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pembelajaran adalah membantu pada siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkahlaku siswa bertambah, baik 

kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap 

dan perilaku siswa. 

2.6.4 Unsur-Unsur Dinamis dalam Pembelajaran  

  Unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran konkuren dengan unsur-unsur 

dalam belajar. Artinya unsur-unsur yang diperlukan dalam belajar yang 

keadaannya dapat berubah-ubah, juga terdapat pada diri guru (motivasi dan 

kesiapan membelajarkan siswa), dan pada upaya guru menyiapkan bahan 

pembelajaran, alat bantu pembelajaran, suasana pembelajaran, dan kondisi atau 

kesiapan siswa mengikuti pembelajaran baik fisik maupun psikologis. Unsur-

unsur ini kadang-kadang baik namun pada suatu ketika dapat menurun atau 

hilang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian. Ketepatan penggunaan metodologi 

merupakan hal yang sangat penting dari suatu penelitian, sehingga tidak akan 

terjadi kesalahan atau kerumitan dalam memecahkan masalah dari suatu 

penelitian.  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian survei. Arti kata survei menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data; 

penyelidikan; peninjauan; pengukuran (tanah) ( KBBI,2005 : 1110). 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, metode yang 

digunakan dalam pengolahan data adalah metode kualitatif, lebih jelasnya 

adalah metode deskriptif kualitatif. 

3.2 Subjek Penelitian 

3.2.1  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam 

suatu penelitian (Hadari Nawawi, 1983: 141 dalam S. Margono, 2005: 118). 
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Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda 

yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan 

memiliki karakteristik tertentu dan sama. Populasi merupakan seluruh data 

yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita 

tentukan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Guru-guru 

Pendidikan jasmani di SMA Negeri di kecamatan Purworejo yang berjumlah 

enam orang. 

Nama-nama SMA Negeri yang dimaksud  adalah: 

1) SMA Negeri I Purworejo 

2) SMA Negeri 7 Purworejo 

3.2.2 Sampel 

Setelah diketahui besarnya populasi, langkah selanjutnya adalah 

menentukan sampel yang akan diteliti. Sampel adalah sebagai bagian dari 

populasi, sebagai contoh (master) yang diambil dengan menggunakan cara-

cara tertentu (S. Margono, 2005: 121).  

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:131) sampel adalah sebagian atau 

wakil dari populasi yang diteliti. Pengambilan sampel ini dimaksud untuk 

memperoleh keterangan mengenai objek penelitian, dan mampu memberikan 

gambaran dari populasi. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah total sampling, yaitu menggunakan keseluruhan populasi menjadi 

sampel, yang menjadi sampel adalah guru pendidikan jasmani di SMA N I 
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Purworejo dan SMA N 7 Purworejo. Sampel disetiap sekolah adalah guru 

penjas X, XI, dan XII sehingga jumlah seluruh sampel sebanyak 6 orang. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono. 

2006:60). Variabel dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan evaluasi 

pendidikan jasmani di SMA Negeri se-Kecamatan Purworejo. 

3.4 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. “cara” menunjuk pada sesuatu yang 

abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda kasat mata, tetapi hanya dapat 

dipertontonkan penggunaannya. Terdaftar sebagai metode-metode penelitian 

adalah: angket (questionnaire), wawancara atau interview (interview), 

pengamatan (observation), ujian atau tes (test), dokumentasi (domentation), 

dan lain sebagainya (Suharsimi Arikunto,2007:100-101).  

Dalam penelitian, data merupakan faktor penting karena dengan adanya 

analisis data dapat ditarik kesimpulan.  Untuk memperoleh dan mengumpulkan 

data digunakan satu cara yang tepat agar kesimpulan yang diambil tidak 

menyesatkan. Maka dari itu peneliti menggunakan tiga cara dalam 

mengumpulkan data, yaitu: 
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3.4.1.1 Observasi (Pengamatan) 

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (S. Margono, 

2005:158). Berdasarkan pengertian ini, maka peneliti menggunakan metode 

observasi dengan beberapa pertimbangan antara lain:  

1) Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung, 

sehingga peneliti memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut. 

2) Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat 

perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

sebenarnya. 

3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencacat peristiwa dalam situasi 

yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan 

yang secara langsung diperoleh dari data. 

4) Untuk menghindari keraguan pada peneliti tentang data yang 

dikumpulkannya, yang dapat disebabkan antara lain oleh peneliti kurang 

dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak antara 

peneliti dan yang diwawancarai, ataupun karena reaksi peneliti yang 

emosional pada suatu saat. 

5) Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit dan 

untuk perilaku yang kompleks. 

6) Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak 

memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. 
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Misalkan perilaku bayi yang belum bisa berbicara atau mengamati orang 

yang berkelainan. 

Jika diihtisarkan, alasan secara metodologis bagi penggunaan 

pengamatan ialah: pengamatan mengotimalkan kemampuan peneliti dari segi 

motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya: 

pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana 

dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena 

dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan 

dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan 

peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga 

memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan 

pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun 

dari pihak subjek (Lexy J. Moleong,2006:175) 

3.4.1.2 Wawancara 

Untuk melengkapi dan memperjelas data penelitian, setelah proses 

evaluasi peneliti juga mengadakan wawancara kepada guru pendidikan 

jasmani. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. 

Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba 

(1985:266) yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2006:186) antara lain: 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 
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tuntutan, kepedulian dan lain-lain; kebulatan; merekontruksi kebulatan-

kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan 

kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang 

akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang 

diperoleh orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan 

memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan 

oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 

3.4.1.3 Dokumentasi 

Dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah 

metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya. Didalam pelaksanaan dokumentasi peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Suharsini 

Arikunto, 2006: 158). 

Data yang diambil melalui kajian dokumentasi berasal dari : Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), daftar nilai siswa, dan penentuan skor nilai. 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 

“Instrumen penelitian” yang diartikan sebagai “alat bantu” merupakan 

saran yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket (questionnaire), 
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daftar cocok (cheklist), atau pedoman wawancara (interviewuide atau interview 

schedule), lembar pengamatan atau panduan pengamatan (observation sheet 

atau observation schedule), soal tes, inventori (inventory), skala (scala), dan 

sebagainya (Suharsimi Arikunto.2007:101). 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah daftar 

cocok (cheklist). Daftar cocok (cheklist) menunjuk pada sebuah instrument 

pengumpul data yang bentuknya seperti daftar cocok tetapi alternative yang 

disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang (Suharsimi 

Arikunto,2007:105). 

Peneliti ingin mengungkapkan bagaimana objek penelitian (guru 

pendidikan jasmani) mempunyai prinsip-prinsip dalam proses pelaksanaan 

evaluasi yang dilakukannya dalam suatu tabel daftar cocok, alternatif jawaban 

yang digunakan melalui pemaparan berupa tingkatan nilai, yaitu “5”, “4”, “3”, 

“2”, “1” . Nilai tertinggi adalah 5 dan nilai terendah adalah 1. Perolehan nilai 

(kriteria nilai) tersebut berdasarkan keterangan yang telah dibuat pada setiap 

nomer pernyataan. 

Tabel 3.1 Format instrumen penelitian 
 

No Unsur penelitian 5 4 3 2 1 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Pengisian data dalam daftar cocok ini diisi oleh peneliti yang dilakukan 

dengan metode pengamatan (observation), wawancara (interviewe), dan 

dokumentasi (documentation). 

Pertanyaan yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian 

ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan evaluasi pendidikan 
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jasmani di Sekolah Menengah Atas Negeri, maka pertanyaan digolongkan 

sebagai berikut: 

1) Biodata Subjek Penelitian 

a. Tempat 

b. Hari dan tanggal 

c. Kelas 

2) Garis besar unsur-unsur dalam penelitian 

a. Aspek tujuan evaluasi  

b. Aspek syarat-syarat evaluasi 

c. Aspek sasaran atau objek evaluasi  

d. Aspek kesiapan guru dalam melaksanakan evaluasi 

e.   Aspek langkah-langkah pokok dalam melakukan evaluasi hasil belajar 

f.      Aspek teknik dalam melakukan evaluasi 

g. Aspek penentuan komponen nilai 

h. Aspek faktor-faktor perlu dipertimbangkan dalam penentuan nilai akhir 

Garis besar unsur-unsur dalam penelitian di atas kemudian dijabarkan 

dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang lebih khusus (spesifik). Pernyataan  

pernyataan tersebut lalu dibagi ke dalam metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi (lembar observasi dalam 

bentuk daftar cocok), wawancara (lembar wawancara dalam bentuk daftar 

cocok), dan dokumentasi (daftar cocok). 
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3.5 Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dalam 

penganalisisan data tidak digunakan administrasi dan pengontrolan terhadap 

perlakuan, bersifat non statistik, sedikit penggunaan angka-angka, berupa 

frekuensi dan persentase. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang 

suatu variabel, gejala atau keadaan (Suharsimi Arikunto, 2007:234). 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

Langkah 1: 

Penelitian menjumlahkan tanda centang yang ada pada setiap kolom 

untuk kemudian dicari besarnya persentase untuk masing-masing kategori. 

Sebagai alat bantu dalam analisis peneliti menggunakan matriks, dari tanda-

tanda centang yang tertera pada setiap kategori peneliti menggunakan 

presentase untuk setiap kategori. 

Langkah 2 : 

Menjumlahkan banyaknya tanda centang pada setiap kolom yang 

terdapat pada matriks alat bantu. Jumlah tanda centang tersebut kemudian 

dibandingkan dengan jumlah seluruh responden kemudian dicari 

persentasenya. Setelah diketahui jumlah seluruh responden kemudian dibagi 

skor maksimal dan selanjutnya dikalikan seratus persen. 

Nilai presentase = %100x
t
n  
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Keterangan :     n  = banyaknya skor yang diperoleh 

                          t  =  total skor 

Langkah 3 : 

Menuliskan besarnya persentase dalam setiap kolom (Suharsimi 

Arikunto, 2007:266). 

Langkah 4 : 

Persentase diubah menjadi pernyataan dalam sebuah predikat yang 

menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran kualitas. Dalam penelitian ini 

menggunakan predikat: “Sangat baik”, “Baik”, “Cukup Baik”, “Kurang Baik”, 

dan “Tidak Baik” (lima tingkatan) (Suharsimi Arikunto, 2007:269). 

Tabel 3.2 Predikat Perolehan Skor  
 

No Rentang Skor 
(dalam %) 

Predikat 

1 91 – 100 Sangat baik 
2 80 – 90 Baik 
3 65 – 79 Cukup Baik 
4 55 – 64 Kurang Baik 
5 Kurang dari 50 % Tidak Baik 

 

Setelah diketahui besarnya presentase setiap kategori kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel 3.2 (tabel predikat perolehan skor). Dari tabel 3.2 

di atas akan diketahui predikat untuk setiap kategori, setelah itu kemudian 

penulis mengambil kesimpulan umum tentang kategori-kategori tersebut 

(kekurangan, kelebihan, maupun tentang hal-hal yang perlu diperbaiki). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pengolahan data hasil penelitian terhadap aspek-aspek yang diteliti dalam 

Survei Tentang Proses Pelaksanaan Evaluasi Pendidikan jasmani di SMA 

Negeri Se-Kecamatan Purworejo menggunakan rumus %100x
t
n , dimana n 

adalah banyaknya skor hasil pengamatan yang diperoleh,  sedangkan t 

merupakan total skor untuk masing-masing unsur yang diamati. Hasil 

pembagian t
n

, selanjutnya dikalikan 100 %, sehingga diketahui besarnya 

persentase hasil pengamatan terhadap aspek yang telah diamati. Besarnya 

persentase yang telah diperoleh tersebut, kemudian diberi predikat dengan 

ketentuan sebagaimana yang telah dituangkan pada bab III halaman 42 

Survei terhadap pelaksanaan evaluasi difokuskan terhadap beberapa aspek 

sebagai berikut : tujuan evaluasi,  syarat-syarat evaluasi, sasaran/objek evaluasi, 

kesiapan guru dalam melakukan evaluasi, langkah-langkah pokok dalam 

melakukan evaluasi hasil belajar, teknik dalam melakukan evaluasi, penentuan 

komponen nilai, faktor-faktor perlu dipertimbangkan dalam penentuan nilai 

akhir.  

Hasil pengamatan terhadap delapan aspek di atas dapat penulis tuangkan 

pada tabel 4.1 di bawah ini:  
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Tabel 4.1 Perolehan skor hasil pengamatan dan interpretasinya 

No Aspek yang 
diamati 

Skor 
(dalam %) 

Predikat Artinya 

1 Tujuan evaluasi 75,23 % Cukup Baik Kesesuaian antara 
pelaksanaan dan 
tujuan evaluasi cukup 
baik. 

2 Syarat-Syarat 
Evaluasi 

75 % Cukup Baik Persyaratan yang harus 
dipenuhi dalam 
menentukan soal-soal 
evaluasi cukup sesuai 
dengan kaidah 
penyusunan soal 

3 Sasaran/Objek 
Evaluasi 

80 % Baik  Secara umum sasaran 
yang dituju dalam 
pelaksanaan evaluasi 
telah mengenai sasaran 
baik aspek kognitif, 
afektif dan 
psikomotorik. 

4 Kesiapan Guru 
dalam Melakukan 
Evaluasi 

61,66 % Kurang baik Guru masih kurang 
siap dalam melakukan 
evaluasi. 

5 Langkah-Langkah 
Pokok dalam 
Melakukan 
Evaluasi Hasil 
Belajar 

81,66 % Baik Langkah-langkah 
pokok yang dilakukan 
guru dalam 
melaksanakan evaluasi 
baik  

6 Teknik dalam 
Melakukan 
Evaluasi 

67,5 % Cukup baik Guru menerapkan 
teknik evaluasi dengan 
cukup  baik 

7 Penentuan 
Komponen Nilai 

71,66 % Cukup baik Dalam menentukan 
nilai, guru telah 
menggunakan lebih 
dari dua unsur 
penentu.  

8 Faktor-Faktor 
Perlu 
Dipertimbangkan 
dalam Penentuan 
Nilai Akhir 

73,33 % Cukup Baik Dalam menentukan 
nilai akhir, guru 
melakukan beberapa 
pertimbangan, 
sekurang-kurangnya 
dua unsur. 
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Berdasarkan tabel di atas, perolehan skor dari 8 aspek dapat 

dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu aspek (langkah-langkah) evaluasi 

yang sudah cukup baik dan langkah langkah yang harus diperbaiki. Langkah-

langkah dalam pelaksanaan evaluasi yang dipandang cukup baik diantaranya 

adalah aspek: Tujuan Evaluasi, syarat-syarat evaluasi, sasaran/objek evaluasi, 

langkah-langkah pokok dalam melakukan evaluasi hasil belajar,  teknik dalam 

melakukan evaluasi, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan 

nilai akhir. Sedangkan faktor yang harus diperbaiki adalah kesiapan guru dalam 

melaksanakan evaluasi. 

4.2 Pembahasan  

Survei terhadap proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran penjas di SMA 

Negeri se-Kecamatan Purworejo dilakukan dengan menggunakan teknik 

pengamatan dan telah menghasilkan dua temuan yaitu Proses pelaksanaan yang 

dapat dipandang cukup baik dan proses pelaksanaan yang masih perlu 

diperbaiki. Beberapa aspek yang dipandang telah dilaksanakan dengan baik 

adalah, tujuan evaluasi, syarat-syarat evaluasi, sasaran/objek evaluasi, langkah-

langkah pokok dalam melakukan evaluasi hasil belajar, tekknik dalam 

melakukan evaluasi, menentukan  nilai (dengan rentang skor 67,50 % -  80 %). 

Sedangkan aspek yang masih perlu untuk diperbaiki adalah kesiapan guru dalam 

melakukan evaluasi (skor 61,66 %).  

Pada aspek kesiapan guru terdapat 2 bagian pokok, yaitu penyusunan 

rencana evaluasi sebelum melaksanakan evaluasi dan persiapan alat evaluasi 

(soal, indikator penilaian, alat- alat yang digunakan dalam evaluasi). Dari hasil 
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studi dokumentasi diketahui bahwa kedua unsur diatas hanya beberapa guru saja 

yang memilikinya. Hal tersebut diketahui dari studi wawancara bahwa sebagian 

besar guru penjas di SMA Negeri se-Kecamatan Purworejo lebih 

memperhatikan segi administratif saja. Hal ini diketahui juga dari hasil 

pengamatan bahwa hasil evaluasi yang telah dilaksanakan tidak ditindaklanjuti 

dengan sebagaimana mestinya. Misalnya para siswa diberikan pengayaan dalam 

bentuk bimbingan karir untuk mencapai prestasi pada cabang olahraga tertentu 

dan para siswa yang belum memenuhi atau memperoleh standar nilai minimal 

diadakan program perbaikan melalui kegiatan pada waktu yang lain 

(ekstrakurikuler). 

Apabila dianalisis, aspek yang masuk dalam kategori baik berkaitan 

dengan unsur administratif. Artinya semua yang terkait dengan unsur di atas 

merupakan tugas administratif yang bersifat formal dan menjadi kewajiban bagi 

setiap guru. Tujuannya adalah memenuhi kepentingan dinas baik secara pribadi 

maupun kelembagaan. Dalam praktiknya, pengadaan instrumen evaluasi 

tersebut dapat diadakan melalui kerja kelompok seperti Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP). Jadi sangat wajar, apabila beberapa unsur di atas dapat 

dipenuhi dengan cukup baik oleh guru-guru pendidikan jasmani SMA Negeri 

se-Kecamatan Purworejo.  

Pada sisi yang lain, terutama aspek evaluasi yang bersifat pribadi yaitu 

aspek kesiapan guru dalam melakukan evaluasi. Berdasarkan hasil pengamatan, 

aspek ini menunjukkan skor 61,66 %.  Kenyataan ini mengandung arti bahwa 
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masih ada guru Pendidikan jasmani SMA Negeri se-Kecamatan Purworejo 

kurang siap dalam  melakukan evaluasi.  

Apabila dipadukan dengan enam aspek sebelumnya (Tujuan evaluasi, 

syarat-syarat evaluasi, sasaran/objek evaluasi, langkah-langkah pokok dalam 

melakukan evaluasi hasil belajar), mestinya hal ini tidak akan terjadi. Sebab 

semuanya mulai dari KTSP dan perangkat lainnya telah terpenuhi. Hanya saja 

pelaksanaan pembelajaran yang terkesan kurang maksimal, terutama dalam 

mengelola waktu, hal ini menyebabkan pelaksanaan evaluasi menjadi sedikit 

terabaikan. Masih ada guru Pendidikan jasmani SMA Negeri se-Kecamatan 

Purworejo kurang mempersiapkan pelaksanaan evaluasi sebagaimana yang 

diharapkan. Proses evaluasi hanya mengandalkan beberapa gerakan tertentu, 

sehingga tidak mencerminkan rangkaian materi pelajaran yang diajarkan. 

Berdasarkan dari fenomena tersebut menunjukan bahwa proses pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran penjas di SMA Negeri seKecamatan Purworejo sudah 

cukup baik, namun perlu ditingkatkan terutama dalam aspek kesiapan guru 

dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran penjas. 

Dalam dunia pendidikan, pelaksanaan evaluasi bertujuan, mendapatkan 

data tentang tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan setelah mereka 

mengikuti proses belajar mengajar. Melalui pelaksanaan evaluasi ini dapat 

diketahui status siswa, prestasi siswa, kelemahan dan kesulitan siswa. Dengan 

kata lain hasil evaluasi dapat memberikan laporan otentik tentang keberadaan 

seorang siswa. Hasil evaluasi selanjutnya dapat digunakan untuk: mengadakan 

pengelompokkan, memberi motivasi siswa, menempatkan siswa sesuai dengan 
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bidang keahliannya, memberikan data kepada pihak tertentu dan mengadakan 

seleksi. Proses evaluasi yang baik, akan memberikan data yang akurat, dan akan 

mempermudah pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan, 

diantara guru, lembaga dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan pelaksanaan 

evaluasi yang kurang baik akan menghambat kemajuan terutama bagi siswa 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah cerdas dan 

komprehensif oleh guru dalam melaksanakan evaluasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa : 

  Secara keseluruhan guru Pendidikan Jasmani SMA Negeri se-Kecamatan 

Purworejo 87,5% sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani 

dengan cukup baik, dan 12,5% masih kurang baik yaitu pada aspek kesiapan guru 

dalam melakukan evaluasi. 

5.2 Saran  

  Berorientasi pada analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu : 

1. Bagi guru penjas di SMA Negeri se-Kecamatan Purworejo hendaknya 

mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi yang 

dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih optimal. 

2. Bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani hendaknya melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi penjas agar dapat memperoleh hasil 

penelitian yang lebih luas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan, khususnya kualitas pendidikan di bidang pendidikan jasmani di 

Indonesia. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 

No Aspek Sub Aspek Indikator 

1 Aspek tujuan 

evaluasi  

 

a) Keterkaitan dengan 

keberhasilan 

program jasmani 

 

1. Evaluasi yang dilakukan melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh siswa 

2. Evaluasi yang dilakukan berhubugan dengan kemampuan gerak secara efektif, efesien, halus, 

indah, dan sempurna 

3. Evaluasi yang dilakukan dapat menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap, dan tanggung 

jawab 

4. Evaluasi yang dilakukan dapat menumbuhkembangkan kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan diri pada suatu kelompok 

5. Berprestasi sesuai dengan standar KKM yang telah ditetapkan 

6. Berpatisipasi aktiv dalam aktivitas jasmani 

7. Menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup sehat 

2 Aspek syarat-

syarat evaluasi 

 

a) Kevaliditasan 

evaluasi/ tujuan 

evaluasi 

 

 

8. Evaluasi yang dilakukan dapat memberikan informasi keadaan siswa tentang kemajuan dan 

status belajarnya 

9. Evaluasi yang dilakukan dapat menjadi pertimbangan tentang efektivitas mengajar 

10. Evaluasi yang dilakukan dapat memberi informasi tentang status belajar siswa saat ini 

dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan guru untuk keperluan perlu tidaknya melakukan 
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b) Kereabilitasan alat 

evaluasi 

c) Kepraktisan alat 

evaluasi 

 

penyesuaian pengajaran 

11. Evaluasi yang dilakukan dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi kurikulum atau program 

12. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk menempatkan siswa pada kelompok belajar sesuai 

dengan tingkat kemampuannya 

13. Evaluasi yang dilakukan dapat memberi informasi tentang status siwa berdasarkan tujuan 

yang ditetapkan gurunya untuk keperluan penentuan nilai 

14. Melakukan evaluasi dengan menggunakan alat ukur yang sama (dalam satu materi dan 

tingkatan kelas yang sama) 

15. Kemudahan dalam menggunakan alat evaluasi 

3 Aspek sasaran 

atau objek 

evaluasi 

a) Ranah kognitif 

b) Ranah affektif 

c) Ranah psikomotorik 

16. Evaluasi yang dilakukan melibatkan ranah kognitif, affektif, dan psikomotorik 

4 Aspek kesiapan 

guru dalam 

melaksanakan 

evaluasi 

a) Penyusunan rencana 

evaluasi 

b) Persiapan alat 

evaluasi 

17. Guru menyusun rencana evaluasi hasil belajar sebelum evaluasi dilakukan 

 

18. Menyiapkan alat evaluasi (soal, indikator penilaian, alat-alat yang digunakan) sebelum 

melaksanakan evaluasi  

5 Aspek langkah-

langkah pokok 

dalam melakukan 

a) Penghimpunan data 

evaluasi  

b) Adanya tindak lanjut 

19. Melakukan kegiatan evaluasi bertujuan untuk memperoleh informasi kemampuan siswa 

setelah mengikuti pembelajaran penjas 
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evaluasi hasil 

belajar 

hasil evaluasi 20. Mengadakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi peserta didik 

 

6 Aspek teknik 

dalam melakukan 

evaluasi 

a) Teknik-teknik 

pengambilan 

penilaian 

21. Melakukan evaluasi dengan teknik penilaian kinerja 

22. Melakukan evaluasi dengan teknik penilaian penugasan 

23. Melakukan evaluasi dengan teknik penilaian hasil kerja 

7 Aspek penentuan 

komponen nilai 

 

a) Kehadiran 

b) Hasil dari tes 

kebugaran 

c) Hasil tes 

keterampilan 

olahraga 

d) Peningkatan sikap 

terhadap pendidikan 

jasmani 

24. Unsur kehadiran mempengaruhi penentuan nilai akhir 

25. Unsur hasil dari tes kebugaran mempengaruhi penentuan nilai akhir 

 

26. Unsur hasil tes keterampilan olahraga mempengaruhi penentuan nilai akhir 

 

 

27. Unsur peningkatan sikap terhadap pendidikan jasmani mempengaruhi penentuan nilai akhir 

 

 

8 Aspek faktor-

faktor perlu 

dipertimbangkan 

dalam penentuan 

a) Faktor prestasi 

b) Faktor usaha  

 

c) Faktor aspek 

28. Mempertimbangkan faktor prestasi hasil belajar dalam penentuan nilai akhir 

29. Mempertimbangkan faktor kesungguhan usaha yang dilakukan peserta didik pada proses 

belajar dalam penentuan nilai akhir 

30. Mempertimbangkan faktor aspek pribadi dan sosial (berakhlak baik,disiplin,adil, dsb) peserta 
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nilai akhir 

 

kebiasaan dan social 

d) Faktor aspek 

kebiasaan kerja 

didik dalam penentuan nilai akhir 

 

31. Mempertimbangkan faktor aspek kebiasaan kerja (menyerahkan PR tepat waktu, kebersihan 

badan, kerapian berpakaian, dsb) peserta didik dalam penentuan nilai akhir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Tempat Pelaksanaan Penelitian 
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Gambar 2. Guru Melakukan Pengambilan Nilai pada Materi 

Olahraga Bola Tangan 

  

 

Gambar 3. Guru Sedang Memberi Pengarahan tentang Cara dan 

Ketentuan Pengambilan Nilai yang akan dilakukan. 
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Gambar 4. Siswa sedang Melakukan Praktek Pengambilan Nilai 

pada Materi Bola Tangan 

 

 

Gambar 5. Guru Memberikan Contoh Tehnik Melempar Bola 

Dalam Materi Bola Tangan Sebelum Pengambilan Nilai. 
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Gambar. 6 Siswa Melakukan Latihan Layup Sebelum Pengambilan 

Nilai pada Materi Bola Basket 

 

 

 
Gambar 7. Penulis sedang Malakukan Wawancara dengan Salah 

Satu Guru Olahraga Mengenai Tehnik Pengambilan Nilai. 
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Gambar 8. Siswa Melakukan Pemanasan Sebelum Pengambilan 

Nilai pada Materi Senam Lantai 

 

 

Gambar 9. Guru sedang Memberi Contoh Gerakan Roll Depan pada 

Olahraga Senam Lantai 
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Gambar 10. Guru sedang Melakukan Pengambilan Nilai Roll 

Depan pada Materi Senam Lantai 

 

 

Gambar 11. Penulis Melakukan Wawancara dengan Salah Satu 

Guru Mengenai Tekhnik Pengambilan Nilai 
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Gambar 11. Siswa sedang Melakukan Passing Bawah pada 

Pengambilan Nilai Materi Volly 

 

 

Gambar 12. Guru Memberi Contoh Salah Satu Tehnik Permainan 

Bola Basket sebelum Pengambilan Nilai 

 

 

 


