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SARI 

Sanny Miftakhurrizqi, SurveiPelaksanaan Proses Pembelajaran Dan 
EvaluasiPenjasorkes Di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten 
Tegal Tahun 2011. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah 
pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi penjasorkes di Sekolah Dasar 
Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011?. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi 
penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal 
tahun 2011. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru Penjasorkes SD Negeri Se 
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011.  Teknik sampel dalam 
penelitian ini adalah total sampling, yaitu menjadikan seluruhGuru 
PenjasorkesSD Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegalsebanyak  30 
orang sebagai sampel. Variabel dalam penelitian ini ada satu yaitu hasil 
pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi penjasorkes di Sekolah Dasar 
Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Metode pengumpulan yang 
digunakan adalah teknik survei dengan menggunakan angket atau quesioner, 
dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunkaan teknik deskriptif persentase.   

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa secara umum 
pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi penjasorkes di Sekolah Dasar 
Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegaltahun 2011 sangat baik, dimana 
pada tahap perencanaan pembelajaran dan evaluasi telah dilakukan dengan sangat 
baik (89,26%), pada tahap pre testdilakukan dengan sangat baik (81,67%), tahap 
proses pembelajaran dan evaluasi dilakukan dilakukan dengan sangat baik 
(84,88%), tahap post testdilakukan dengan sangat baik (81,46%) dan tahap 
penentuan nilai dilakukan dengan sangat baik pula (84,83%). Sedangkan secara 
spesifik masih ada beberapa sekolah yang belum memenuhi kriteria pelaksanaan 
proses pembelajaran dan evaluasi penjasorkes yang ideal akibat keterbatasan 
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan keterbatasan sarana dan 
prasarana pembelajaran penjasorkes yang dimiliki sekolah. 

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, yaituguru 
PenjasorkesSD Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal belum 
sepenuhnya melaksanakan pembelajaran dan evaluasi penjasorkes secara baik, 
akibat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang. Oleh 
karena itu penulis mengajukan saran : 1) Pihak sekolah perlu menambah sarana 
dan prasarana olahraga khususnya pada sekolah-sekolah yang kelengkapan 
sarana-prasarana olahraga masih kurang, 2) Perlu pengadaan kegiatan workshop 
tentang pembelajaran dan teknologi penjasorkes yang lebih berkualitas 
dilingkungan Kecamatan atau Kabupaten sebagai upaya peningkatan sumber daya 
manusia sebaga tenaga pendidikan yang profesional, dan 3) Guru penjasorkes 
hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam merencanakan dan melaksanakan 
proses pembelajaran sehingga semua materi dalam silabus dapat disampaikan 
kepada siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

terencana dan terpola untuk menciptakan suasana dan memberikan pelayanan agar 

anak didik belajar secara efektif. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang 

paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan. Ini berarti berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Belajar merupakan proses 

paling penting bagi perubahan perilaku manusia karena mencakup segala sesuatu 

yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan penting didalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan persepsi 

manusia. Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu untuk 

mengadakan perubahan dalam dirinya secara keseluruhan, baik pengetahuan, 

ketrampilan maupun interaksi dengan lingkungan.  Belajar merupakan suatu 

perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada 

tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada 

tingkah laku yang lebih buruk (Ngalim Purwanto, 1990: 85).  

Salah satu hal yang penting dalam pendidikan adalah masalah proses 

belajar mengajar karena merupakan perangkat utama di suatu lembaga 

pendidikan. Proses belajar mengajar harus dilaksanakan sebagai pedoman pokok 

pengajaran sehingga akan tercipta suatu kesamaan langkah sesuai dengan program 
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yang telah ditetapkan secara nasional. Untuk menjalankan proses pendidikan, 

kegiatan pembelajaran merupakan suatu usaha yang sangat strategis untuk 

mencapai tujuan yang diharapakan. Kegiatan belajar mengajar merupakan 

masalah yang komplek dan melibatkan keseluruhan aspek psikologis, fisik, bukan 

saja aspek kejiwaan, tetapi juga aspek neurofisiologis pada tahap baru mengenal 

substansi yang dipelajari, baik yang kognitif, afektif, maupun psikomotor bagi 

siswa. 

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. 

Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan 

belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara 

optimal. Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi 

para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki 

standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, 

mandiri, dan disiplin. Kedudukan guru sebagai pelaksana proses belajar mengajar 

di sekolah, menuntut guru untuk mengetahui dan menerapkan program pengajaran 

bagi siswa. Ditangan guru pula proses belajar dapat berjalan lancar dan baik, serta 

guru dituntut bertanggung jawab terlaksananya proses belajar mengajar di 

sekolah. Proses belajar mengajar penjas di sekolah harus direncanakan terlebih 

dahulu untuk mempermudah dan lebih bermakna.  

Di dalam mengajar nantinya seorang guru dituntut untuk bisa memberikan 

pendidikan yang terbaik sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang 
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diinginkan. Dalam hal ini, evaluasi pendidikan merupakan salah satu bagian dari 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mendukung tercapainya tujuan 

pendidikan tersebut, dan diantara evaluasi yang dilakukan oleh guru yaitu evaluasi 

hasil belajar, dimana evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana 

pengetahuan dan keterampilan siswa setelah menerima materi dan arahan dari 

seorang guru. Evaluasi hasil belajar ini sangatlah penting dimana seorang guru 

harus benar-benar obyektif dan profesional dalam melaksanakannya, karena disini 

seorang guru akan memutuskan berhasil tidaknya seorang murid. 

Dalam Pendidikan formal, interaksi antara guru dengan siswa atau sering 

disebut proses belajar mengajar atau proses pembelajaran memiliki beberapa 

komponen. Salah satu diantara beberapa komponen pembelajaran adalah evaluasi. 

Evaluasi sebenarnya tidak hanya dipakai dalam pendidikan formal saja tetapi 

evaluasi juga dipakai diluar pendidikan formal. Memang tidak semua orang 

menyadari bahwa setiap saat kita selalu melakukan pekerjaan evaluasi. Dalam 

beberapa kegiatan sehari-hari kita jelas-jelas sering mengadakan pengukuran dan 

penilaian, yang tanpa disadari bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut 

merupakan suatu kegiatan evaluasi. 

Para ahli pendidikan jasmani telah mengembangkan rumusan tujuan yang 

bersumber dari analisis filsafat dan tuntunan dalam kehidupan masyarakat tentang 

profil ideal dari sifat-sifat individu dan masyarakat. Rumusan tujuan itu memang 

agak bervariasi, sesuai dengan pendekatan dan penekanannya namun yang 

terpenting, tujuan itu dapat diidentifikasikan karakteristiknya dan kemudian dapat 

diukur untuk keperluan evaluasi. 
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Berbicara tentang pengertian istilah evaluasi pendidikan ditanah air kita, 

Lembaga Administrasi Negara mengemukakan batasan mengenai evaluasi 

pendidikan sebagai berikut :1) proses kegiatan untuk menentukan kemajuan 

pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, 2) usaha untuk 

memperoleh informasi berupa umpan balik ( fead back ) bagi penyempurnaan 

pendidikan (Annas Sudijono, 2005:2). 

Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila 

dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu 1) 

prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan prinsip 

komprehensif dimaksudkan disini bahwa evaluasi hasil proses belajar mengajar 

dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut terlaksana 

dengan bulat atau menyeluruh, 2) prinsip kesinambungan juga dikenal dengan 

istilah prinsip kontinuitas. Dimaksudkan disini bahwa evaluasi hasil proses belajar 

mengajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur 

dan sambung menyambung dari waktu ke waktu, 3) prinsip objektivitas 

menegndung makna bahwa evaluasi hasil belajr mengajar dapat dinyatakan 

sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang bersifat 

subyektif ( Anas Sudijono, 2005:31). 

Salah satu prinsip dasar yang senantiasa diperhatikan dan dipegang dalam 

rangka evaluasi adalah prinsip kebulatan, dengan prinsip mana evalutor dalam 

melaksanakan evaluasi hasil belajar mengajar dituntut untuk mengevaluasi secara 

menyeluruh terhadap peserta didik, baik dari segi pemahamannya terhadap materi 

atau bahan pelajaran yang telah diberikan (aspek kognitif), maupun dari segi sikap 
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(aspek afektif) dan dari segi gerak (aspek psikomotor). Mengingat bahwa ketiga 

aspek atau ranah kejiwaan erat sekali dan bahkan tidak mungkin dapat dilepaskan 

kegiatan atau hasil evaluasi hasil belajar.    

Masalah yang terjadi adalah apakah guru Penjasorkes  di SD Negeri Se 

Kecamatan Kramat telah memeiliki sikap positif terhadap evaluasi dan apakah 

mereka dibekali dengan ketrampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas itu. 

Faktor yang sangat penting adalah guru-guru itu sendiri harus memiliki sikap 

dasar yakni memahami evaluasi sebagai tahap kegiatan yang perlu dilaksanakan 

sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan evaluasi berlangsung menurut prosedur 

yang dapat dipertanggung jawabkan dan hasilnya relatif obyektif dan fair.  

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran penjasorkes di SD Negeri se 

kecamatan kramat terjadi adanya kesenjangan antara teori dan fakta artinya bahwa 

secara teori guru penjasorkes di SD Negeri kecamatan Kramat membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran tetapi pada faktanya pelaksanaan pembelajaran 

tersebut tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuwatnya, kemudian 

pada pelaksanaan evaluasi bahwa ada tiga ranah yang menjadi dasar pelaksanaan 

evaluasi yaitu ranah kognitif (pemahaman), ranah afektif (sikap), dan ranah 

psikomotor (gerak), tetapi dalam pelaksanaannya guru penjasorkes di SD Negeri 

se kecamatan kramat hanya menggunakan ranah psikomotor dalam mengevaluasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: “Survei Pelaksanaan Proses Pembelajaran 
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Dan Evaluasi Penjasorkes Di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal Tahun 2011”. 

 

1.2 Permasalahan  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka peneliti merumuskan 

suatu permasalahan: 

Bagaimanakah pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi Penjasorkes 

di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi Penjasorkes di Sekolah Dasar 

Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

  Dari judul penelitian “Survei pelaksanaan proses pembelajaran dan 

evaluasi Penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten 

Tegal tahun 2011”, Penulis ingin memberikan batasan-batasan sebagai pedoman 

untuk penulisan skripsi selanjutnya. Selain itu, penegasan istilah dimaksudkan 

untuk menghindari salah penafsiran oleh pembaca. Beberapa istilah yang 

dijelaskan antara lain : 
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1.4.1 Survei 

Survei menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teknis riset dengan 

memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, peninjauan dan pengukuran 

(tanah) (KBBI, 2005:1110). 

Dari arti kata survei yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diatas 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).  

Survei dalam penelitian ini berarti pengamatan atau penyelidikan untuk 

mendapatkan keterangan yang baik dan terang tentang pelaksanaan proses 

pembelajaran dan evaluasi Penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan 

Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011.  

1.4.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, 

keputusan dan sebagainya. (KBBI, 2005:627). 

Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah suatu usaha dari guru Penjasorkes 

pada Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dalam 

melaksanakan proses pembelajaran dan evaluasi Penjasorkes. 

1.4.3 Proses Pembelajaran 

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

(Darsono, 2001:24). 

Pembelajaran dalam penelitian ini adalah kegitan guru Penjasorkes dalam 

memberikan tahapan materi, proses pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 

Penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal 

tahun 2011. 

 

1.4.4 Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu proses penghargaan terhadap hasil pengukuran(S. 

Sukardjo dan Nurhasan (1992:4). Evaluasi dalam pembelajaran diartikan sebagai 

suatu kegiatan untuk menentukan nilai pencapaian hasil belajar. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan evaluasi adalah penilaian 

terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik kearah tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan untuk mengetahui sampai dimana daya serap siswa setelah mengikuti 

pelajaran tersebut. 

Evaluasi dalam penelitian ini adalah suatu usaha dari guru Penjasorkes 

Sekolah Dasar Se Kecamatran Kramat Kabupaten Tegal dalam melaksanakan 

evaluasi mata pelajaran Penjasorkes untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang 

diharapkan berhasil dicapai. 

1.4.5 Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan 

Istilah Penjasorkes dalam KTSP mempunyai pengertian Mencerminkan 

proses pembelajaran yang mengedepankan kebugaran jasmani peserta didik, 

bukan merupakan kecabangan (skiil oriented). 
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Penjasorkes adalah proses ajar melalui aktivitas jasmani, dan sekaligus 

pula sebagai proses ajar untuk menguasai keterampilan jasmani (Rusli Lutan, 

2000:1) 

Penjasorkes adalah suatu proses pendidikan yang diarahkan untuk 

mendorong, mengembangkan dan membina kemampuan jasmaniah dan rohaniah 

serta kesehatan siswa dan lingkungan hidup agar tumbuh dan berkembang secara 

harmonis dan optimal. Penjasorkes adalah proses pendidikan melalui gerak insani 

(Rusli Lutan, 2000:2) 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan penelitian yang dilakukan ini 

antara lain:  

1.5.1 Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan bagi 

peneliti mengenai pelaksanan proses pembelajaran dan evaluasi Penjasorkes di 

Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011. 

1.5.2 Bagi Pihak Sekolah 

Dapat memberikan informasi kepada pihak sekolah mengenai pelaksanaan 

proses pembelajaran dan evaluasi Penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri Se 

Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
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1.5.3 Bagi Jurusan PJKR  

Sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai 

pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi Penjasorkes di Sekolah Dasar 

Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 

 

1.6 Pemecahan Masalah 

Dari permasalahan diatas, maka dapat dilakukan pemecahan masalah, 

yaitu dengan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan 

evaluasi Penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri Gugus Nyi Ageng Serang 

Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Tinjauan Penjasorkes  

2.1.1 Pengertian Penjasorkes 

  Penjasorkes adalah proses ajar melalui aktivitas jasmani, dan sekaligus 

pula sebagai proses ajar untuk menguasai keterampilan jasmani (Rusli Lutan dan 

Adang Suherman, 2000:1). Penjasorkes dapat diartikan sebagai proses pendidikan 

yang menitikberatkan pada aktivitas fisik (jasmani) untuk menghasilkan 

perubahan dan meningkatkan kualitas individu secara menyeluruh. 

Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1950 pasal 9, yaitu : Penjasorkes 

yang menuju keselarasan antara tumbuhnya badan perkembangan jiwa dan 

merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat 

kuat lahir batin, diberikan pada segala sekolah (2000:17). Sedangkan menurut 

pendapat Frost, Penjasorkes adalah bagian integral dari  pendidikan  keseluruhan  

yang  memberikan sumbangan terhadap perkembangan individu melalui media  

aktivitas jasmani dan gerak manusia (Harsuki, 2003:27). 

Dari pendapat-pendapat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

Penjasorkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang 

tujuannya harus serasi dan selaras dengan tujaun pendidikan pada umumnya. 

Penjasorkes merupakan  pendidikan melalui aktivitas jasmani dan bukan 

pendidikan dari jasmani dan aktivitas jasmani adalah media untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Meskipun sarana pendidikan tersebut fisikal, 
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bagi anak didik juga mencakup bidang-bidang nonfisik seperti intelektual, sosial, 

estetik, dalam kawasan-kawasan kognitif maupun afektif. 

2.1.2 Fungsi Penjasorkes 

Menurut ahli dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga dan 

kesehatan merumuskan fungsi Penjasorkes adalah sebagai berikut : 

1) Merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang serasi, selaras, 

dan seimbang. 

2) Merangsang perkembangan sikap, mental sosial, dan emosional yang serasi, 

selaras dan seimbang. 

3) Memberikan pemahaman tentang manfaat pendidikan jasmani, serta 

memenuhi hasrat bergerak. 

4) Memacu perkembangan dan aktifitas sistem peredaran darah, pencernaan, 

pernafasan dan saraf. 

5) Memberikan  kemampuan  untuk  meningkatkan kesegaran jasmani peserta 

didik. (Engkos Kosasih, 1997:11). 

2.1.3 Tujuan Penjasorkes 

Tujuan Penjasorkes seringkali dituturkan dalam redaksi yang beragam, 

namun keragaman penuturan tujuan Penjasorkes tersebut pada dasarnya bermuara 

pada pengertian Penjasorkes itu sendiri. Beberapa pernyataan tentang tujuan 

Penjasorkes telah dibuat oleh tokoh-tokoh dan penulis Penjasorkes. Dalam 

beberapa pernyataan tersebut, ada yang sama dan ada yang berbeda dalam 

penekanannya. Dalam  beberapa pernyataan lain ada yang dihilangkan dan ada 

pula yang sama dengan yang lainnya. Menurut Adang Suherman (2000:23), 
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secara umum tujuan pendidikan jasmani dapat diklarifikasikan kedalam empat 

kategori, yaitu : 

1) Perkembangan Fisik 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas 

yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang 

(physical fitnes). 

2) Perkembangan Gerak 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, 

efisien, halus, indah, dan sempurna (skillfull). 

3) Perkembangan Mental 

Tujuan ketiga ini berhubungan dengan kemampuan berpikir 

menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pengetahuan jasmani 

kedalam 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 sesuatu kelompok atau masyarakat. 

Menurut ahli yang lain dalam bidang yang sama, merumuskan tujuan 

pendidikan jasmani yang bisa diterima oleh masyarakat sebagai tujuan yang harus 

dicapai, yaitu sebagai berikut : 

1) Kesegaran Jasmani 

Perbaikan status kesegaran jasmani siswa adalah merupakan tujuan terpenting 

dari pendidikan jasmani. Ini disebabkan karena pengembangan kesegaran 
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jasmani merupakan tenggung jawab pendidikan jasmani, dan tidak ada yang 

lainnya dalam kurikulum. 

2) Kesegaran Sosial 

Guru pendidikan jasmani juga bersangkutan dengan tujuan kesegaran sosial 

atau masyarakat. Mereka menyadari bahwa, karena hubungan kemasyarakatan 

dalam olahraga selalu terjadi, maka olahraga merupakan modal yang paling 

baik untuk mancapai tujuan-tujuan kemasyarakatan. 

3) Pengembangan Intelektual 

Aktifitas pendidikan jasmani membantu pengembangan mental dengan 

memungkinkan peserta didik belajar mengukur jarak, kecepatan, berat, tenaga, 

arah, dan hubungan tata ruang.  

4) Pengembangan Motor Skill 

Menurut C.O. Jacson, dalam pendidikan jasmani ada kemungkinan untuk 

memikirkan keterampilan yang berkenaan dengan keterampilan olahraga, 

keterampilan menari, keterampilan akrobatik, dan sebagainya. Hal tersebut 

merupakan tekanan yang tepat, tetapi kita perlu mengerti tentang keterampilan 

yang dapat dilakukan dalam hubungan yang lebih luas. Harus mengerti 

tentang dasar gerakan badan, cara susunan badan bergerak dan lain-lain. 

5) Perlindungan terhadap Kesehatan 

Salah satu tujuan dari pendidikan jasmani adalah untuk memperbaiki dan 

melindungi kesehatan peserta didik (M. Yusuf Adisasmita, 1989:23). 

2.1.4 Keberhasilan Program Penjasorkes 

Untuk mengetahui apakah program pendekatan Penjasorkes yang 

digunakan cukup berhasil atau masih perlu disempurnakan, maka diperlukan suatu 
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evaluasi. Untuk keperluan itu banyak kriteria yang dapat digunakan. Untuk itu, 

khususnya di Amerika, NASPE (National Association for Sport and Phisical 

Education, 1992) telah menentukan ‘Physically Educated Person’ sebagai salah 

satu kriteriannya. Kriteria ini menjabarkan keberhasilan program pendidikan 

jasmani kedalam 20 karakteristik yang diklarifikasikan kedalam lima kategori dan 

merupakan penjabaran dari pencapaian tujuan jangka pendek (short term) dan 

jangka panjang (long term) dari program Penjasorkes disekolah-sekolah.   

Selanjutnya NASPA menyebutkan bahwa : 

2.1.4.1  Karakteristik Seseorang yang Terdidik Jasmaninya  

1) Memiliki keterampilan-keterampilan yang penting untuk melakukan 

bermacam-macam kegiatan fisik.. 

2) Bergerak dengan menggunakan konsep-konsep kesadaran tubuh, kesadaran 

ruang, usaha, dan hubungannya. 

3) Menunjukan kemampuan dalam aneka ragam keterampilan lokomotor dan 

non- lokomotor. 

4) Menunjukan kamampuan mengkombinasikan keterampilan lokomotor, non-

lokomotor baik yang dilakukan perorangan maupun dengan orang lain. 

5) Menunjukan kemampuan pada aneka ragam bentuk aktivitas jasmani. 

6) Menunjukan penguasaan beberapa teknik bentuk aktivitas jasmani . 

7) Memiliki kemampuan tentang bagaimana caranya mempelajari keterampilan 

baru. 

2.1.4.2  Berpartisipasi teratur dalam Aktivitas Jasmani  

1) Berpartisipasi dalam program pembinaan kesehatan melalui aktivitas jasmani 

minimal 3 x perminggu. 
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2) Memilih dan secara teratur berpartisipasi dalam aktivitas jasmani pada 

kehidupan sehari-harinya. 

2.1.4.3  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 

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 kominikasi. 

2.1.4.4  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. 
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3) menikmati perasaan bahagia yang diperoleh dari partisipasi teratur dsalam 

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

 

2.2 Tinjauan Evaluasi 

2.2.1 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 telah 

diperoleh melalui pengukuran (Rusli Lutan dan Adang Suherman, 2000:21-22). 

Pengertian evaluasi diatas sependapat dengan pendapat Suharsimi 

Arikunto (2006:3) yang menyatakan bahwa:mengadakan evaluasi meliputi dua 

langkah, yaitu mengukur dan menilai. Mengukur adalah membandingkan sesuatu 

dengan satu ukran. Pengukuran bersifat kuantitatif. Menilai adalah mengambil 

sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat 

kuantitatif. 

2.2.2 Kedudukan Evaluasi 

Dalam proses belajar mengajar evaluasi memegang peranan yang sangat 

penting, karena dengan evaluasi pendidik atau guru dapat mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam belajar. 
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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 menunjukan ikatan rantai yang tidak 

mungkin dapat terputuskan. Hal ini dapat dilukiskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 

Siklus Evaluasi dalam Pendidikan  
(Suharsimi Arikunto, 2006:24) 

Apabila salah satu dari komponen tersebut tidak ada, maka program 

pendidikan tidak mungkin akan berjalan. 

2.2.3 Fungsi Evaluasi  

Berangkat dari dua pengertian tentang evaluasi diatas, maka sekurang-

kurang terdapat tiga fungsi evaluasidari 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 

TUJUAN 

KBM EVALUASI 
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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 

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 diatas, 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 sejauh mana 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 
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yaitu:untuk menyeleksi, mendiagnosis, penempatan dan yang terakhir adalah 

untuk mengukur keberhasilan, (Suharsimi Arikunto, 2006:10-11). Tujuan evaluasi 

menurut tipe-tipenya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : 

2.2.4.1  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 : 

(1) Memberi nilai pada siswa 

(2) Menempatkan siswa pada kelompok belajar yang sesuai denagan tingkat 

kemampuannya pada proses pembelajaran berikutnya, dan  

(3)  Menilai efektifitas pengajaran itu sendiri. 

Proses yang dilibatkan untuk pengolahan informasi dari evaluasi sumatif 

dapat dilakukan berdasarkan perbandingan dengan hasil belajar teman-

temannya (Penilaian Acuan Norma/PAN) atau berdasarkan perbandingan 

dengan standar tertentu yang diterapkan oleh gurunya (Penilaian Acuan 

Patokan/PAP). 
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2.2.4.2  Evaluasi hasil dan proses 

Evaluasi dapat tertuju pada proses atau hasil. Bila yang diutamakan 

mengenai gambaran pencapaian tujuan, maka ditonjolkan adalah evaluasihasil. 

Sebagai contoh, masuk kategori apa derajat kesehatan jasmani si Budi, apakah 

baik atau kurang, maka hasil pengetesan dengan menggunakan lari multi stage 

akan menunjukan hasil pembinaan pada aspek kesegaran jasmani. Seberapa 

banyak sibayu dalam memasukan bola basket 10 kali kedalam 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 ditunjukan 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. 

Tujuan evaluasi yang ingin dicapai pada mata pelajaran Penjasorkes 

mencakup pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan 

Penjasorkes 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 Penjasorkes 

dapat diklasifikasikan kedalam empat kategori, yaitu : 

1) Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

aktifitas-aktifitas yang melibatkan kekuatn-kekuatan fisik dari berbagai organ 

tubuh seseorang (physical fitnes). 
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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 berfikir 

dan menginterpesikan keseluruhan pengetahuan tentang Penjasorkes kedalam 

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 Penjasorkes 

adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan informasi keadaan siswa tentang kemajuan dan status belajarnya 

2) Membut pertimbangan tentang efektifitas 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 : 

2.2.5.1  Syarat Kesasihan (Validitas) 

Suatu evaluasi yang memenuhi syarat kesahihan ialah bilamana evaluasi 

itu tepat sesuai dengan tujuan evaluasi. Seorang guru Penjasorkes akan menilai 

kemajuan hasil belajar siswanya dalam hal” passing atas dalam bola voli” 

tentunya tidak akan menilai “smash dalam bola voli”nya melainkan menilai 

bagaimana keterampilan siswa dalam melakukan passing atas dalam bola voli. 

2.2.5.2   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. 

Olehkarena 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 

pelaksanannya. 

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. 

6) 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 Penjasorkes 

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 (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk mengenali 

kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainnya 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-prinsip, 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 atau faktor-

faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. 

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 berkaitan 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/menghargai) 

Valuing (menilai=menghargai) adalah memberikan nilai atau penghargaan 

terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak 

dikerjakan akan membawa kerugian atau penyesalan. 

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. 
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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 keterampilan 

(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 mengklarifikasi 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). 

2.2.7 Langkah-langkah Pokok dalam Melakukan Evaluasi Hasil Belajar 

Pada umumnya para pakar dalam bidang evaluasi pendidikan merinci 

kegiatan evaluasi hasil belajar kedalam 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: 
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1) Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi 

2) Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi 

3) Memilih dan menentukan teknik evaluasi yang akan dipergunakan. 

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 patoakan 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. 

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 menganalisi 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 
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dipergunakan teknik statistik dan atau teknik non statistik, 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 kesimpilan-

kesimpulan tertentu yang mengacu pada tujuan dilakukannnya 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 yangterkandung 

didalamnya. Maka pada akhirnya evaluator akan dapat mengambil keputusan atau 

merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari 

hasil evaluasi tersebut (Dimyati dan Mudjiono, 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) 
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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. 

2.2.8.4  Penilaian Test Tertulis ( Peper 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 ), dimana penilaiannya 
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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 keterampilannnya dalam melaksanakan tugas yang 

diperintahkan kepada masing-masing indiviu tersebut. Dalam 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 menyiapkan instrumen berupa lembar penilaian yang didalamnya telah 

ditentukan hal-hal apa sajakah yang harus diamati dan diberikan penilaian. ( Anas 

Sudjiono, 2005:157 ) 

2.2.10 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). 
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2.2.10.1 Pendekatan Evaluasi 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. 

Pada Penilaian Acuan Norma (PAN) ada dua hal pokok yang harus 

dilakukan oleh pengajar yaitu:  

1) Menetapkan pengikut ujian yang akan diluluskan. 

2) Menetapkan batas lulus. Sebagai contoh guru akan meluluskan 80% 

selanjutnya dapat dilihat 80% dari jumlah siswa yang memperoleh angka 

tertinggi yang dinyatakan lulus. 

Dalam menentukan nilai terhadap hasil belajar, biasanya dipakai beberapa 

bentuk penilaian, yaitu:  

1) Menggunakan penilain kuantitatif dengan angka-angka. 

2) Menggunakan nilai kualitatif dengan kata baik, cukup, kurang, kurang sekali. 

3) Menggunakan nilai dengan huruf A, B, C, atau D. 

4) Mengkombinasikan ketiga macam bentuk penilaian tersebut, misalnya pada 

sebagian bidang studi dipergunakan angka sebagian lagi dengan kata-kata atau 

huruf. 

2.2.10.2 Pendekatan Evaluasi Acuan Patokan (PAP) 

Penilaian acuan patokan merupakan pendekatan penilaian yang 

membandingkan hasil pengukuran seorang siswa dengan suatu patokan atau batas 

lulus, yang merupakan penguasaan minimum yang diterapkan lebih dulu sebelum 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, tekanan dari Penilaian Acuan Patokan 



33 

 

adalah penetapan tingkat penguasaan (misalnya pengetahuan atau keterampilan 

pada diri seseorang). 

Penerapan penilaian acuan patokan lebih mudah dibandingkan dengan 

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

Nurhasan, 1992:8-11) 

 

2.3 Pembelajaran  

2.3.1 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.  

2.3.1.1  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, sehinggga 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. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada pesrta didik. Dengan kata lain, 
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pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. (wikipedia.com) 

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran usaha 

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. 

2.3.1.2  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 (tingkah laku yang diinginkan)perlu latihan, dan setiap 

latihan-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 

mengorganisasirnya atau mengaturnya menjadi suatu gestalt (pola bermakna). 
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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 

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. 

2.3.2 Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegitan yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja. Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan 

pembelajaran adalah membentu 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 antara norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan 

perilaku siswa. 
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2.3.3 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 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian  

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 1998:151). Berbobot 

tidaknya sebuah penelitian tergantung dari ketepatan metode penelitian yang 

digunakan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Observasi, metode angket/ kuisioner, metode dokumentasi, wawancara/ 

interview. 

  

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998:99). Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel adalah hasil pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi 

Penjasorkes. 

 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsini Arikunto, 

2006:130). Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki. 

Populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit 

mempunyai satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 1988:182)  
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru Penjasorkes SD 

Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011 terdiri dari 46 SD 

Negeri dan jumlah guru penjasorkes 30 orang, karena ada guru yang mengajarnya 

merangkap dua SD Negeri dalam satu kecamatan kramat. 

3.3.2 Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel adalah sejumlah penduduk 

yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi. Sampel juga harus mempunyai 

paling sedikit satu sifat yang sama, baik sifat kodrat maupun sifat pengkhususan 

(Sutrisno Hadi, 1988:182). Sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang 

diteliti (Arikunto, 2006:131). 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh Guru 

Penjasorkes SD Negeri Se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, yang berjumlah  

30 guru penjasorkes, dengan menggunakan teknik Total Sampling.  

 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan terhadap guru penjasorkes di Sekolah Dasar Se 

Kecamatan Kramat kabupaten Tegal Tahun 2011 pada tanggal 12-19 Mei 2011. 

Dan uji coba penelitian dilaksanakan pada 2-7 Mei 2011. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data  merupakan faktor yang penting dalam sebuah 

penelitian karena berhubungan langsung dengan  data yang akan diperoleh. Untuk 

memperoleh data yang tepat dan benar diperlukan penggunaan metode yang tepat 
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dan benar pula. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari empat 

bagian : 

3.5.1 Observasi (pengamatan) 

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

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

2005:158). Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi adalah untuk 

mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran dan 

evaluasi Penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Kramat. 

3.5.2 Metode Angket / Kuisioner 

Angket adalah suatu alat pengumpul informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula 

oleh responden (S. Margono, 2005:167). 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto 2002:120). Dalam penelitian ini 

angket yang digunakan sebagai metode utama yang berfungsi untuk 

mengumpulkan data mengenai proses pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 

Penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Kramat. Dalam hal ini angket 

yang digunakan adalah tipe pilihan. Angket ini digunakan untuk mengetahui 

tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Dengan angket ini 

responden mudah memberikan jawaban karena alternatif  jawaban sudah 

disediakan dan hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam 
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menjawabnya. Untuk setiap item pertanyaan masing-masing jawaban diberi skor 

1-4, adapun penskornya sebagai berikut : 

a. Jawaban a diberi skor 4  

b. Jawaban b diberi skor 3 

c. Jawaban c diberi skor 2 

d. Jawaban d diberi skor 1 

3.5.3 Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa catatan 

tertulis, dapat dipertanggung jawabkan sebagai alat bukti yang resmi (Suharsimi 

Arikunto, 2002:131). Dokumentasi tersebut dapat berupa hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk memperoleh data nama, alamat dan foto pelaksanaan proses pembelajaran 

dan  evaluasi di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Kramat. 

3.5.4 Wawancara 

Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioner 

lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. Interviu digunakan oleh peneliti untuk 

menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar 

belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu 

(Suharsimi Arikunto, 2006:155). 

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara: 

1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya 

memuat garis besar yang akan ditanyakan. 
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2) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun 

secara terperinci sehingga menyerupai chek-list. Pewawancara tinggal 

membubuhkan tanda pada nomor yang sesuai. 

 

3.6 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. Variasi jenis instrumen penelitian adalah: angket, ceklist (chek-list) atau 

daftar centang, pedoman wawancara, pedoman pengamatan (Suharsimi Arikunto, 

2006:160). Ceklis sendiri memiliki wujud yang bermacam-macam.  

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada dalam 

suatu penelitian maka disusunlah satu instrumen, instrumen penelitian yang 

dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik angket atau kuesioner.  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006:150). Kuesioner dipakai untuk 

menyebut metode maupun instrumen. Jadi dalam menggunakan metode angket 

atau kuesioner instrumen yang dipakai adalah angket atau kuesioner. 

Arikunto (2006:152) menyatakan “angket atau kuesioner dapat dibedakan 

atas beberapa jenis, tergantung pada sudut pandangnya”. 

Dipandang dari cara menjawabnya, maka ada: 

1) Kuesioner terbuka yaitu memberikan kesempatan kepada responden untuk 

menjawab dengan kalimatnya sendiri. 
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2) Kuesioner tertutup yaitu yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih 

Dipandang dari jawaban yang diberikan ada: 

1) Kuesioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya. 

2) Kuesioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang orang lain. 

Dipandang dari bentuknya maka ada: 

1) Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan kuesioner 

tertutup. 

2) Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka. 

3) Chek list, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan tanda chek 

(V) pada kolom yang sesuai. 

4) Rating scale, (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh kolom-

kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai dari sangat 

setuju sampai ke sangat tidak setuju. 

 

3.7 Uji Coba Instrumen/ Alat Ukur 

Dua diantara karakteristik atau kualitas test sebagai alat ukur yang harus 

dimiliki adalah validitas dan reliabilitas. 

3.7.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006:168). Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 
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variabel yang diteliti secara tepat. Rumus yang digunakan adalah rumus prodact 

moment, yaitu: 

 

 

Keterangan : 
rxy  =  koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 
X  =  nilai faktor tertentu 
Y  = nilai faktor total 
N  = jumlah peserta 
∑X2  = jumlah kuadrat nilai X 
∑Y2 = jumlah kuadrat nilai Y 
(Suharsimi Arikunto, 2006:170). 

Untuk memperoleh instrumen yang valid peneliti harus bertindak secara 

hati-hati sejak awal penyusunannya. Dengan mengikuti langkah-langkah 

penyusunan instrumen, yakni memecah variabel menjadi sub-variabel dan 

indikator baru memasukkan butir-butir pertanyaan,  kemudian instrumen akan 

memiliki validitas logis (Suharsimi Arikunto, 2006:169). Suatu butir angket 

dikatakan valid apabila memiliki harga rxy > atau dengan kata lain Jika harga 

reseptor xy hitung lebih besar dari reseptor tabel, maka dikatakan item soal atau 

instrumen tersebut valid. Dengan taraf signifikansi 5% dengan N = 6 taraf 

validitasnya validitas 0,811. 

Berdasarkan hasil uji coba angket penelitian diketahui terdapat 3 item 

angket yang tidak valid yaitu nomor 7, 16 dan 31 karena memiliki nilai rxy = 

0,493, -0,273, dan -0,268 yang ketiganya lebih kecil dari 0,811. 

3.7.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunujuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

{ }{ }2222xy
)Y(YN)X(XN

)Y()X(XYNr
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
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instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2006:178). Instrumen yang 

baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban-jawaban tertentu. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan 

sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Reliabilitas 

adalah suatu ketepatan suatu tes apabila diteskan kepada subjek yang sama, untuk 

mengetahui ini pada dasarnya dilihat kesejajaran hasil (Suharsimi, 2002:154 ). 

Reliabilitas dapat menunjukkan bahwa suatu instrument untuk bisa dipercaya 

sebagai alat pengumpul data. Untuk menguji keandalan instrumen dalam 

penelitian ini digunakan rumus alpha sebagai berikut: 

11R  = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−1k
k

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑

2

2

1
t

b
σ
σ

 

Keterangan: 
R11  = reabilitas instrumen 
K  = banyaknya butir pertanyaan (item) 
∑ 2bσ   = jumlah varians butir 

2tσ  = jumlah varians total 
(Suharsimi Arikunto,2006:197) 

Jika hasil perhitungan koefisien reliabilitas r11 < rtabel pada taraf 

signifikansi 5% dengan N = 6 yaitu sebesar 0,811, maka angket penelitian dapat 

dikatakan reliabel, sebaliknya jika diperoleh hasil koefisien reliabilitas r11 < rtabel 

pada taraf signifikansi 5% dengan N = 6 yaitu sebesar 0,811, maka angket 

penelitian dapat dikatakan tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien reliabilitas r11  = 

0,989 > rtabel = 0,811 untuk taraf signifikansi 5% dengan N = 6, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa angket penelitian yang diujicobakan reliabel sehingga dapat 

digunakan untuk pengumpulan data penelitian. 
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3.8 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif prosentatif yang sesuai dengan pendekatan penelitian tersebut, rumus 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

%  

Keterangan:  
% :  Nilai prosentase  
n  : jumlah skor yang diperoleh 
N : jumlah skor maksimal/ ideal 
(Mohamad Ali 1987:184) 

Analisis data penelititan disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga 

digunakan analisis presentase. Hasil analisis dipersentasikan dengan tabel kriteria 

deskriptif persentase.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Gambaran pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi penjasorkes di 

Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011 

berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dari masing-masing indikator yaitu 

perencanaan evaluasi, pre test, proses, post test dan penentuan nilai disajikan 

sebagai berikut. 

4.1.1 Perencanaan Pembelajaran dan Evaluasi 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase data pada aspek 

perencanaan pembelajaran dan evaluasi penjasorkes diperoleh rata-rata skor 

sebesar 32,13 dengan persentase skor 89,26% yang masuk dalam kategori sangat 

baik. Ditinjau dari perencanaan pembelajaran dan evaluasi penjasorkes dari tiap-

tiap responden diperoleh hasil sebagai  berikut. 

Tabel 4.1 

Distribusi Kategori Perencanaan Pembelajaran dan Evaluasi Penjasorkes 
Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26 % 100,00% 

62,51% - 81,25% 

43,76% -62,50% 

25,00% - 43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik 

14 

16 

0 

0 

46,67 % 

53,33% 

0,00% 

0,00% 
Jumlah 30 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2011 
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Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagaian besar guru yaitu 

14  orang atau 46,67% telah merencanakan pembelajaran penjasorkes dalam 

kategori sangat baik dan hanya ada 16 guru atau 53,33% yang merencanakan 

pembelajaran penjasorkes dalam kategori baik. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran penjasorkes di Sekolah Dasar 

Negeri Gugus se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011 tersebut 

diperagakan dengan Sangat baik. Lebih jelasnya, perencanaan pembelajaran 

penjasorkes tersebut dapat disajikan pada diagram batang berikut. 

 

Gambar 4.1 
 

Distribuís Kategori Perencanaan Pembelajaran dan Evaluasi Penjasorkes 

4.1.2 Pre Test 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase data pada tahap 

pelaksanaan pre test penjasorkes diperoleh rata-rata skor sebesar 6,53 dengan 
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persentase skor 81,67% yang masuk dalam kategori sangat baik. Ditinjau dari 

jawaban tiap-tiap responden pada tahap pelaksanaan pre test penjasorkes 

diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 
Distribusi Kategori Pelaksanaan Pre Test Penjasorkes 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26 % 100,00% 

62,51% - 81,25% 

43,76% -62,50% 

25,00% - 43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik 

15 

14 

1 

0 

50,00% 

46,67% 

3,33% 

0,00% 
Jumlah 30 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2011 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru 

yaitu 15 guru atau 50,00% telah melaksanakan pre test dalam kategori sangat 

baik, 14 guru atau 46,67% dalam kategori baik, dan 1 guru  atau 3,33% dalam 

kategori cukup baik. Dengan demikian dari hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa guru penjasorkes telah melaksanakan pre test dalam evaluasi 

penjasorkes dengan kategori baik. Lebih jelasnya, pelaksanaan pre test 

disajikan pada diagram batang berikut ini. 
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Gambar 4.2 
 

Distribusi Kategori Pelaksanaan Pre Test Penjasorkes 
4.1.3 Proses Pembelajaran dan Evaluasi 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase data pada tahap proses 

pembelajaran dan evaluasi penjasorkes pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 

penjasorkes memperoleh rata-rata skor 23,77 dengan persentase skor 84,88% 

yang masuk dalam kategori sangat baik. Ditinjau dari jawaban masing-masing 

responden diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.3 

Distribusi Kategori Proses Pembelajaran dan Evaluasi Penjasorkes 
Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26 % 100,00% 

62,51% - 81,25% 

43,76% -62,50% 

25,00% - 43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik 

20 

9 

1 

0 

66,67% 

30,00% 

3,33% 

0,00% 
Jumlah 30 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2011 
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru 

yaitu 20 guru atau 66,67% telah melaksanakan proses pembelajaran dan 

evaluasi penjasorkes dalam kategori sangat baik, 9 guru atau 30,00% telah 

melaksanakan proses pembelajaran dan evaluasi penjasorkes dalam kategori 

baik, dan hanya ada 1 guru  atau 3,33% yang melaksanakan proses 

pembelajaran dan evaluasi penjasorkes dalam kategori cukup baik. Dengan 

demikian dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pembelajaran dan 

evaluasi penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal tahun 2011 sudah baik. Lebih jelasnya, pelaksanaan 

deskripsi  data tentang proses pembelajaran dan evaluasi penjasorkes di 

Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011 

disajikan pada diagram batang berikut. 

 
 

Gambar 4.3 
 

Distribusi Kategori Proses Pembelajaran dan Evaluasi Penjasorkes 



51 

 

4.1.4 Post Test 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase data tahap post test 

diperoleh rata-rata skor 13,03 dengan bobot persentase skor 81,46% yang 

masuk dalam kategori sangat baik. Ditinjau dari jawaban masing-masing 

responden diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.4 

Distribusi Kategori Pelaksanaan Post Test Penjasorkes 
Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26 % 100,00% 

62,51% - 81,25% 

43,76% -62,50% 

25,00% - 43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik 

18 

12 

0 

0 

60,00% 

40,00% 

0,00% 

0,00% 
Jumlah 30 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2011 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa menunjukkan 18 guru  

atau 60,00% yang melaksanakan post test dalam kategori sangat baik, dan 12 

guru atau 40,00% dalam kategori baik. Dengan demikian dari hasil tersebut 

dapat dijelaskan bahwa guru penjasorkes telah melakukan post test dengan 

baik. Lebih jelasnya pelaksanaan post test tersebut dapat dilihat secara grafis 

pada diagram batang berikut. 
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Gambar 4.4 
 

Distribusi Kategori Pelaksanaan Post Test Penjasorkes 

4.1.5  Penentuan Nilai 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase data pada tahap 

penentuan nilai diperoleh rata-rata skor 33,93 dengan persentase skor 84,83% 

yang masuk dalam kategori sangat baik. Ditinjau dari jawaban masing-masing 

responden diperoleh hasil sebagai berikut. 

 Tabel 4.5 

Distribusi Kategori Penentuan Nilai Penjasorkes 
Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26 % 100,00% 

62,51% - 81,25% 

43,76% -62,50% 

25,00% - 43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik 

23 

7 

0 

0 

76,67% 

23,33% 

0,00% 

0,00% 
Jumlah 30 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2011 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 23 guru  atau 

76,67% yang menentukan nilai dengan kategori sangat baik dan 7 guru atau 

23,33% dalam kategori baik. Dengan demikian dari hasil tersebut dapat 

dijelaskan bahwa penentuan nilai dalam proses pembelajaran dan evaluasi 

penjasorkes sudah baik. Lebih jelasnya, penentuan nilai tersebut dapat dilihat 

pada diagram batang berikut. 

 

Gambar 4.5 
 

Distribusi Kategori Penentuan Nilai Penjasorkes 

4.1.6 Proses Pembelajaran dan Evaluasi Secara Keseluruhan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase data pelaksanaan proses 

pembelajaran dan evaluasi penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan 

Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011 diperoleh rata-rata skor 109,40 dengan 

persentase skor 85,47% yang masuk dalam kategori baik. Ditinjau dari jawaban 

masing-masing responden diperoleh hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 

Distribusi Kategori Pelaksanaan Proses Pembelajaran dan Evaluasi Penjasorkes  
Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26 % 100,00% 

62,51% - 81,25% 

43,76% -62,50% 

25,00% - 43,75% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik 

26 

4 

0 

0 

86,67% 

13,33% 

0,00% 

0,00% 
Jumlah 30 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 26 guru atau 86,67% 

yang melaksanakan proses pembelajaran dan evaluasi penjasorkes dalam kategori 

sangat baik dan 4 guru atau 13,33% dalam kategori baik. Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa secara umum pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi 

penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal 

tahun 2011 saat ini sangat baik. Lebih jelasnya hasil tersebut dapat dilihat pada 

diagram batang berikut. 

 
Gambar 4.6 
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Distribusi Kategori Pelaksanaan Proses Pembelajaran dan Evaluasi Penjasorkes 
 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan di sini mengulas tentang pelaksanaan proses pembelajaran 

dan evaluasi penjasorkes secara umum mengacu pada data hasil angket penelitian 

dan hasil pengamatan penulis di dalamnya mengkaji tentang perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran.  

4.2.1 Perencanaan Pembelajaran 

Tahap perencanaan pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan oleh guru 

penjasorkes terdiri dari tahap pembuatan program tahunan, program semester 

program mingguan, program harian, dan program remidial. Berdasarkan hasil 

angket diketahui bahwa secara umum perencanaan proses pembelajaran dan 

evaluasi yang dibuat guru penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan 

Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011 sangat baik dengan robot presentase skor 

89,26%. Dimana guru penjasorkes telah membuat program pembelajaran dan 

evaluasi yang terdiri dari program tahunan, program semester, program mingguan, 

program harian dan program remidial. 

Selain membuat rencana program pembelajaran, dalam tahap ini guru juga 

membuat perencanaan pembelajaran yang berisi tentang langkah-langkah dalam 

pelaksanaan pembelajaran dan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan 

pembelajaran tersebut. Guru penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan 

Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011 telah merencanakan kegiatan pembelajaran 

tersebut dalam rencana pelaksanaan pengajaran. Didalam rencana pengajaran juga 

terdapat urutan mengajar dan evaluasi yang dilakukan dalam mengajar. Hal ini 
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diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan target yang 

telah ditentukan. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang guru tidak menjalankan 

sesuai dengan rencana pengajaran yang telah disusun. Misalnya, rata-rata guru 

tidak menyertakan bagian akhir pembelajaran yaitu pendinginan. Tidak 

dilakukannya pendinginan dapat disebabkan antara lain karena kurang cukupnya 

waktu yang tersedia untuk pembelajaran. 

Persiapan sarana, dan prasarana merupakan salah satu bagian dari jatah 

alokasi waktu yang tersedia. Pengelolaan sarana dan prasarana penjasorkes adalah 

bagian kegiatan yang tidak terpisahkan. Persiapan sarana dan prasarana 

penjasorkes biasanya dilakukan oleh guru yang dibantu siswa dengan sistem 

piket. Hal ini tidak dapat disepelekan karena jika itu terjadi dapat terjadi kesalahan 

yang fatal. Misalnya saja pada pengelolaan materi bola lempar lembing, jika guru 

tidak hati-hati dalam, pengaturannya dapat membahayakan siswa dalam 

pembelajaran. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap 

perencanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran penjasorkes di Sekolah 

Dasar Negeri se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011 telah melakukan 

tahap perencanaan pembelajaran dan evaluasi dengan baik. 

4.2.2  Pelaksanaan Pembelajaran  

Tahap pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi penjasorkes yang 

perlu dilakukan guru diantaranya adalah persiapan pembelajaran, penggunaan 

metode dan media, pemilihan sumber belajar, pelaksanaan tes obyektif, tes non 

obyektif, dan tes ketrampilan. Secara umum berdasarkan hasil angket penelitian 
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dapat diketahui bahwa guru penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan 

Kramat Kabupaten Tegal tahun 2011 telah melakukan tahap pelaksanaan 

pembelajaran sangat baik dengan bobot presentase skor 81,67%. 

Secara spesifik pembelajaran yang dilakukan oleh guru penjasorkes bukan 

hanya sekedar ceramah tetapi juga demonstrasi, sehingga pentingnya penguasaan 

materi adalah sebagai bekal penanggulangan pembelajaran yang pantas. Ada 

beberapa hal terkait dalam penguasaan materi antara lain; kesesuaian gerakan 

pemanasan dengan materi yang akan dipelajari, memberikan contoh gerakan, 

teknik penyampaian materi, dan pengggunaan alat bantu dalam pembelajaran. Di 

penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal 

dapat dideskripisikan dalam pengusaan materi guru memberikan contoh 

pemanasan secara langsung, menyesuaikan gerakan pemanasan, mencontohkan 

gerakan inti, dan menyampaikan materi secara bertingkat yaitu mulai dari yang 

mudah dipelajari serta menggunakan alat bantu agar siswa lebih mudah 

memahami maksud dari guru misalnya peluit. 

Pengelolaan kelas merupakan bagian penting dari pembelajaran. Dalam 

hal ini terkait dengan emosional guru terhadap siswa agar guru mampu 

mengetahui hambatan siswa dalam pembelajaran, adanya kesempatan yang lebih 

bagi siswa yang aktif, dan tetap memicu dan memelihara keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. Guru penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal melaksanakannya dalam bentuk evaluasi dalam pembelajaran 

dan berkomunikasi dengan siswa. 
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Penerapan kedisiplinan oleh guru penjasorkes juga sangat penting. Selain 

itu memotivasi siswa agar dalam, pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran baik umum atau khusus. Hal tersebut dilakukan guru 

penjasorkes dengan cara penetapan formasi barisan agar siswa tetap terkoordinir 

dan penetapan sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan. 

4.2.3 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan tahap penilaian selama pelaksanaan pembelajaran 

yaitu baik dilakukan individual maupun secara klasikal. Pelaksanaan evaluasi 

rata-rata telah dilakukan oleh guru penjasorkes di  Sekolah Dasar Negeri se 

Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dengan baik, dimana guru telah 

memasukkan rencana evaluasi dalam rencana program pembelajaran, guru telah 

melakukan pre test untuk mengukur kemampuan awal dan kemampuan dasar 

siswa sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran secara baik, saat 

proses pembelajaran guru juga telah melakukan tes obyektif, tes non obyektif dan 

tes keterampilan untuk melakukan penilaian selama proses pembelajaran 

berlangsung, diakhir pembelajaran guru telah melakukan post test untuk 

mengukur kemajuan siswa, parameter keberhasilan siswa, kompetensi siswa dan 

validitas modul secara baik, serta dalam penentuan nilai akhir guru telah 

melakukan penilaian kognitif, afektif, dan psikomor menggunakan pedoman 

penilaian yang telah ditetapkan yaitu PAP dan PAN secara baik. 

Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan di dalam pelaksanaan 

evaluasi guru penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal masih ada juga yang melupakan koreksi baik secara individual 
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atau klasikal setelah pembelajaran. Hal ini terjadi karena berbagai alasan antara 

lain kurangnya waktu yang tersedia berbenturan dengan jumlah tahapan-tahapan 

pembelajaran penjasorkes. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa 

pelaksanaan evaluasi penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal tetap sesuai dengan prosedur yang ada.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

simpulan bahwa secara umum pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi 

penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal 

tahun 2011 sudah sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dari tiap-tiap aspek 

pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi oleh penjasorkes yaitu perencanaan 

pembelajaran dan evaluasi penjasorkes yang telah sangat baik (89,26%), 

pelaksanaan pre test yang sangat baik (81,67%), pelaksanaan proses pembelajaran 

dan evaluasi yang sangat baik (84,88%), pelaksanaan post test yang sangat baik 

(81,46%) dan penentuan nilai yang juga sangat baik (84,83%). Sedangkan secara 

spesifik masih ada beberapa sekolah yang belum memenuhi kriteria pelaksanaan 

proses pembelajaran dan evaluasi penjasorkes yang ideal akibat keterbatasan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan keterbatasan sarana dan 

prasarana pembelajaran penjasorkes yang dimiliki sekolah. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 
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1. Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi 

penjasorkes pihak sekolah perlu menambah sarana dan prasarana olahraga 

khususnya pada sekolah-sekolah yang kelengkapan sarana-prasarana olah raga 

masih kurang. 

2. Guna meningkatkan kemampuan guru penjasorkes dalam melaksanakan 

proses pembelajaran dan evaluasi penjasorkes, perlu pengadaan kegiatan 

workshop tentang pembelajaran dan teknologi penjasorkes yang lebih 

berkualitas dilingkungan Kecamatan atau Kabupaten sebagai upaya 

peningkatan sumber daya manusia sebaga tenaga pendidikan yang profesional. 

3. Diharapkan guru penjasorkes dapat lebih kreatif dan inovatif dalam 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran sehingga semua materi 

dalam silabus dapat disampaikan kepada siswa. 
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KISI-KISI ANGKET/ KUESIONER UJICOBA 
No Variabel Sub Variabel Indikator SOAL 

1. Pelaksanaan 
proses 
pembelajaran 
dan evaluasi 
penjasorkes 

- Perencanaan 
proses 
pembelajaran 
dan evaluasi 
evaluasi 
 

- Pre test 
 
 

- Proses 
 
 
 
 
 
 
 

- Post test 
 
 
 
 
 

- Penentuan 
nilai 

 

- Program tahunan 
- Program semester 
- Program mingguan 
- Program harian 
- Program remedial 

 
- Kemampuan awal 
- Kemampuan dasar 

 
- Persiapan 
- Penggunaan metode, 

dan media 
- Sumber belajar 
- Tes obyektif 
- Tes non obyektif 
- Tes ketrampilan 

 
- Kemajuan siswa 
- Parameter 

keberhasilan 
- Kompetensi 
- Validitas modul 

 
- Kognitif 
- Afektif 
- Psikomotor 
- PAP 
- PAN 

1,2 
3,4 
5 
6 
7,8,9,10 
 
11 
12 
 
15 
13,16,17 
 
14 
26 
27 
28 
 
18 
19 
 
20 
21 
 
22,31,32 
23,34,35 
24,33 
25,29 
30 
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DAFTAR ANGKET UJI COBA 

 
A. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Jawaban yang bapak / ibu berikan tidak berpengaruh terhadap diri dari karier 

bapak / ibu karena data dari angket hanya digunakan untuk penelitian. 

2. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah, jawaban yang baik adalah sesuai 

dengan kenyataan dilapangan. 

3. Kerahasiaan tetap terjamin dalam penelitian. 

4. Pengisian angket adalah dengan memberikan tanda check (v) pada jawaban 

yang sesuai dengan yang bapak/ ibu lakukan. 

 
B. Identitas Responden 

1. Nama Lengkap   : 

2. Jenis Kelamin   :  

3. Pendidikan Terakhir  : 

4. Lama Mengajar   :  

5. Tempat Mengajar   :  

 
C. Daftar Pertanyaan  

1. Pada awal tahun proses belajar mengajar dimulai, apakah bapak/ ibu membuat 

program tahunan? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

2. Jika Bapak/ibu membuat program tahunan, apakah program tahunan tersebut 

dijadikan sebagai pedoman untuk membuat program-program selanjutnya 

(program semester, mingguan, harian, dan remidial)? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

3. Disamping membuat program tahunan apakah Bapak/ibu juga membuat 

program semester? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 
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4. Dalam membuat program semester apakah sudah disesuaikan dengan materi 

atau pokok bahasan dalam modul? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

5. Apakah program mingguan yang Bapak/ibu buat selanjutnya 

diimplementasikan dalam proses belajar mengajar selama satu minggu? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

6. Apakah kegiatan belajar mengajar yang Bapak/ibu lakukan disesuaikan 

dengan program harian? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

7. Pernahkah Bapak/ibu melakukan program remidial bagi peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

8. Apakah Bapak/ibu merencanakan kegiatan remidial sesuai dengan 

kemampuan siswa dalam penguasaan materi? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

9. Diakhir kegiatan remidial apakah Bapak/ibu menguji kembali siswa yang 

mengikuti remidial tersebut? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

10. Apakah Bapak/ibu menberikan kesempatan untuk melakukan remidial bagi 

siswa yang belum mencapai ketuntasan hasil belajar? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

11. Untuk mengetahui keadaan siswa sebelum proses belajar mengajar 

dilaksanakan, apakah Bapak/ibu mengadakan pre test? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 
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12. Apakah kegiatan pre test yang Bapak/ibu laksanakan bertujuan untuk menilai 

kemampuan dasar siswa sebagai parameter untuk mengukur tingkat 

keberhasilan dalam mengajar selanjutnya? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

13. Apakah Bapak/ibu menggunakan berbagai metode belajar seperti diskusi, 

tugas kelompok, dan sebagainya untuk menciptakan suasana belajar yang 

kondusif? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

14. Sudahkah Bapak/ibu memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada 

dilingkungan sekolah ataupun sumber diluar lingkungan sekolah yang 

mengandung unsur edukatif? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

15. Apakah Bapak/ibu sudah menggunakan suatu metode pembelajaran yang 

bervariasi dalam membelajarkan siswa? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

16. Apakah Bapak/ibu menggunakan media yang bervariasi dalam setiap kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

17. Apabila sarana dan prasarana yang dujumpai dalam pembelajaran masih 

kurang maka Bapak/ibu mengambil inisiatif penggunaan media pembelajaran 

yang lain sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

18. Apakah Bapak/ibu merencanakan kegiatan post test guna mengetahui tingkat 

kemajuan belajar siswa disetiap akhir pembelajaran? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 
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19. Apakah Bapak/ibu melakukan post test guna mengukur keberhasilan belajar 
siswa? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

20. Apakah Bapak/ibu hanya menggunakan post test untuk mengukur kompetensi 
siswa dalam pembelajaran? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

21. Apakah hasil post test yang telah dilakukan setelah pembelajaran selesai juga 
Bapak/ibu gunakan untuk menilai validitas modul atau pokok bahasan? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

22. Apakah pada setiap tahap penilaian, Bapak/ibu melakukan penilaian pada 
aspek kognitif siswa? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

23. Apakah nilai efektif dalam melakukan tes dipandang dari sikap sebelum, 
selama, dan sesudah pembelajaran dilaksanakan? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

24. Apakah dalam penilaian ranah psikomotor, Bapak/ibu menfokuskannya pada 
skiil yang dimiliki siswa sebagai pedoman dalam penentuan kompetensi hasil 
belajar? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

25. Apakah Bapak/ibu memberikan pembobotan yang sama pada aspek kognitif, 
afektif maupun psikomotor? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

26. Apakah Bapak/ibu menggunakan model penilaian hasil belajar dengan tes 
obyektif? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 
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27. Pernahkah Bapak/ibu menggunakan model penilaian hasil belajar dengan tes 

non obyektif? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

28. Apakah Bapak/ibu  menggunakan model penilain hasil belajar dengan tes 

keterampilan? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

29. Apakah Bapak/ibu dalam melakukan penilaian juga mempertimbangkan 

kompetensi siswa dalam kelompok(kelas)?  

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

30. Jika dalam kelompok belajar disekolah peserta didik mempunyai kompetensi 

yang memenuhi standar tertentu, apakah Bapak/ibu menerapkan system 

penilaian acuan norma? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

31. Dari hasil belajar yang dicapai siswa apakah Bapak/ibu sudah 

mempertimbangkan aspek pengetahuan siswa? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

32. Apakah aspek pemahaman juga dinilai Bapak/ibu untuk mengetahui hasil 

belajar yang dicapai siswa? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

33. Apakah penilaian yang Bapak/ibu lakukan dititik beratkan pada kemempuan 

skiil siswa? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 
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34. Apakah Bapak/ibu melakukan penilaian pada aspek sikap dan nilai-nilai 

positif yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan evaluasi? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

35. Untuk memotivasi siswa dalam belajar, apakah Bapak/ibu pernah 

memberitahukan hasil belajar yang dicapai siswa? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 
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KISI-KISI ANGKET/ KUESIONER PENELITIAN 
No Variabel Sub Variabel Indikator SOAL 

1. Pelaksanaan 
proses 
pembelajaran 
dan evaluasi 
penjasorkes 

- Perencanaan 
proses 
pembelajaran 
dan evaluasi 
 
 
 

- Pre test 
 
 

- Proses 
 
 
 
 
 
 
 

- Post test 
 
 
 
 

 
- Penentuan 

nilai 
 

 

- Program tahunan 
- Program semester 
- Program mingguan 
- Program harian 
- Program remedial 

 
- Kemampuan awal 
- Kemampuan dasar 

 
- Persiapan 
- Penggunaan metode, 

dan media 
- Sumber belajar 
- Tes obyektif 
- Tes non obyektif 
- Tes ketrampilan 

 
- Kemajuan siswa 
- Parameter 

keberhasilan 
- Kompetensi 
- Validitas modul 

 
- Kognitif 
- Afektif 
- Psikomotor 
- PAP 
- PAN 

1,2 
3,4 
5 
6 
7,8,9 
 
10 
11 
 
14 
12, 15 
 
13 
24 
25 
26 
 
16 
17 
 
18 
19 
 
20, 29 
21,31,32 
22,30 
23,27 
28 
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DAFTAR ANGKET PENELITIAN 

 
D. Petunjuk Pengisian Angket 

5. Jawaban yang bapak / ibu berikan tidak berpengaruh terhadap diri dari karier 

bapak / ibu karena data dari angket hanya digunakan untuk penelitian. 

6. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah, jawaban yang baik adalah sesuai 

dengan kenyataan dilapangan. 

7. Kerahasiaan tetap terjamin dalam penelitian. 

8. Pengisian angket adalah dengan memberikan tanda check (v) pada jawaban 

yang sesuai dengan yang bapak/ ibu lakukan. 

 
E. Identitas Responden 

1. Nama Lengkap   : 

2. Jenis Kelamin   :  

3. Pendidikan Terakhir  : 

4. Lama Mengajar   :  

5. Tempat Mengajar   :  

 
F. Daftar Pertanyaan  

1. Pada awal tahun proses belajar mengajar dimulai, apakah bapak/ ibu membuat 

program tahunan? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

2. Jika Bapak/ibu membuat program tahunan, apakah program tahunan tersebut 

dijadikan sebagai pedoman untuk membuat program-program selanjutnya 

(program semester, mingguan, harian, dan remidial)? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

3. Disamping membuat program tahunan apakah Bapak/ibu juga membuat 

program semester? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 
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4. Dalam membuat program semester apakah sudah disesuaikan dengan materi 

atau pokok bahasan dalam modul? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

5. Apakah program mingguan yang Bapak/ibu buat selanjutnya 

diimplementasikan dalam proses belajar mengajar selama satu minggu? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

6. Apakah kegiatan belajar mengajar yang Bapak/ibu lakukan disesuaikan 

dengan program harian? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

7. Apakah Bapak/ibu merencanakan kegiatan remidial sesuai dengan 

kemampuan siswa dalam penguasaan materi? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

8. Diakhir kegiatan remidial apakah Bapak/ibu menguji kembali siswa yang 

mengikuti remidial tersebut? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

9. Apakah Bapak/ibu menberikan kesempatan untuk melakukan remidial bagi 

siswa yang belum mencapai ketuntasan hasil belajar? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

10. Untuk mengetahui keadaan siswa sebelum proses belajar mengajar 

dilaksanakan, apakah Bapak/ibu mengadakan pre test? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

11. Apakah kegiatan pre test yang Bapak/ibu laksanakan bertujuan untuk menilai 

kemampuan dasar siswa sebagai parameter untuk mengukur tingkat 

keberhasilan dalam mengajar selanjutnya? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 



81 

 

b. Pernah d. Tidak pernah 

12. Apakah Bapak/ibu menggunakan berbagai metode belajar seperti diskusi, 

tugas kelompok, dan sebagainya untuk menciptakan suasana belajar yang 

kondusif? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

13. Sudahkah Bapak/ibu memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada 

dilingkungan sekolah ataupun sumber diluar lingkungan sekolah yang 

mengandung unsur edukatif? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

14. Apakah Bapak/ibu sudah menggunakan suatu metode pembelajaran yang 

bervariasi dalam membelajarkan siswa? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

15. Apakah Bapak/ibu menggunakan media yang bervariasi dalam setiap kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

16. Apakah Bapak/ibu merencanakan kegiatan post test guna mengetahui tingkat 

kemajuan belajar siswa disetiap akhir pembelajaran? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

17. Apakah Bapak/ibu melakukan post test guna mengukur keberhasilan belajar 
siswa? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

18. Apakah Bapak/ibu hanya menggunakan post test untuk mengukur kompetensi 
siswa dalam pembelajaran? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 
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19. Apakah hasil post test yang telah dilakukan setelah pembelajaran selesai juga 
Bapak/ibu gunakan untuk menilai validitas modul atau pokok bahasan? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

20. Apakah pada setiap tahap penilaian, Bapak/ibu melakukan penilaian pada 
aspek kognitif siswa? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

21. Apakah nilai efektif dalam melakukan tes dipandang dari sikap sebelum, 
selama, dan sesudah pembelajaran dilaksanakan? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

22. Apakah dalam penilaian ranah psikomotor, Bapak/ibu menfokuskannya pada 
skiil yang dimiliki siswa sebagai pedoman dalam penentuan kompetensi hasil 
belajar? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

23. Apakah Bapak/ibu memberikan pembobotan yang sama pada aspek kognitif, 
afektif maupun psikomotor? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

24. Apakah Bapak/ibu menggunakan model penilaian hasil belajar dengan tes 
obyektif? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
b. Pernah d. Tidak pernah 

25. Pernahkah Bapak/ibu menggunakan model penilaian hasil belajar dengan tes 

non obyektif? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

26. Apakah Bapak/ibu  menggunakan model penilain hasil belajar dengan tes 

keterampilan? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 
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b. Pernah d. Tidak pernah 

27. Apakah Bapak/ibu dalam melakukan penilaian juga mempertimbangkan 

kompetensi siswa dalam kelompok(kelas)?  

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

28. Jika dalam kelompok belajar disekolah peserta didik mempunyai kompetensi 

yang memenuhi standar tertentu, apakah Bapak/ibu menerapkan system 

penilaian acuan norma? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

29. Dari hasil belajar yang dicapai siswa apakah Bapak/ibu sudah 

mempertimbangkan aspek pengetahuan siswa? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

30. Apakah aspek pemahaman juga dinilai Bapak/ibu untuk mengetahui hasil 

belajar yang dicapai siswa? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

31. Apakah Bapak/ibu melakukan penilaian pada aspek sikap dan nilai-nilai 

positif yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan evaluasi? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 

32. Untuk memotivasi siswa dalam belajar, apakah Bapak/ibu pernah 

memberitahukan hasil belajar yang dicapai siswa? 

a. Selalu c. Kadang-kadang 

b. Pernah d. Tidak pernah 
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Lampiran 11                            

 

 
Gambar 1 

Guru Penjasorkes membariskan siswa sebagai tahap persiapan pembelajaran 
 

 
Gambar 2 

Guru Penjasorkes melakukan presensi siswanya 
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Gambar 3 

Guru Penjasorkes sedang memberikan pemanasan pada awal pembelajaran 
 

 
Gambar 4 

Guru Penjasorkes dan Peneliti sedang melaksanakan pembelajaran Senam Lantai 
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Gambar 5 

Guru Penjasorkessedangmelakukanevaluasi 

 
Gambar 6 

Guru Penjasorkessedangmengisiangket 
 


