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Abstract. Assessment is an activity that can not be separated by the learning process. In 

learning, assessment is a series of activities to obtain, analyze, and interpret data about the 

process of student learning outcomes conducted systematically and sustainably. Therefore 

in this study was developed aims to develop psychomotor instruments oriented vocational 

skills on biology practicum. The research is a development research using 4D model 

consisting of define, design, develop and disseminate. This research is limited to 

disseminate only in SMA Negeri 5 Kota Jambi only and only in Biology teacher alone. 

Data obtained during the study were analyzed descriptively. Research product in the form 

of psychomotor assessment instrument oriented vocational skill for Biology practicum 

assessed by using scale 4-1. The product is validated by an instrument expert and declared 

eligible to use. The results showed that psychomotor assessment instruments oriented on 

vocational skill of developed high school biology practicum received excellent response 

with 81.4% percentage for teacher response and 91.1% for the response given by the 

students. 

 

Keywords: Assessment Instrument, Psychomotor Aspects, vocational skills, Biology 

Practicum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiki Putri Amalia (A1C413028) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi4 Page 4 
 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang bertujuan untuk  

mengembangkan dan mengaktualisasikan 

potensi diri siswa. Dalam 

pelaksanaannya, tujuan yang ingin 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran 

merupakan bentuk kemampuan siswa 

yang terjadi karena adanya interaksi 

antara, guru, siswa dan lingkungan 

belajar. Ketercapaian tujuan pembelajaran 

dapat diketahui melalui kegiatan 

penilaian yang mampu memberikan 

informasi mengenai kemampuan siswa 

yang terbagi dalam aspek kognitif, afektif 

dan psikomotor. 

Penilaian merupakan kegiatan 

yang tidak dapat dipisahkan dengan 

proses pembelajaran. Dalam 

pembelajaran, penilaian merupakan 

serangkaian kegiatan memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data 

tentang proses hasil belajar siswa yang 

dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan. Permendikbud No. 66 

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan (2013:3), menetapkan bahwa 

“penilaian hasil belajar peserta didik 

mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang 

dilakukan secara berimbang”. Namun 

faktanya, keberhasilan pendidikan selama 

ini lebih banyak diukur dari penilaian 

aspek kognitif yang berkaitan dengan 

kompetensi pengetahuan (Sofyan dkk, 

2006:9). Hal ini dibuktikan dengan 

mendominasinya pelaksanaan tes 

formatif, tes sumatif, bahkan Ujian 

Nasional dalam bentuk tes tertulis yang 

hanya mampu memberikan informasi 

mengenai pemahaman konsep siswa 

semata. Pelaksanaan penilaian yang 

hanya terfokus pada satu kompetensi 

tidak dapat menggambarkan kemampuan 

siswa secara objektif, akurat, dan 

menyeluruh. 

Kedudukan instrumen penilaian 

dalam kegiatan penilaian sangatlah 

penting. Untuk mendapatkan hasil 

penilaian yang valid dan objektif, 

dibutuhkan instrumen penilaian sebagai 

alat bantu dalam melakukan penilaian. 

Penilaian proses belajar adalah upaya 

pemberian nilai terhadap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dan siswa, sedangkan penilaian hasil 

belajar adalah proses pemberian nilai 

terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai 

dengan menggunakan kriteria tertentu.  

Ketika guru akan menilai 

kemampuan siswa, artinya guru 

mengumpulkan informasi untuk 

membantu menentukan target-target 

belajar yang telah diperoleh siswa. 

Sebagian besar teknik-teknik penilaian 

tersebut bisa digunakan untuk 

mengumpulkan informasi ini. Teknik-

teknik penilaian tersebut termasuk 

pengamatan-pengamatan formal dan 

informal siswa. Standar untuk tugas-tugas 

sebelumnya harus ditetapkan secara jelas. 

Demikian pula kriteria penilaian dari tiap-

tiap performasi siswa yang akan diamati 

harus sudah dimengerti dan disepakati 

bersama.  

Namun kenyataannya observasi 

berupa wawancara yang dilakukan 

terhdap 2 sekolah yaitu SMA Negeri 5 

dan SMA Negeri 1 Kota Jambi diperoleh 

informasi bahwa penilaian selama ini 

yang dilakukan lebih ditekankan pada 

penilaian aspek kognitif. Sedangkan 

aspek psikomotor dan afektif jarang 

sekali dilakukan penilaian. Pada 

pelaksanaannya guru hanya menilai 

tentang kedisiplinan dan kerjasama siswa 

dalam melaksanakan percobaan. Guru 

juga hanya melakukan penilaian dari 

produknya saja yaitu berupa laporan hasil 

percobaan yang dikerjakan secara 

kelompok. Secara umum dari hasil 

observasi juga ditemukan bahwa guru 

belum melakukan penilaian secara benar 

misalnya tidak menggunakan instrumen 

psikomotor dan penilaian hanya 

didasarkan pada asumsi subjektif tanpa 

mempertimbangkan aspek-aspek secara 

keseluruhan mengenai keterampilan yang 
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seharusnya diukur. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan instrumen penilaian aspek 

psikomotor yang masih terbatas, kurang 

pahamnya guru membuat instrumen 

aspek psikomotor beserta rubriknya, 

besarnya jumlah siswa dalam satu kelas, 

tingginya beban mengajar guru dan 

keterbatasan waktu sehingga penilaian 

aspek psikomotor tidak dapat dilakukan 

secara optimal di kelas.  

Keterampilan menggunakan alat 

diperlukan agar siswa dapat menangani 

alat secara aman. Teknik juga diperlukan 

untuk merancang, melakukan dan 

menginterpretasikan eksperimen perlu 

pula dikembangkan melalui kegitan 

praktikum. Untuk itu diperlukan suatu 

keterampilan dalam diri siswa melalui 

pengalaman setelah melalui praktikum, 

keterampilan tersebut dinamakan 

kecakapan vokasi (vocational skill) 

bertujuan agar siswa lebih memahami 

lagi materi yang telah dipelajari dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Melihat kenyataan di lapangan 

serta kenyataan yang ditemukan terdapat 

suatu masalah yang dihadapi guru untuk 

menilai aspek psikomotor siswa dalam 

pembelajaran, yakni dibutuhkan suatu 

teknik penilaian yang dapat menilai aspek 

psikomotor siswa dengan cara lebih 

praktis dan hasil penilaian yang valid. 

Uraian yang telah dipaparkan sebelumnya 

menjadi dasar pijakan perlunya 

pemenuhan kebutuhan instrumen 

penilaian yang mampu dijangkau oleh 

guru sebagai subjek utama dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran dan 

juga dibutuhkan suatu teknik yang dapat 

membantu guru dalam melakukan 

penilaian. Dengan demikian, diperlukan 

adanya pengembangan instrument 

penilaian psikomotor yang berorientesi 

pada kecakapan vokasi (vocational skill). 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan dengan 

mengguanakan model pengembangan 4D 

terdiri dari empat tahap pengembangan, 

yaitu define, design, develop, dan 

desseminate, atau diadaptasikan menjadi 

model 4P, yaitu pendefinisian, 

perancangan, pengembangan, dan 

penyebaran. 

 

Prosedur Pengembangan 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tahap pendefenisian bertujuan untuk 

menetapkan dan mendefenisikan syarat-

syarat pembelajaran. Adapun langkah-

langkah kegiatan dalam tahap define yaitu 

analisis kurikulum, analisis konsep, 

analisis siswa, analisis tugas, dan 

perumusan indikator pembelajaran. 

 

2. Tahap Perancangan 

Berisi tahapan dan rancangan yang 

harus dibuat dalam pengembangan 

penilaian aspek psikomotor. 

 

3. Tahap Pengembangan (develop) 

Development (pengembangan) yaitu 

proses mewujudkan desain   yang telah 

dirancang menjadi sebuah produk. 

 

Subjek Ujicoba 

Subjek ujicoba produk ini adalah 

guru SMA N 5 Kota Jambi yang 

berjumlah 6 orang, dan uji coba untuk 

mengetahui respon pengguna sebagai 

pembanding dilakukan di SMA Negeri 1 

Kota Jambi dengan jumlah guru 

responden sebanyak 3 orang. 

Pengambilan subjek penelitian ini secara 

acak, yaitu teknik penentuan dengan 

pertimbangan tertentu dimana setiap 

siswa memiliki tingkat kemampuan yang 

beragam (Sugiyono, 2009:99). 

 

Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah wawancara dan 

angket. Wawancara merupakan suatu 

proses tanya jawab atau dialog secara 
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lisan antara pewawancara dengan 

responden atau orang yang diwawancara 

untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti (Widoyoko, 

2014:40). Jenis wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara tidak 

terstruktur, dimana pada pelaksanaannya 

peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun 

sistematis, melainkan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan (Sugiyono, 2013:197). 

 

Instrumen Pengumpul Data 

Berdasarkan jenis data yang telah 

ditetapkan sebelumnya, maka instrumen 

pengumpul data yang digunakan adalah 

pedoman wawancara dan angket respon, 

seta dokumentasi berupa foto kegiatan 

praktikum. Pada wawancara tidak 

terstuktur, pedoman wawancara yang 

digunakan hanya memuat garis besar 

masalah yang akan ditanyakan (Trianto, 

2011:277). Garis besar yang dimaksud 

adalah garis-garis besar permasalahan 

yang menjadi latar belakang dalam 

penelitian. Karenanya, pertanyaan yang 

dimuat dimulai dari pertanyaan yang 

bersifat umum mengenai hal-hal terkait 

latar belakang penelitian menuju 

pertanyaan yang bersifat khusus yang 

mengarah kepada tujuan penelitian. 

 

Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan pada 

setiap tahap pengembangan yang meliputi 

pendefinisian, perancangan, dan 

pengembangan dengan cara 

mendeskripsikan setiap hal yang 

dilakukan di tiap tahap tersebut. Pada 

data kualitatif adalah berupa komentar 

dan saran pada angket dari tim ahli yang 

berisi tanggapan, saran dan masukkan 

yang digunakan untuk memperbaiki 

produk. Sementara pada data kuantitatif 

diperoleh dari perhitungan skor angket 

yang menggunakan rating scale. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada produk ini dilakukan valiadsi 

beberapa kali oleh ahli dan didapatkan 

hasil validasi pertama 54,1% dengan 

persentase kelayakan sangat tidak baik, 

Karena masih banyak terdapat 

kekurangan pada produk yang 

dikembangkan. Kemudian dilakuakan 

perbaikan pada instrumen dan divalidasi 

kembali didapatlah persentase sebesar 

73,6%  dalam  kategori tidak baik. Masih 

ada butir instrumen yang berkategori 

kurang dengan skor 2 Penggunaan tata 

bahasa yang baik dan  benar sesuai 

dengan EYD. Saran yang diberikan oleh 

validator harus memperbaiki butir 

instrumen yang dianggap masih belum 

sesuai. Hasil Validasi ketiga didapatkan 

persentase kelayakan instrumen sebesar 

90,2% dengan kategori “sangat baik” 

maka instrumen dinyatakan sudah baik 

dan layak di ujicobakan sesuai dengan 

saran dari validator.     
Hasil dari respon guru terhadap 

instrumen penilaian yang dikembangkan 

yaitu dalam kategori baik dengan 

persentase 84,2%, artinya guru SMA 

Negeri 5 Kota dan guru SMA Negeri 1 

Kota Jambi Merespon positif terhadap 

instrumen yang dikembangkan. Secara 

keseluruhan komentar yang diberikan 

oleh para guru adalah instrumen yang 

dibuat sangat baik dan sangat detail 

menilai kemampuan psikomotor siswa. 

Pada respon guru ini dilakukan respon 

guru terhadap 2 sekolah karena untuk 

membandingkan respon dan penilaian 

terhadap produk yang dibuat, karena 

pastinya setiap guru mempunyai pendapat 

dan penialaian masing-masing. Hasil 

yang didapat terhadap penilaian 

instrumen adalah  positif  terhadap 

produk yang dibuat. 

Pengembangan instrumen ini 

melalui tahap pendefinisian, tahap 

perancangan, tahap pengembangan dan 

tahap penyebaran. Pada tahap 

pendefinisian dilakukan empat langkah 

analisis untuk menetapkan masalah dasar 

kriteria-kriteria yang digunakan sebagai 

acuan dalam mengembangan instrumen 



Kiki Putri Amalia (A1C413028) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi7 Page 7 
 

penilaian. Tahap ini diawali dengan 

analisis ujung depan melalui wawancara 

guru dan siswa. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa penilaian aspek 

psikomtor dalam kegiatan praktikum 

dilakukan secara berkelompok dengan 

isntrumen penilaian yang menilai 

kemampuan psikomotor secara umum, 

tidak mendetail dan membedakan point-

point penilaian antara satu materi 

praktikum dengan materi lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara juga 

dikatahui bahwa penilaian yang dilakukan 

guru hanya berdasarkan hasil dan bukan 

prosesnya, seharusnya penilaian yang 

dilakukan guru berdasarkan kualitas kerja 

yang tampak dari perilaku siswa yang 

dapat diamati dan di ukur. Karena 

penilaian psikomotor merupakan 

penilaian yang dilakukan secara subjektif 

berdasarkan pengamatan guru atau penilai 

terhadap perilaku individu, maka 

diperlukan acuan untuk menilai 

kemampuan psikomotor tersebut. Hal ini 

dapat dipenuhi dengan penggunaan rubrik 

sebagai acuan penilaian yang mampu 

mengungkap kemampuan psikomotor 

siswa pada berbagai tingkatan. 

Penggunaan rubric juga dapat menjamin 

reliabilitas, keadilan dan kebenaran 

penilaian (Zainul, 2001:20-21).  Hal ini 

sejalan dengan UU Nomor 66 Tahun 

2013 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan yang menyatakan bahwa 

penilaian kemampuan psikomotor yang 

termasuk ke dalam penilaian kompetensi 

keterampilan dalam Kurikulum 2013 

dapat dilakukan dengan menggunakan 

daftar cek atau skala penilaian (rating 

scale) yang dilengkapi rubrik. Dari apa 

yang telah di paparkan maka 

pengembangan instrumen penilaian ranah 

efektif sangat dibutuhkan. Hasil 

penetapan masalah dan pemilihan materi 

kemudian dilakukanlah analisis siswa. 

Hasil analisis siswa melalui kajian 

literatur menunjukkan bahwa 

perkembangan kognitif siswa SMA 

termasuk ke dalam tahap formal-

operational menurut teori belajar Piaget. 

Pada tahap siswa sudah memiliki dua 

ragam kemampuan kognitif, yakni 

kapasitas menggunakan hipotesis dan 

kapasitas menggunakan prinsip-prinsip 

abstrak (Syah, 2013, hlm. 72). Sementara 

pada perkembangan motorik siswa usia 

SMA, keanekaragaman, keseimbangan, 

dan kekuatan kemampuan psikomotor 

siswa sudah meningkat (Syah, 2013:61). 

Hasil akhir penilaian ahli 

instrumen mengenai produk yang dibuat 

telah memenuhi kriteria layak digunakan 

sebagai alat untuk melakukan penilaian 

saat praktikum untuk praktikum Biologi 

SMA, sehingga selanjutnya dilakukan uji 

coba pada guru dan siswa. Sementara itu 

uji coba hasil respon guru dan siswa 

SMA Negeri 5 Kota Jambi, hasil akhir 

respon guru dan siswa terhadap instrumen 

penilaian telah memenuhi kriteria layak 

digunakan dengan presentase untuk 

respon guru sebesar 81,4% dan hasil 

respon siswa sebesar 91,1%. 

Instrumen penilaian yang dibuat 

ini tentunya mempunyai kelebihan dari 

pada instrumen yang telah dibuat oleh 

guru dan pengembangan instrumen yang 

telah dikembangkan sebelumnya. Pada 

instrumen ini dilengkapi dengan rubrik 

dan menggunakan skala 4-1, kemudian 

dalam instrumen ini yang paling penting 

berorientasi vocational skiil yang 

nantinya diharapkan setelah praktikum 

siswa dapat mengaplikasikan 

pengetahuan dan keterampilan yang telah 

didapat.  

Produk ini merupakan penilaian 

untuk praktikum yang dirancang untuk 

menilai kemampuan siswa, kelebihan 

produk ini dapat menilai siswa secara 

individu dan terperinci tanpa ada yang 

terlewatkan terhadap keterampilan yang 

dimiliki oleh siswa dalam praktikum. 

Namun karena waktu yang tersedia untuk 

kegiatan praktikum hanya 2 jam dan guru 

yang mengawasi saat praktikum hanya 

satu orang, maka penilaian yang 

dilakukan akan tidak efektif, karena guru 

tidak akan sempat dan sanggup menilai 

secara individu siswa, untuk itu sebaiknya 
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guru pada saat melakukan praktikum 

meminta bantuan observer untuk 

melakukan penilaian terhadap kegiatan 

psikomotor yang dilakukan. Kemudian 

kerena keterbatasan waktu, baiknya guru 

khusus mempersiapkan waktu diluar jam 

pelajaran untuk menerapkan praktikum 

berorientasi vocational skiil. 
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