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KATA PENGANTAR 
 

 
 Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Alloh SWT. berkat rahmat dan 

karunia-Nya akhirnya buku Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan telah selesai disusun. 

 Buku ini disusun sebagai salah satu bahan bacaan bagi mahasiswa 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang mengambil 

matakuliah Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan. Selain itu, buku ini diharapkan juga dapat dimanfaatkan oleh 

guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan sebagai bahan bacaan 

guna menambah wawasan tentang cara melakukan evaluasi untuk mata 

pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

 Materi yang disajikan dalam buku ini meliputi: Konsep dasar 

Asesmen dan Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan, Managemen Asesmen dan Evaluasi Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan, Kriteria Menyeleksi dan Menyusun Instrumen, 

Penyusunan Instrumen Tes Keterampilan Olahraga, Penyusunan Tes 

Pengetahuan, Penyusunan Instrumen Sikap, Teknik Pengumpulan Data, 

dan Teknik Evaluasi Hasil Belajar. 

 Mudah-mudahan informasi yang disajikan dalam buku ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi guru pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan dalam melakukan evaluasi. 

 
 

Malang, Juli 2014 
                                               Penyusun 
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BAB I 

ASESMEN DAN EVALUASI 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang pengertian, tujuan dan 

prinsip tes, pengukuran dan evaluasi. Secara rinci dikemukakan sebagai 

berikut: 

 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian tes. 

2. Menjelaskan pengertian pengukuran. 

3. Menjelaskan pengertian evaluasi. 

4. Menjelaskan tujuan evaluasi. 

5. Menyebutkan tujuh macam tujuan evaluasi. 

6. Menjelaskan prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. 

7. Menyebutkan tujuh macam prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. 

Kata Kunci: Pengertian tes, pengukuran, evaluasi, tujuan tes dan 

pengukuran, prinsip-prinsip pengukuran & evaluasi. 

  

B. PENGERTIAN ASESMEN DAN EVALUASI 

 
1. Pengertian Asesmen 

Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang peserta 

didik, berkenaan dengan apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka 

dapat lakukan (Hart, 1994). Asesmen merupakan proses pengumpulan 

informasi tentang perilaku siswa atau mahasiswa dalam melaksanakan 

pembelajaran, berkenaan dengan apa yang siswa atau mahasiswa kuasai 

tentang aspek sikap pengetahun, dan keterampilan. Pelaksanaan 

asesmen dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan (PJOK), yang dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes.  
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Lutan (2000) menyatakan asesmen termasuk pelaksanaan tes, non tes, 

dan evaluasi. Asessmen bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

akan digunakan untuk keperluan penentuan derajat penguasaan 

kompetensi sebagai penanda kemajuan pembelajaran PJOK siswa. Untuk 

keperluan mengumpulkan informasi digunakan alat atau instrumen. 

Instrumen dapat dalam bentuk tes dan/atau nontes. 

Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi 

tersebut, misalnya dengan mengamati peserta didik belajar, menguji apa 

yang mereka hasilkan, menguji pengetahuan dan keterampilan mereka. 

Kunci pertanyaan yang harus dijawab tentang asesmen adalah bagaimana 

kita dapat menemukan informasi secara lengkap tentang apa yang sedang 

dan sudah dipelajari peserta didik? Dalam mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan istilah asesmen biasa dikenal dengan 

istilah tes dan pengukuran.  

 
2. Pengertian Tes 

Cronbach (1960) mengemukakan tes adalah suatu proses yang 

sistematis untuk mengobservasi tingkah laku seseorang yang 

dideskripsikan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem 

dengan kategori tertentu.  Brown F.G. (1970) mengemukakan tes adalah 

suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku suatu 

sampel atau individu. Johnson & Nelson (1974) menyatakan tes adalah 

suatu bentuk pertanyaan atau pengukuran yang digunakan untuk menilai 

pengetahuan dan kemampuan usaha fisik. Kirkendall, (1980) mengemu-

kakan tes adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi tentang individu atau objek. 

Berdasarkan beberapa pendapat di depan, maka dapat dikatakan 

bahwa tes merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi berupa pengetahuan atau keterampilan 



M.E. Winarno Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ. Negeri Malang      3 
 

 
 

seseorang. Berdasar-kan jenisnya, tes dapat berupa: tes tulis, tes lisan, 

dan tes keterampilan. 

Dalam matapelajaran pendidikan jasmani dikenal beberapa jenis 

tes. Tes pengetahuan digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, 

biasanya tes ini berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Tes pengetahuan ini 

dapat dilakukan secara tertulis (tes tulis), maupun tes lisan. Sedangkan 

tes keterampilan (psikomotor) dalam mata pelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan dapat dilakukan untuk mengukur tingkat 

keterampilan siswa. Tes ini dapat berupa tes-tes keterampilan olahraga, 

selain itu ada tes kemampuan fisik, berupa kom-ponen kebugaran 

jasmani. 

Beberapa contoh tes keterampilan pendidikan jasmani dan olah-

raga antara lain: Tes keterampilan bolavoli, sepakbola, sepaktakraw, 

bolabasket, bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, senam, renang, dsb. 

Tes kebugaran jasmani dari Cooper, tes Asean Commit-te on the 

Standarization of Physical Fitness Test (ACSPFT), tes kesegaran jasmani 

Indonesia. 

3. Pengertian Pengukuran 

Edwind & Brown (1957) mengemukakan pengukuran sebagai 

proses penentuan tingkat kuantitas dari sesuatu. Johnson & Nelson (1974) 

mengemukakan pengukuran bertujuan membantu proses evaluasi dengan 

menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mengumpulkan data. 

Mathews (1978) menyatakan pengukuran merupakan bagian dari 

evaluasi, melalui prosedur kuantitatif dengan menggunakan instrumen 

tertentu. Menurut Verducci (1980) pengukuran merupakan aspek kuanti-

tatif untuk menentukan informasi tentang sikap atau perlengkapan secara 

tepat. Kirkendall, (1980) menyatakan pengukuran merupakan proses 

pengumpulan informasi. Arikunto (1991) membedakan antara mengukur, 

menilai dan mengevaluasi. Mengukur adalah membandingkan sesuatu 
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dengan satu ukuran, pengukuran bersifat kuantitatif. Menilai adalah 

mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk, 

penilaian bersifat kualitatif.  

 Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat di depan 

adalah bahwa pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang meng-

gunakan alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara 

tepat dan benar. Ketepatan mendapat tekanan penting karena alat yang 

digunakan harus sesuai dengan kondisi yang akan di ukur. Apabila ingin 

mengukur tinggi badan seseorang, maka alat yang harus digunakan 

adalah stadiometer. Kebenaran yang dimaksud adalah, selain alat yang 

digunakan sesuai, maka teknik pengukurannya juga harus benar. Kalau 

ingin mengukur tinggi badan, maka orang yang diukur harus berdiri tegak. 

 Contoh; pengukuran yang sering dijumpai dalam pendidikan jasmani 

diantarnya adalah: mengukur waktu tempuh lari, renang dan balap sepeda 

dengan menggunakan stopwatch. Mengukur jauhnya lompatan atletlompat 

jauh, tingginya lompatan atletlompat tinggi, jauhnya lemparan atletlempar 

lembing, lempar cakram, tolak peluru dan lontar martil diukur dengan 

menggunakan meteran. 

 
4. Pengertian Evaluasi 

 Pembelajaran PJOK dilakukan dengan mempertimbangkan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses 

menentukan nilai atau harga dari sesuatu. Johnson dan Nelson (1974) 

menyatakan bahwa evaluasi lebih penting dari pengukuran, evaluasi 

berguna sebagai dasar untuk menilai berdasarkan data yang dikumpulkan 

melalui proses pengukuran. Mathwes (1978) menyatakan evaluasi 

mencakup pengambilan keputusan, penaksiran, penilaian, dan 

implementasi terhadap proses pendidikan secara keseluruhan. Menurut 

Verducci (1980) evaluasi merupakan proses yang sistematis untuk 
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menentukan tingkat tercapainya suatu tujuan. Evaluasi menurut Kirkendall 

(1980) adalah suatu proses penentuan nilai atau pengumpulan data yang 

memiliki makna. Ratna Sayekti (1988) menyatakan evaluasi merupakan 

suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa jauh tujuan 

instruksional telah dicapai siswa. 

 Berdasarkan pendapat di depan, dapat disimpulkan bahwa eva-luasi 

merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai 

berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran. Proses pem-

berian nilai harus dilakukan secara obyektif, dan diusahakan unsur-unsur 

subjektif tidak masuk sebagai pertimbangan dalam penilaian. Dengan kata 

lain dapat dinyatakan bahwa evaluasi meliputi dua langkah di depan, yaitu 

mengukur dan menilai. 

C. TUJUAN DAN PRINSIP PENGUKURAN & EVALUASI 

1. Tujuan Pengukuran dan Evaluasi 

 Dalam dunia pendidikan setiap langkah yang dilakukan harus selalu 

mempunyai tujuan, termasuk juga semua kegiatan dalam mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Dalam Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0413/U/1987 dinyatakan 

bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara 

keseluruhan. Pendidikan jasmani bertujuan mengembangkan individu 

secara organis, neuromuskular, intelektual dan emosional. Hal tersebut 

diperkuat pendapat Abdoellah (1988) yang menyatakan tujuan umum 

pendidikan jasmani di sekolah meliputi: (1) Perkembangan organik, (2) 

perkem-bangan neuro muskuler, (3) perkembangan personal-sosial, dan 

(4) perkembangan kemampuan bernalar. Untuk mengetahui tingkat keber-

hasilan pendidikan di sekolah diperlukan pengukuran dan evaluasi. 

 Scott (1959) menyatakan bahwa pengukuran dapat menggunakan 

banyak cara, diantaranya adalah menggunakan tes, yang tujuannya untuk 

menentukan status siswa dan tingkat kemampuan. Safrit (1981) dan 
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Verducci (1980) menyatakan tujuan pengukuran dan evaluasi meliputi: (1) 

Mendiagnosis kelemahan (kekurangan), (2) pengelompokan siswa sesuai 

dengan kemampuan, (3) mengarahkan siswa sesuai dengan program, (4) 

memprediksi tingkat kemampuan, (5) menentukan prestasi siswa, (6) 

mengetahui kemajuan siswa, (7) memotivasi siswa, (8) penentuan kelas, 

(9) mengevaluasi efektifitas pengajaran, (10) melakukan perbaikan pro-

gram administrasi, dan (11) mengevaluasi kurikulum. Menurut Kirkendall 

(1980) tujuan pengukuran dan evaluasi meliputi: Penentuan status, 

pengelompokan siswa, seleksi siswa, diagnosis dan bimbingan, motivasi, 

mempertahankan standar, perlengkapan pengalaman pendidikan, dan 

melengkapi penelitian. 

 Pengukuran dan evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan, tujuan 

tersebut tidak selalu cocok dengan segala situasi. Berikut ini akan dibahas 

tujuan pengukuran dan evaluasi yang meliputi: 

(1) Penentuan Status Siswa 

 Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menentukan 

status kemajuan atau prestasi siswa. Hasil dari pengukuran dan evaluasi 

ini dapat digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemam-

puan yang dimiliki, untuk promosi dari suatu kelas ke kelas yang lebih 

tinggi atau menaikkan siswa ke tingkat berikutnya. Contoh; dalam cabang 

olahraga, sebuah tim sepakbola devisi I akan dapat masuk ke devisi 

utama apabila tim tersebut menduduki urutan (ranking) pertama dalam 

sebuah kompetisi yang diputar selama satu tahun. 

(2) Pengelompokan siswa 

 Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah kelompok tersebut homogen atau heterogen, dari beberapa sifat 

atau kemampuan yang dimiliki. Pengelompokan dapat  didasarkan pada 

beberapa macam alasan, dan pengelompokan tersebut dapat didasarkan 
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pada tingkat usia, kondisi kesehatan, struktur tubuh (tinggi dan berat 

badan), keterampilan, jenis kelamin, minat dan sebagainya. Pengelom-

pokan ini dapat berfungsi untuk memperbaiki pelaksanaan pengajaran, 

dengan cara melakukan pengelolaan kelompok yang homogen.  

 Pengelompokan dalam cabang olahraga dapat dicontohkan sebagai 

berikut: Seorang dosen yang membina matakuliah bolavoli, sebelum 

perkuliahan berlangsung dalam semester tertentu, dosen tersebut 

melakukan tes awal untuk mengukur keterampilan dasar bolavoli yang 

telah dimiliki oleh mahasiswa peserta kuliah. Berdasarkan data yang 

diperoleh melalui pengukuran tersebut, dosen memutuskan pembagian 

peserta kuliah menjadi tiga kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan 

yang dimiliki (misalnya; baik, sedang dan kurang). Melalui pengelompokan 

ini di harapkan akan membantu guru dalam mengelola kelas karena 

kelompok tersebut relatif homogen kemampuannya, sehingga mahasiswa 

yang kurang memiliki keterampilan dasar bermain bolavoli nantinya akan 

dapat meningkat dengan cepat dan dapat menyesuaikan diri dengan 

mahasiswa lain yang kemampuannya berada di atasnya. 

(3) Seleksi 

 Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi siswa 

dari suatu kelompok. Dalam kegiatan yang berkaitan dengan mata 

pelajaran pendidikan jasmani biasa dilakukan untuk menyeleksi anggota 

tim olahraga yang mewakili kelas, sekolah. Seleksi siswa ini melibatkan 

kemampuan fisik, sosial dan emosional. Contoh; untuk kegiatan olahraga, 

pertandingan antar kelas untuk siswa SMA merupakan salah satu sarana 

untuk melakukan seleksi terhadap siswa yang berpotensi. Di perguruan 

tinggi, pertandingan olahraga antar fakultas merupakan sarana untuk 

melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang memiliki potensi dan minat 

terhadap cabang olahraga tertentu untuk dibina yang lebih intensif. 
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 Tes masuk ke perguruan tinggi negeri baik tes tulis maupun tes 

keterampilan merupakan salah satu contoh; pengukuran dan evaluasi 

yang berfungsi seleksi untuk menentukan apakah calon mahasiswa 

tersebut layak diterima atau tidak. 

(4) Diagnostik dan Bimbingan 

 Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan 

diagnostik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan, berdasarkan hasil 

pengukuran dan evaluasi maka perbaikan (remidial) dapat dilakukan. Dari 

hasil diagnosis ini kegiatan bimbingan dilakukan untuk membantu siswa. 

Untuk pendidikan jasmani bimbingan diberikan sesuai dengan kelemahan-

kelemahan yang dimiliki siswa. Sebagai contoh; berdasarkan pengukuran 

dan evaluasi yang telah dilakukan, maka diperoleh data beberapa 

mahasiswa program studi pendididkan olahraga semester I lemah dalam 

matakuliah renang, dari data tersebut disusun suatu program untuk 

membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam renang. 

(5) Motivasi 

 Hasil tes yang diumumkan kepada mahasiswa diharapkan akan 

dapat membangkitkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi yang lebih 

baik. Dengan mengetahui hasil yang dicapai, mahasiswa yang mem-

peroleh nilai rendah diharapkan akan lebih memacu diri untuk memperoleh 

nilai yang lebih tinggi. Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai tinggi 

diharapkan dapat mempertahankan prestasi yang dicapai bahkan kalau 

dapat ditingkatkan. 

(6) Mempertahankan Standar 

 Pengukuran dan evaluasi dapat berguna untuk mempertahankan 

standar penampilan yang diharapkan mahasiswa. Pengukuran dan 

evaluasi tidak hanya sekedar digunakan untuk menilai mahasiswa, tetapi 
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dapat juga untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan pengajaran 

telah tercapai. Dengan demikian bukan hanya menyangkut materi saja 

yang dievaluasi melainkan proses pengajarannya pun harus dievaluasi 

secara cermat. Evaluasi harus dilakukan dengan pengorganisasian yang 

baik dan cermat, agar kegiatan yang dilakukan lebih efektif. 

 
(7) Melengkapi Pengalaman Pendidikan. 

 Hasil evaluasi berguna bagi guru dan siswa untuk melakukan 

perbaikan. Berdasarkan hasil yang diperleh, dosen dapat belajar tentang 

dirinya dan tentang kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian guru tidak 

hanya mempelajari tentang kondisi siswa saja, melainkan juga dapat 

menemukan informasi yang berguna bagi dirinya maupun bagi siswanya. 

Pengalaman yang diperoleh tersebut penting artinya untuk melengkapi 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Pengalaman tersebut 

dapat berupa ketepatan penggunaan metode mengajar atau aktifitas lain 

yang berguna bagi siswa. 

 
2. Prinsip-prinsip Pengukuran dan Evaluasi 

 Suatu prinsip akan diperhatikan sebagai aturan yang akan 

menuntun suatu kegiatan. Apabila seorang guru pendidikan jasmani ingin 

berhasil dalam program evaluasi, maka guru tersebut harus tahu pasti 

prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah: 

 
(1) Program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup 

dan pendidikan. 
 
 Prinsip pengukuran dan evaluasi tidak boleh bertentangan dengan 

filsafat hidup yang dianut dan berlaku pada masyarakat tertentu. 

Pengukuran dan evaluasi yang berlaku di Indonesia tidak boleh ber-

tentangan dengan Pancasila dan harus selaras dengan Pancasila. 

(2) Pengukuran harus dilakukan secara obyektif 
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 Obyektifitas sudah mulai diberlakukan sebelum suatu tes dilak-

sanakan, yaitu pada saat merencanakan sebuah evaluasi. Seorang guru 

pendidikan jasmani dalam memberikan nilai harus obyektif, nilai yang 

diberikan kepada siswa harus didasarkan pada data-data yang diperoleh 

dari hasil pengukuran sesuai dengan kondisi siswa.  

 Bertolak dari sifat obyektif tersebut, maka tidak benar apabila ada 

guru pendidikan jasmani yang memberikan penilaian berdasarkan unsur-

unsur yang subyektif, karena hal tersebut akan mempengaruhi keab-

sahan dari penilaian itu sendiri, dimana penilaian tidak didasarkan pada 

data-data yang sebenarnya tetapi berdasarkan keinginan guru itu sendiri. 

 

(3) Evaluasi dilaksanakan sebelum, selama dan setelah proses 
belajar mengajar 

 
 Evaluasi yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya proses belajar 

dan mengajar dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal yang 

telah dimiliki siswa. Hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menyusun program ataupun metode 

penyampaian, serta berguna untuk melakukan pengelompokan siswa 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

 Evaluasi yang dilaksanakan selama proses belajar-mengajar, 

dimaksudkan untuk memberikan bantuan, apabila anak didik mengalami 

kesulitan dalam mengikuti pelajaran tertentu. Evaluasi yang dilaksanakan 

selama berlangsungnya proses belajar-mengajar dapat berfungsi sebagai 

motivator bagi siswa yang tidak mengalami hambatan. 

 Evaluasi yang dilaksanakan setelah berlangsungnya proses belajar-

mengajar dimaksudkan untuk menentukan tingkat kemajuan yang telah 

dicapai selama mengikuti pelajaran, yang pada akhirnya dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nilai setiap siswa. 

(4) Prinsip Kontinyuitas 
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 Evaluasi dan pengukuran harus dilaksanakan secara terus-menerus 

selama proses belajar-mengajar berlangsung, hal ini karena pada 

dasarnya evaluasi mulai dilaksanakan sebelum, selama dan setelah 

kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Prinsip kontinyuitas dalam 

evaluasi akan membantu memberikan data yang tepat (sebenarnya) 

tentang kemampuan siswa, yang nantinya akan membantu dalam 

menentukan nilai siswa. 

 
(5) Prinsip Menyeluruh (Komprehensip) 

 Dalam memberikan evaluasi, aspek-aspek penting yang ada harus 

tercakup secara keseluruhan. Dalam bidang pendidikan, aspek-aspek 

tersebut meliputi: kognitif, afektif dan psikomotor (fisik). Dengan demikian 

ketiga aspek tersebut harus menjadi pertimbangan bagi seorang guru 

dalam melakukan evaluasi. 

 Komprehensip dapat diterjemahkan sebagai keseluruhan kom-

ponen penting dalam pengajaran harus masuk dalam evaluasi. Contoh; 

untuk matakuliah bolavoli, evaluasi yang dilakukan harus mencakup materi 

teori dan praktik. Untuk teori meliputi sejarah bolavoli, peraturan 

permainan bolavoli, perwasitan bolavoli, teknik dasar dalam permainan 

bolavoli. Dan untuk tes praktik meliputi teknik dasar dalam permainan 

bolavoli yang terdiri dari: service, passing, smash, dan block. 

 
(6) Pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang 

yang ahli dalam bidangnya 

 Seorang guru harus menguasai materi yang akan di ajarkan dengan 

baik, dan dapat melakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang 

telah diberikan dengan benar. Kemampuan ini diperlukan agar pengajaran 

pendidikan jasmani benar-benar dapat dilakukan secara efektif, dan dapat 

dihindari kesalahan-kesalahan yang diakibatkan karena kekurang 

mampuan guru sebagai pengelola. Berangkat dari prinsip ini, maka mata 

pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang ada di 
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sekolah, seharusnya hanya akan diajarkan dan dievaluasi oleh guru yang 

berwenang dalam bidangnya yaitu guru pendidikan jasmani lulusan dari 

program studi pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan kepelatihan 

olahraga dan pendidikan olahraga dan rekreasi. 

 
(7) Hasil dari pengukuran dan evaluasi harus diinterpretasikan untuk 

semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik dan psiko-
logisnya. 

 
 Seorang guru apabila menemukan siswa yang berpenampilan jelek 

pada saat melakukan tes (tidak seperti biasanya), maka guru harus 

dengan hati-hati dan segera berusaha untuk menemukan penyebabnya.  

Jika penyebabnya telah diketemukan guru harus membantunya sepan-

jang hal tersebut memungkinkan. Jika salah satu penyebab utamanya 

adalah kondisi fisik, maka seorang guru dapat melakukan terapi dengan 

cara memberikan program tertentu yang tepat sesuai dengan kondisi 

siswa. 

 
D. RANGKUMAN 

 Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi tentang 

perilaku siswa atau mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran, 

berkenaan dengan apa yang siswa atau mahasiswa kuasai tentang aspek 

sikap pengetahun, dan keterampilan 

Tes adalah instrumen atau alat yang berfungsi untuk mengum-

pulkan data yang berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki 

oleh seorang siswa atau mahasiswa. 

 Pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang menggunakan 

alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan 

benar. 

 Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menen-

tukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran.  
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 Pengukuran dan evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan, tujuan 

pengukuran dan evaluasi tersebut meliputi: (1) penentuan status siswa, (2) 

pengelompokan siswa, (3) melakukan seleksi, (4) diagnostik dan 

bimbingan, (5) motivasi siswa, (6) mempertahankan standar, dan (7) 

melengkapi pengalaman pendidikan. 

 Prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi antara lain; (1) peng-

ukuran dan evaluasi harus sesuai dengan filsafat hidup suatu bangsa, (2) 

dilakukan secara obyektif, (3) dilaksanakan sebelum, selama dan setelah 

berlangsungnya proses belajar mengajar, (4) menganut prinsip kontinyu-

itas, (5) prinsip menyeluruh (komprehenship), (6) dipimpin dan dikelola 

oleh orang yang ahli dalam bidangnya, (7) hasil pengukuran dan evaluasi 

harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, 

fisik dan psikologis. 
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BAB II 
MANAJEMEN DAN EVALUASI  

PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 
 

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang berbagai hal yang terkait 

dengan manajemen persiapan dan penyelenggaraan asesmen dan 

evaluasi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Secara rinci materi 

tersebut dikemukakan pada bagian berikut: 

 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan manajemen asesmen dan evaluasi 

2. Menjelaskan tujuan pengadministrasian tes 

3. Menganalisis hasil tes 

Kata Kunci: Administrasi tes, tujuan admistrasi, analisis hasil tes 

B. MANAJEMEN ASESMEN DAN EVALUASI 

1. Pendahuluan 

Dalam proses belajar mengajar, proses pengukuran dan evaluasi 

memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 

pendidikan secara umum, begitu juga terhadap pendidikan jasmani. 

Barrow & Mc.Gee (1968) mengemukakan bahwa program pengukuran 

harus diorganisasi sebagai bagian program pembelajaran. Melakukan tes 

dan pengukuran merupakan bagian dari program pembelajaran, yang 

merupakan bagian penting dari pembelajaran dan aktivitas pendidikan, 

seperti prosedur lainnya yang telah diterima secara umum, bahwa untuk 

melakukan suatu tes dan pengukuran memerlukan waktu kurang lebih 

10% dari waktu pembelajaran. 

Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran dan 

evaluasi, aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan antara lain 
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adalah: pengadministrasian tes, menganalisis hasil tes, melakukan tindak 

lanjut dari hasil tes, dan mengadakan klasifikasi. Pengadministrasian hasil 

tes yang efisien harus menjamin ketepatan koefisien validitas dan 

reliabilitas dari hasil tes. 

Barrow & Mc.Gee (1968) merinci kegiatan pengadministrasian tes 

kedalam tiga kelompok yang meliputi: 

1) Persiapan pendahuluan, yang terdiri dari: 

 Menyeleksi butir-butir tes yang telah disiapkan 

 Menyiapkan peralatan dan fasilitas 

 Menyiapkan kartu penilaian dan petunjuk 

 Menyiapkan kebutuhan penunjang yang lain. 

2) Tugas selama berlangsungnya tes, meliputi: 

 Melakukan pengecekan terakhir 

 Pemanasan, demonstrasi dan memberikan penjelasan 

 Melaksanakan, memotivasi dan menjaga keselamatan 

3) Tugas setelah melaksanakan tes, meliputi: 

Mengumpulkan kartu/format penilaian, menghitung skor mentah, 

membandingkan dengan norma, menginterpretasikan hasil, mengguna-

kan hasil tes, dan melakukan tindak lanjut. 

Istilah administrasi tes, pengukuran dan evaluasi ini menurut Reeser 

(1973) disebut sebagai manajemen yang memiliki arti peng-gunaan 

sumber fisik manusia melalui koordinasi, pembentukan fungsi-fungsi 

perencanaan, pengorganisasian dan lain-lain. Lebih lanjut dikemu-kakan 

oleh Barrow & Mc.Gee mengemukakan efisiensi dalam pelaksa-naan tes 

membutuhkan perencanaan dan persiapan selangkah demi selangkah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan secara sederhana yang dimaksud 

dengan administrasi program adalah bagaimana kita menge-lola atau 

melaksanakan suatu program pengukuran dan evaluasi. 
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2. Pengadministrasian Tes 

 Dalam melaksanakan tes harus dapat meyakinkan, baik untuk diri 

kita sendiri, lebih-lebih untuk siswa. Agar tes tersebut berarti dan 

berkualitas tentunya harus mengikuti langkah-langkah seperti di bawah ini: 

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan tes berjalan dengan lancar, tepat 

dan akurat. 

 
(1) Menentukan Tujuan dan kegunaan pengukuran 

 Penentuan tujuan merupakan hal yang penting, untuk apa tes 

tersebut digunakan, apakah tes tersebut untuk klasifikasi, kenaikan kelas, 

untuk diagnosis atau dengan tujuaan yang lain. Dengan begitu akan jelas 

tujuan dilaksanakan tes. 

 Menentukan tujuan penggunaan suatu tes merupakan suatu 

keharusan, apabila tidak dilakukan, maka keberadaan tes memiliki posisi 

yang kurang penting, sehingga arah pelaksanaan sebuah tes menjadi 

tidak jelas. Kegiatan apapun, termasuk jua proses pengambilan data 

dalam bentuk tes, harus memiliki tujuan yang jelas.  

 
(2) Menentukan butir-butir tes. 

 Ada beberap aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

butir-butir tes diantaranya adalah: koefisien validitas, reliabilitas, 

objektivitas harus tinggi, tes harus ekonomis, memiliki norma, menarik, 

menyerupai permainan yang sesungguhnya, dan memiliki pedoman 

pelaksanaan. Barrow & Mc.Gee (1968) berpendapat bahwa dalam memilih 

butir tes perlu memikirkan tentang hasil (product) atau proses belajar-

mengajar apa yang akan dinilai. 

 
(3) Pengadaan alat dan fasilitas. 

 Pada saat melakukan tes segala alat dan fasilitas harus sudah 

dipersiapkan secara lengkap, pengecekan kembali sebelum dilaksanakan 
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tes diperlukan untuk melihat apakah alat dan fasilitas yang diperlukan 

tersebut cukup tersedia atau sudah berada pada lokasi pelaksanaan tes. 

Alat dan fasilitas yang diperlukan senantiasa harus dicatat agar tidak 

membingungkan dalam pelaksanaannya di lapangan dan untuk tidak ada 

hambatan supaya alat yang dipakai selalu dalam kondisi baik. Contoh; 

seseorang tidak dapat mengukur jarak dengan tepat apabila meteran yang 

digunakan tidak ditera atau dikalibrasi (divalidasi) lebih dahulu, 

kemungkinan angka-angka sudah banyak yang terhapus sehingga susah 

untuk dikontrol. 

 
(4) Langkah-langkah pelaksanaan tes. 

 Sangat perlu mengatur atau merencanakan terlebih dahulu 

bagaimana formasi testee dan pos-pos yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan tes nanti. Mengingat testee yang dalam jumlah besar harus 

dibagi-bagi dalam beberapa kelompok, misal ada 50 testee, maka dalam 

perencanaan dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok, tiap-tiap kelompok 

10 orang. Setiap kelompok ini harus diberi identitas tertentu sebagai 

identitas nama kelompok yaitu kelompok A, B, C, D, dan E. Setelah 

masing-masing testee mengetahui dan masuk dalam kelompok tertentu, 

maka pengorganisasian selanjutnya adalah pentuan pos-pos  tes, dan 

urutan setelah melakukan tes pada pos tertentu. Apabila kita meng-

gunakan tes cara circuit trainning dengan 5 pos yang terdiri dari: sit-up, 

pull-up, squats-trush, push-up dan squats-jump yang telah kita siapkan 

sesuai dengan tujuan tes. Untuk mempercepat pelaksanaan tes setiap 

kelompok berada pada satu pos tertentu dan berputar sesuai dengan 

petunjuk yang telah dijelaskan. Untuk kelompok A berada pada pos sit-up, 

kelompok B pada pos pull-up, kelompok C pada pos squats-trush, 

kelompok D pada pos push-up, dan kelompok E pada pos squats jump. 

Masing-masing kelompok ini akan berpindah ke pos lain setelah 
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menyelesaikan tes pada pos yang telah ditentukan, dan perputaran tes 

yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

  
      SIT-UP                             PULL-UP              
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SQUATS-TRUSH  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
     SQUATS-JUMP                             PUSH-UP  
 

Gambar 2.1 Pos-Pos Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Tes 

 
Selain perputaran pelaksanaan tes yang perlu dijelaskan ke testee 

adalah bagaimana kriteria yang digunakan apakah waktu atau satuan 

pengukuran yang lain, sekaligus jumlah percobaan yang harus dilakukan. 

Montoye (1978) mengemukakan, kalau tes yang digunakan melibatkan 

lebih dari satu butir tes, maka urutan pelaksanaan tes harus diperhatikan 

karena hal ini menyangkut tingkat kelelahan testee. Dalam pelaksanaan 

setiap kelompok yang baru harus diberi penjelasan agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. 

 

A 

D E 

C 

B 
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(5) Menyiapkan dan melatih testor 

 Sebaiknya testor sebagai tim pelaksana suatu tes dikumpulkan 

sebelum pelaksanaan suatu tes. Tujuan utama berkumpulnya testor ini 

untuk menerima penjelasan dari ketua pelaksana agar testor memiliki 

persamaan persepsi dan persamaan dalam melaksanakan tes. Sekaligus 

pada saat itu dilaksanakan latihan bersama melaksanakan tes, agar 

nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan yang se-sungguhnya. 

(6) Penskoran 

 Untuk mempermudah dalam pelaksanaan, kartu skor (score sheet) 

harus dipersiapkan, dan disusun sesuai dengan keperluan, mudah dibaca, 

dan jelas dimengerti agar petugas pencatat skor tidak mengalami kesulitan 

dalam mencatat, sekaligus  untuk menghindari kesalahan da-lam 

mencatat. Barrow & Mc.Gee (1968) menyatakan kita dapat memilih satu 

dari tiga bentuk kartu pencatat skor tes yang telah dilaksanakan yang 

meliputi: (1) Kartu pencatat kelas, bentuk ini biasanya digunakan kalau 

hanya terdapat seorang pencatat skor yang melaksanakan keseluruhan 

butir tes. (2) Kartu pencatat kelompok, bentuk ini biasanya digunakan oleh 

satu orang pencatat skor, kartu ini dipegang oleh ketua kelompok dan 

dibawa ke pos berikutnya. (3) Kartu pencatat skor pribadi, cara ini 

digunakan apabila testee bebas menentukan tujuan pos yang  dikehendaki 

terlebih dahulu. 

3. Analisis dan Kegunaan Hasil Tes 

 Setelah diperoleh keseluruhan skor dari testee, skor tersebut hen-

daklah diolah (dianalisis) sedemikian rupa, untuk mendapatkan rata-rata 

dan standar deviasi setiap butir tes  ini sebagai bahan tentang keadaan 

dan penampilan kelompok. Dari data yang diperoleh dapat dibandingkan 

antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Berdasarkan hasil 

analisis data yang dilakukan maka kita dapat menyimpulkan apakah 

program yang telah disusun masih layak dipergunakan, apakah perlu 
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direvisi ataukah tidak perlu dilakukan perubahan karena masih relevan. 

Bahan bandingan lain yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan 

apakah hasil yang diperoleh sekarang telah mengalami perkembangan 

dibanding dengan hasil yang diperoleh pada masa lalu. Dari hasil analisis 

ini juga dapat digunakan untuk mengambil kebijakan guna menetapkan 

tujuan pengajaran. 

 Hasil tes yang diperoleh harus ditunjukkan dengan jelas, simpel dan 

segera diumumkan kepada testee apabila tes yang dilaksanakan ini 

bertujuan untuk memotivasi siswa. Jenis laporan kepada testee ini dapat 

klasifikasi berupa nilai, persentase, angka atau kategori lain yang umum 

digunakan. Sebagai contoh dapat dilihat di bawah ini: 

a) Berupa angka, 50, 60, 70, 80 dsb. 

b) Berupa persentase, 50%, 60%, 70%, 80% dsb. 

c) Berupa huruf,  A, B, C, D, dan E. 

d) Kualitas, Baik sekali, baik, sedang, dan kurang. 

e) Dikhotomi, Berhasil, gagal, memuaskan, sangat memuaskan. 

f) Kombinasi, 90-100 = A, 75-89  = B, dan 65-74 = C dst. 

C. RANGKUMAN 

 Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam 

program pengukuran dan evaluasi, diantaranya: pengadministrasian tes, 

menganalisis hasil tes, menindak lanjuti hasil tes, dan mengadakan 

klasifikasi. 

 Pengadministrasian tes meliputi: persiapan pendahuluan, selama 

berlangsungnya tes, dan setelah melaksanakan tes. Pengadministrasian 

tes dimaksudkan agar pelaksanaan tes berjalan dengan lancar, tepat dan 

akurat. 

 Hasil tes harus dianalisis, agar dapat digunakan sebagai dasar 

untuk mengambil kebijakan. 



21 
 

BAB III 

KRITERIA MENYELEKSI DAN MENYUSUN 
INSTRUMEN 

 
Pada bagian ini akan dipaparkan kriteria penyusunan instrumen tes 

berupa; validitas, reliabilitas, obyektivitas, memiliki norma, ekonomis, dan 

memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas. Secara rinci materi tersebut 

dikemukakan pada bagian berikut: 

 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian dan cara menentukan validitas. 

2. Menyebutkan kriteria validitas. 

3. Menjelaskan pengertian dan cara menentukan reliabilitas. 

4. Menyebutkan kriteria reliabilitas. 

5. Menjelaskan pengertian dan cara menentukan obyektivitas. 

6. Menjelaskan kriteria obyektivitas. 

7. Menjelaskan instrumen tes harus memiliki norma, ekonomis, dan 

memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas. 

Kata Kunci: Pengertian validitas, reliabilitas, obyektivitas, norma, 

ekonomis, dan petunjuk pelaksanaan. 

 

B. KRITERIA MENYELEKSI DAN MENYUSUN INSTRUMEN TES 

 Suatu alat tes pendidikan jasmani dikatakan baik apabila me-

menuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi: reliabilitas, validitas, 

obyektivitas, memiliki norma, ekonomis, memiliki petunjuk pelaksanaan 

yang jelas, dan mengandung unsur-unsur pendidikan. Bertolak dari kriteria 

tersebut, penilaian terhadap suatu tes dapat dilakukan, apakah tes 

tersebut tergolong baik atau tidak, untuk digunakan sebagai alat 
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pengumpul data. Di bawah ini akan dibahas lebih lanjut tentang kriteria tes 

yang baik. 

 
1. Mempunyai Validitas 

 Suatu alat tes dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Validitas suatu tes adalah tingkat ketepatan mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Dalam bidang pendidikan jasmani dapat 

dicontohkan sebagi berikut; untuk mengukur kecepatan lari 100 m, maka 

dilakukan tes lari 100 m. dengan alat pengukur waktu tempuh lari berupa 

stopwatch digital. Satuan waktu dihitung sampai seper seratus detik. 

Untuk mengukur jarak lintasan lari 100 m, digunakan meteran baja 

sepanjang 100 m, bukan menggunakan penggaris dengan panjang 1 

meter yang memungkinkan terjadinya kesalahan yang cukup tinggi. Tes 

keterampilan bolavoli anak-anak sekolah dasar tidak valid digunakan 

untuk mengukur keterampilan bolavoli siswa SLTA. 

 
1.1 Menentukan Validitas 

 Validitas suatu tes dapat dihitung dengan dua cara. Pertama dapat 

dilakukan dengan mengkorelasikan nilai yang diperoleh orang coba 

dengan kriteria yang standar. Kedua mengkorelasikan nilai yang diperoleh 

orang coba dengan penilaian dua orang hakim ahli atau lebih. Nilai dari 

orang coba diperoleh melalui tes yang dikenakan kepada orang coba. 

Penilaian suatu tes dapat dilakukan dengan memilih butir-butir tes yang 

penting, sehingga benar-benar menggambarkan komponen penting dari 

sesuatu yang akan di teskan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

memperoleh nilai kriteria dapat dilakukan melalui penilaian para ahli, 

sehingga diperoleh nilai standar. 

 Valid atau tidaknya suatu tes dapat dilihat melalui koefisien korelasi 

yang diperoleh suatu tes apabila dikorelasikan dengan kriteria tertentu. 

Rumus yang dapat digunakan untuk mengkorelasikan butir-butir tes 



M.E. Winarno Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ. Negeri Malang      23 
 

 
 

tersebut, apabila hanya dua variabel, maka dapat menggunakan korelasi 

sederhana dari Pearson, dengan rumus sebagai berikut: 

 
    N. ∑XY- (∑X) (∑Y) 
  rxy = ------------------------------------------------------ 

         √ {N. ∑X² - (∑X)²} { N. ∑Y² - (∑Y)²} 
 
 Keterangan: 
  rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dengan Y. 

   N  = Jumlah orang coba. 
   X  = Nilai butir X (skor tes I). 
   Y  = Nilai butir Y (skor tes II). 
 
 Validitas yang menggunakan butir tes yang lebih dari satu 

(menggunakan battery test) dapat digunakan rumus sebagai berikut:   ½ n 

(n -1)  dimana n = banyaknya butir tes. 

 Apabila suatu tes menggunakan batterai tes, maka setelah masing-

masing butir tes dikorelasikan, harus ditentukan koefisien korelasi 

gabungan untuk menentukan validitas batterai tes. Untuk hal tersebut 

digunakan analisis statistik Doulittle dengan rumus sebagai berikut: 

     123...n² 

 Ri (23...n) = ------------------ 

          i² 

 Keterangan: 
  R = Koefisien korelasi ganda. 
  n = Butir/variabel ke....n 

   = Standar deviasi 

 
 Selain battery test, sering dijumpai suatu tes itu hanya terdiri dari 

satu butir tes keterampilan saja, selama hal tersebut sudah mewakili dari 

komponen penting yang akan diukur, dan korelasi yang diperoleh dari nilai 

tes orang coba dengan nilai kriteria cukup tinggi (0.80-1.00). Tes tersebut 

dipandang memenuhi syarat untuk digunanakan mengukur kemampuan 

siswa. 

 

 



24      Evaluasi Hasil Belajar PJOK 
 
 

 
 

1.2 Kriteria Validitas 

 Terdapat beberapa macam validitas, dan setiap validitas berlaku 

pada satu kriteria tertentu, sehingga setiap alat tes memiliki validitas 

tertentu yang tidak dapat digunakan oleh kelompok yang berbeda. Secara 

garis besar kriteria validitas dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar 

yaitu: Validitas Isi (content validity), validitas empiris (empirical validity) 

dan validitas permukaan atau semu (face validity). 

(1) Validitas Isi (content validity). 

 Suatu tes memiliki validitas isi apabila dalam tes tersebut ada 

kesesuaian antara isi dengan tujuan pengukuran. Jika kesesuaian tersebut 

berkaitan dengan rencana pelajaran atau kurikulum sekolah, maka dikenal 

dengan istilah validitas kurikuler. Dalam kaitannya dengan validitas isi 

dikenal beberapa istilah antara lain: (a) logical validity, dan (b) construct 

validity. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

(a) Logical validity: apabila isi bahan yang akan diujikan (tes) telah 

memiliki hubungan yang logis. Contoh: calon mahasiswa yang akan 

diterima di program studi pendidikan olahraga dan kesehatan harus lulus 

tes kesehatan dan tes khusus keterampilan olahraga. Secara logika 

mahasiswa yang mengambil program studi pendidikan olahraga dan 

kesehatan harus terbebas dari cacat fisik yang dapat mengganggu 

kelancaran perkuliahan dan harus memiliki keterampilan motorik yang 

memadai untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Sehingga 

tes kesehatan dan tes khusus keterampilan olahraga bagi mahasiswa baru 

diperlukan. 

(b) Construct validity: Apabila ada kesesuaian antara isi dengan 

bangunan teoritis yang menjelaskan sesuatu kemampuan atau ciri-ciri 

lainnya. Contoh: Tes keterampilan bolavoli dianggap telah memiliki 

construct validity apabila butir tes yang ada meliputi komponen-komponen 
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penting yang ada dalam permainan bolavoli yaitu: service, passing, 

smash, dan block. 

 
(2) Validitas Empiris (empirical validity). 

 Suatu tes dikatakan memiliki validitas empiris, jika validitas tes 

tersebut diukur dengan cara membandingkan hasil pengukurannya 

dengan kriteria lain atau hasil pengukuran lain yang dianggap 

mencerminkan hal yang sama dari objek yang hendak diukur. Jadi secara 

empiris dibandingkan dengan hasil pengukuran lain yang telah valid. 

Validitas empiris dapat dibedakan menjadi dua yaitu predictive validity dan  

concurrent validity. 

(a) Predictive validity: adalah apabila ukuran pembanding dalam menguji 

tes tersebut diperoleh beberapa waktu setelah tes dilancarkan. Misalnya 

hasil tes khusus keterampilan olahraga mahasiswa program studi 

pendidikan olahraga dan kesehatan dibandingkan dengan hasil belajar 

yang dicapai selama mahasiswa tersebut mengikuti kuliah.    

(b) Concurrent validity: adalah apabila ukuran pembanding dalam 

menguji tes tersebut diperoleh dalam waktu yang sama atau hampir 

bersamaan. Misalnya hasil tes sepakbola yang disusun dosen dibanding-

kan dengan hasil tes sepakbola yang sudah terstandar. Tes dilakukan 

sebagai berikut, setiap mahasiswa melakukan dua kali tes, pertama tes 

yang disusun dosen, setelah itu melakukan tes dengan menggunakan tes 

sepakbola yang terstandar (valid), kemudian hasil dua kali tes tersebut 

dibandingkan.  

 Validitas empiris dari sebuah tes biasanya berbentuk angka yang 

disebut koefisien validitas (rv) yang dimiliki sebuah tes. Perolehan ko-

efisien validitas sebuah tes, biasa juga disebut sebagai validitas statistik 

(statistical validity).  Indek validitas tersebut memiliki rentangan antara -1 

sampai dengan +1. Apabila diperoleh koefisien korelasi 0 sampai dengan -



26      Evaluasi Hasil Belajar PJOK 
 
 

 
 

1, maka hubungan tersebut negatif, jika diperoleh koefisien korelasi 0 

sampai dengan +1, maka hubungan tersebut positif. Makin tinggi 

koefisisen korelasi suatu tes, maka akan makin tepat tes tersebut 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Begitu juga sebaliknya, makin 

rendah koefisien korelasi suatu tes, maka makin kurang akurat tes 

tersebut untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Beberapa pakar 

evaluasi memberikan batasan validitas berdasarkan angka-angka yang 

disusun sebagai berikut: 

Kirkendall 
0.00 - 0.17 Tidak ada hubungan. 
0.18 - 0.67 Sangat sedikit hubungan. 
0.67 - 1.00 Tinggi hubungan. 

Collins dan Hodges 
0.00 - 0.47 Tidak bermanfaat. 
0.48 - 0.67 Sedang. 
0.68 - 0.77 Tinggi. 
0.78 - 1.00 Luar biasa. 

Mayers dan Blesh 
0.00 - 0.57 Tidak berharga. 
0.58 - 0.67 Kurang berharga. 
0.68 - 0.77 Dapat diterima. 
0.78 - 0.82 Sangat baik. 
0.83 - 1.00 Tinggi. 

Mathews 
0.00 - 0.37 Tidak bermanfaat. 
0.38 - 0.57 Jelas berhubungan. 
0.58 - 0.67 Dapat diterima. 
0.68 - 0.77 Baik. 
0.78 - 0.82 Sangat baik. 
0.83 - 1.00 Luar biasa. 
 
 Pembagian kriteria yang diberikan para ahli secara rinci memang 

berbeda, namun masih ada kesamaan bahwa suatu tes yang memiliki 

validitas kurang dari 0.50 merupakan tes yang kurang valid untuk dipakai. 

Sehingga apabila ditemukan alat tes yang memiliki validitas kurang dari 

0.50, sebaiknya tes tersebut tidak digunakan. 
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Beberapa petunjuk diberikan untuk menentukan besar koefisien 

korelasi sebagai indikator dari validitas instrumen, yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam memilih instrumen secara tepat. 

Secara umum apabila koefisien diberlakukan pada kelompok yang terdiri 

dari 100 orang (siswa), maka berikut ini harga koefisien korelasi yang 

dapat digunakan: 

0,80-1,00 Baik sekali 
0,70-0,79 Tinggi 
0,50-0,69 Rata-rata atau cukup 
0,00-0,49 Tidak berarti 

 
(3) Validitas Permukaan (face validity). 

 Suatu tes dikatakan memiliki validitas permukaan atau semu, jika 

tes tersebut kelihatannya dari luar sudah valid. Validitas permukaan tidak 

menunjukkan apa yang sebenarnya akan diukur oleh tes tersebut, tetapi 

apa yang tampak di permukaan yang diukur. Misal tes lari 100 meter. 200 

meter, tes lompat jauh, lompat tinggi, tolak peluru, tes renang 100 meter 

untuk gaya bebas, punggung, dan kupu-kupu. Tes-tes tersebut dapat 

dikategorikan sebagai tes yang memiliki face validity.  

 
2. Mempunyai Reliabilitas 

 Suatu tes dikatakan reliabel apabila mampu mengukur secara tetap 

dari apa yang pernah diukur. Reliabilitas suatu tes adalah derajat 

kepercayaan tentang keajegan suatu tes. Reliabilitas menyatakan sampai 

dimana ketelitian atau kecermatan mengukur apa yang akan diukur. Suatu 

alat ukur (tes) yang dikenakan dua atau tiga kali terhadap seseorang atau 

kelompok orang yang sama dan diperoleh hasil yang sama, maka alat 

ukur tersebut dapat dikatakan cermat atau teliti dalam prosedur 

pengukurannya.  
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2.1 Menentukan Reliabilitas. 

 Reliabilitas suatu tes dapat diperoleh dengan menggunakan 

beberapa cara, antara lain dengan: (1) tes ulang, (2) belah dua, (3) tes 

yang setara dan (4) Cara Kuder-Richardson Nomor 20 (K-R 20). 

 
(1) Metode Tes Ulang (test-retest). 

 Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat tingkat 

ketetapan (keajegan) suatu tes dapat dilakukan dengan melakukan tes 

ulang. Tes ini dikenakan pada orang coba yang sama dengan waktu yang 

berbeda, perbedaan waktu diharapkan tidak terlalu lama, sehingga orang 

coba tidak melakukan kegiatan  yang dapat  memperkaya pengalaman 

untuk meningkatkan hasil dari tes yang sama dengan cara melakukan 

latihan. Untuk mengendalikan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

selang waktu istirahat antara tes pertama dengan tes kedua selama satu 

hari. Dalam bidang olahraga dapat dicontohkan sebagai berikut; tes 

menembak ke gawang untuk sepakbola, siswa pada hari pertama di tes 

dengan materi menembak ke gawang, pada hari kedua siswa disuruh 

melakukan hal yang sama, dengan cara yang sama, kesempatan 

menembak yang sama, dan selama memungkinkan semua situasi 

diusahakan sama seperti hari pertama. 

 Suatu tes dikatakan memiliki reliabiltas yang tinggi apabila hasil tes 

pertama dengan tes kedua diperoleh hasil dengan selisih yang tidak jauh 

berbeda. Untuk melihat reliabilitas suatu tes dengan cara tes ulang ini, 

maka skor tes pertama dan tes kedua harus dikorelasikan. Hasil korelasi 

ini menunjukkan tingkat reliabilitas dari tes yang telah disusun. Untuk 

mencari koefisien reliabilita suatu tes dapat menggunakan rumus korelasi 

product moment dari Pearson, rumus tersebut sbb: 

    N. ∑XY- (∑X) (∑Y) 
  r

xy
 = ----------------------------------------------------- 

         √ {N. ∑X² - (∑X)²} { N. ∑Y² - (∑Y)²} 
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 Keterangan: 
  r

xy
 = Koefisien korelasi antara variabel X dengan Y. 

   N  = Jumlah orang coba. 
   X  = Nilai butir X (skor tes I). 
   Y  = Nilai butir Y (skor tes II). 
 
(2) Metode Belah Dua (Split-half). 

 Cara kedua yang dapat digunakan untuk mencari reliabilitas suatu 

tes dapat dilakukan dengan metode belah dua atau ganjil-genap. Cara ini 

dianggap cukup efektif untuk menentukan reliabilitas suatu tes, karena 

dapat menghindari faktor kelelahan dan faktor lain seperti latihan. 

Biasanya tes ini dilakukan ulangan beberapa kali, hal ini dilakukan untuk 

menghindari untung-untungan dalam melaksanakan tes. 

 Contoh; service bolavoli yang dilakukan sebanyak 10 kali, hasil 10 

kali tes tersebut dikelompokkan menjadi 5 percobaan urutan ganjil dan 

genap. Percobaan nomor ganjil adalah; 1, 3, 5, 7, dan 9, sedangkan untuk 

nomor genap adalah; 2, 4, 6, 8, dan 10. Skor-skor yang diperoleh diolah 

menjadi skor standar, dari skor standar tersebut dikorelasikan antara skor 

ganjil dengan genap. Hasil korelasi yang diperoleh baru separo dari 

korelasi yang seharusnya (ganjil-genap), maka perlu ditingkatkan sesuai 

dengan standar yang ada. Setelah diperoleh r
xy

, maka hasil tersebut harus 

diolah dengan rumus Sperman & Brown seperti di bawah ini: 

   n. r
xy

 

  r
t 
= ---------------- 

         1 + (n - 1) r
xy

 

 
 Keterangan: 

 r
t
 = Koefisien korelasi setelah di tingkatkan. 

 n = Banyaknya variabel. 
 
 Rumus tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk berikut ini untuk 

mempermudah; 
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  2. r
xy

 

 r
t
 = -------------- 

   1 + r
xy

 

 
Misalnya, dengan cara belah dua diperoleh koefisien korelasi dengan skor 

0,80. Maka reliabilitas secara keseluruhan dapat diperoleh sebagai 

berikut: 

  2. (0,80)  1,60 
 r

t
 = ----------------  = ----------  = 0,89 

   1 + 0,80   1,80 
 

 Syarat yang harus dipenuhi apabila menggunakan rumus yang 

kedua adalah sebagai berikut: (1) Rata-ratanya harus sama, (2) Standar 

deviasinya harus sama, dan (3) tingkat kesulitannya harus sama. 

 
(3) Metode Tes yang Setara (Equivalen). 

 Reliabilitas suatu tes dapat dicari dengan menggunakan tes yang 

setara. Caranya buatlah dua buah tes yang setara, dengan perhitungan 

memiliki koefisien validitas yang tinggi. Setelah selesai uji cobakan kedua 

tes tersebut terhadap sampel yang sama, skor yang diperoleh sampel 

pertama dengan sampel kedua dikorelasikan. Koefisien korelasi yang 

diperoleh merupakan tingkat reliabilita suatu tes yang digunakan. Untuk 

mencari reliabilitas dengan metode tes setara ini, dapat digunakan rumus 

korelasi product moment dari Pearson. 

 
(4) Cara Kuder-Richardson Nomor 20 (K-R 20). 

 Cara ini digunakan khusus tes tulis (tidak digunakan dalam tes 

keterampilan). Cara ini (K-R 20) baru akan digunakan apabila tidak ada 

asumsi tentang tingkat kesukaran tiap soal. Apabila menggunakan asumsi 

bahwa tiap soal memiliki tingkat kesukaran yang sama, maka digunakan 

rumus K-R 21. 
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 Koefisien korelasi yang dihasilkan akan menentukan tingkat homo-

genitas soal, atau indeks internal consistency. Prosedur yang digunakan 

adalah dengan cara membandingkan prestasi siswa atau mahasiswa dari 

satu soal ke soal yang lain. Cara ini sebenarnya merupakan lanjutan dari 

cara belah dua, dan dilakukan apabila ternyata belahan dua tersebut tidak 

memiliki bobot yang sama. 

 

           n  SD²t - pq 

 Rumus K-R 20  =   -------- X ------------- 

           n - 1   SD²t 

 Keterangan: 
 n      = banyaknya soal 

 SD²t = standar deviasi skor keseluruhan peserta tes 

p      = proporsi peserta tes yang menjawab secara benar 
untuk setiap soal (Jumlah jawaban benar : N). 

 q      = Proporsi penjawab tidak benar (1 - p). 
 
 
          n  M (n - M) 
 Rumus K-R 21 =  --------- {1 -  ------------- } 

             n - 1     n SD² 
  

Keterangan: 
  M  = Mean (rata-rata) 
  n  = banyaknya soal 

 SD² = standar deviasi. 
 
 

2.2 Kriteria Reliabilita 

 Ada cara tertentu untuk menentukan keajegan suatu tes sebagai 

alat ukur. Hal tersebut dinyatakn sebagai derajat keajegan yang disebut 

sebagai koefisien reliabilitas (r
r
), rentangan indeknya antara -1 sampai 

dengan +1. Angka minus menunjukkan hubungan yang berlawanan. 

Makin tinggi reliabilitas suatu tes, maka makin tinggi kepercayaan untuk 

menggunakan tes tersebut. Begitu juga sebaliknya, makin rendah relia-

bilitas suatu tes, maka makin rendah ketepatan dalam mengukur. 



32      Evaluasi Hasil Belajar PJOK 
 
 

 
 

 Beberapa ahli mengemukakan kriteria reliabilitas suatu instrumen 

tes, dan diantaranya tercantum berikut ini. 

Kirkendall 
0.00 - 0.67 Tidak dapat diterima. 
0.68 - 0.87 Cukup. 
0.88 - 0.92 Tinggi. 
0.93 - 1.00 Luar biasa. 

Collins dan Hodges 
0.00 - 0.57 Tidak berharga. 
0.58 - 0.67 Untuk kelompok besar diterima. 
0.68 - 0.77 Dapat diterima hanya untuk kelompok. 
0.78 - 0.87 Dapat diterima untuk individu. 
0.88 - 0.92 Tinggi dapat diterima. 
0.93 - 1.00 Sangat tinggi (tes yang baik). 

Mayers dan Blesh 
0.00 - 0.75 Tidak berharga. 
0.76 - 0.82 Minimal untuk analisis kelompok. 
0.83 - 1.00 Untuk analisis individu. 

Mathews 
0.00 - 0.67 Tidak berharga. 
0.68 - 0.77 Kurang sampai cukup. 
0.78 - 0.87 Dapat diterima. 
0.88 - 1.00 Perlu untuk prestasi normal. 

 Sunaryo, dkk. (1985) mengemukakan, untuk mengetahui tingkat 

korelasi dapat mempergunakan daftar berikut: 

(a) 0,80  r
xy

 <1,00  Korelasi sangat tinggi 

(b) 0,60  r
xy

 <0,80  Korelasi tinggi 

(c) 0,40  r
xy

 <0,60  Korelasi sedang 

(d) 0,20  r
xy

 <0,40  Korelasi rendah  

(e) 0,00  r
xy

 <0,20  Korelasi sangat rendah 

 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengeruhi Reliabilitas 

 Beberapa faktor yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes antara 

lain: (1) panjang atau lamanya pelaksanaan tes, (2) sifat pengambilan tes 

yang dilakukan kepada siswa, (3) waktu pelaksanaan tes, dan (4) ling-

kungan diadakannya tes. 
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3. Mempunyai Obyektivitas 

 Tes yang baik selain valid dan reliabel juga harus obyektif. Suatu tes 

dikatakan obyektif apabila tidak tergantung dari si pengukur, artinya 

apabila pengukuran dilakukan oleh beberapa orang, maka hasil yang 

diperoleh relatif mendekati sama. Derajat kesamaan hasil yang diperoleh 

dari beberapa orang yang melakukan pengukuran ini disebut sebagai 

koefisien obyektivitas. 

 Beberapa hal yang dimungkinkan akan dapat mempengaruhi 

obyektivitas suatu tes adalah: pengaruh lingkungan, alat yang digunakan, 

pengaruh psikologis, media informasi yang digunakan, dan petunjuk tes 

yang kurang jelas. Contoh tes ketepatan service dalam bolavoli memiliki 

obyektivitas yang tinggi, karena dinilai siapapun akan diperoleh hasil yang 

sama. 

 
3.1 Menentukan Obyektivitas. 

 Obyektivitas suatu tes dapat diperoleh dengan cara melakukan uji 

coba suatu tes tertentu yang dinilai oleh dua orang atau lebih. Skor yang 

diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh juri dikorelasikan. 

Koefisien korelasi yang diperoleh merupakan derajat obyektivitas dari tes 

yang disusun. Rumus korelasi yang digunakan dapat berupa korelasi 

sederhana apabila hanya dilakukan oleh dua orang penilai, atau 

menggunakan korelasi ganda apabila dilakukan oleh tiga orang penilai 

atau lebih. 

 
3.2 Kriteria Obyektivitas. 

 Derajat kesamaan hasil atau disebut sebagai koefisien obyektivitas 

(ro), besarnya memiliki rentangan dari -1 sampai dengan +1. Makin besar 

koefisien obyektivitas suatu tes, maka makin obyektif tes tersebut untuk 

mengukur. Sebaliknya makin kecil koefisien obyektivitas suatu tes, maka 
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makin kurang obyektif tes tersebut digunakan untuk mengukur. Beberapa 

ahli menentukan standar kriteria sebagai berikut: 

Kirkendall 
0.00 - 0.57 Tidak dapat diterima. 
0.68 - 0.77 Cukup. 
0.78 - 0.87 Tinggi. 
0.88 - 1.00 Luar biasa. 

Collins dan Hodges 
0.00 - 0.67 Tidak dapat digunakan. 
0.68 - 0.77 Minimal untuk pengukuran ketepatan dan teknik. 
0.78 - 1.00 Minimal untuk pengukuran jalannya gerakan. 

Mayers dan Blesh 
0.00 - 0.72 Tidak berharga. 
0.73 - 0.82 Minimal untuk analisis kelompok. 
0.83 - 1.00 Untuk analisis individu. 

Mathews 
0.00 - 0.67 Tidak berharga. 
0.68 - 0.77 Kurang sampai cukup. 
0.78 - 0.87 Dapat diterima. 
0.88 - 1.00 Perlu untuk prestasi normal. 

 
Beberapa petunjuk diberikan untuk menentukan koefisien korelasi 

sebagai indikator obyektivitas instrumen, yang dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan instrumen. Secara umum apabila 

koefisien diberlakukan pada kelompok yang terdiri dari 100 orang (siswa), 

maka berikut ini harga koefisien korelasi yang dapat digunakan: 

0,95-1,00 Baik sekali 
0,85-0,94 Tinggi 
0,70-0,84 Rata-rata atau cukup 
0,00-0,69 Tidak dapat dipakai 

 
4. Memiliki Norma 

 Tes yang baik harus memiliki norma tertentu, hal ini dimaksudkan 

untuk menginterpretasikan hasil yang diperoleh melalui tes, dan juga untuk 

menggolongkan hasil yang diperoleh apakah termasuk kategori kurang, 

baik, baik sekali dan sebagainya. 
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 Norma adalah suatu standar yang digunakan sebagai pembanding 

terhadap skor yang diperoleh melalaui tes. Pembuatan norma suatu tes 

harus didasarkan pada tujuan tes tersebut dibuat. Abdoellah (1978) 

menyatakan pembuatan norma dapat dinilai dari dua kriteria yaitu: (1) 

Jumlah orang yang dites harus memadai untuk menjamin reliabilitas tes, 

dan (2) Data yang diambil dari populasi harus diambil secara random. 

Penyusunan tabel norma biasanya didasarkan pada umur, tinggi dan berat 

badan, serta jenis kelamin tertentu. 

 Beberapa hal penting untuk dipertimbangkan norma sebelum 

digunakan antara lain: (1) Berapa besar norma untuk membuat kelompok; 

(2) Apa sifat kelompok untuk membuat norma; (3) Apakah tes cukup jelas 

menjamin pelaksanaan tes dengan cara tepat seperti bilamana skor 

normatif terkumpul; (4) Bagaimana norma yang berlaku sekarang. 

 
5. Ekonomis. 

 Tes yang baik harus ekonomis, kriteria tes yang ekonomis antara 

lain: 

1. Ekonomis dalam waktu, pertimbangan ini diberikan karena: 

a) siswa hanya dapat dites satu persatu. 

b) cuaca yang berubah-ubah kalau dilakukan di luar. 

c) waktu untuk pendidikan jasmani sangat terbatas. 

2. Ekonomis dalam tenaga pelaksana. 

3. Ekonomis dalam tempat. 

4. Ekonomis dalam biaya. 

 Prinsip ekonomis ini bertujuan untuk lebih memudahkan seseorang 

mengontrol pengumpulan data, serta memudahkan pengorganisasian 

pelaksanaan tes, dan pengelolaan dana yang dikeluarkan, sehingga data 

yang diperoleh lebih sempurna. 
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6. Mempunyai Petunjuk Pelaksanaan. 

 Petunjuk pelaksanaan yang jelas diperlukan sebagai rambu-rambu 

agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang dikehen-

daki penyusun tes. Petunjuk pelaksanaan yang baik harus disajikan dalam 

bentuk tertulis, sehingga mudah untuk dicek ulang apabila terjadi 

kesalahan-kesalahan atau ketidakjelasan dari informasi yang di-

sampaikan. 

Petunjuk pelaksanaan tes merupakan panduan yang harus diikuti 

oleh testor dan testee, sehingga diperoleh konsistensi pelaksanaan tes. 

Dengan demikian akan diperoleh perlakuan yang sama untuk semua 

testee, sehingga hasil tes benar-benar mencerminkan kemampuan yang 

dimiliki testee, dan tidak bias karena faktor lain. 

Berikut ini disajikan contoh petunjuk pelaksanaan untuk tes 

kelincahan dan kelentukan togok. 

 
1. Tes Kelincahan (Shuttle Run 4 X 10 M.)  

a. Tujuan:  

Tes ini bertujuan untuk mengukur kelincahan testee (siswa) dalam 

bergerak dan mengubah arah. 

b. Tingkat Usia: 

Anak usia 9 tahun sampai dengan mahasiswa. 

d. Alat dan Perlengkapan: 

1) Stopwatch sesuai dengan keperluan. 

2) Formulir dan alat tulis. 

3) Lapangan: Lintasan lari yang datar berjarak 10 meter dengan 

kedua ujungnya  dibatasi oleh garis lurus. Pada kedua ujung 

lintasan dibuat setengah lingkaran dengan jari-jari 30 cm, 

untuk tempat balok-balok (Gambar 3.1). 

4) Balok-balok kayu berukuran 5 X 5 X 5 cm. 
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Catatan: 

 Balok kayu dapat diganti dengan benda lain yang mendekati 
ukuran balok kayu tersebut. 

 Dua buah balok diletakkan di dalam setengah lingkaran dari 
setiap lintasan yang letaknya di ujung lintasan yang berhadapan 
dengan tempat start. 

 Petugas 

a. Starter 1 orang 

b. Pengambil waktu menurut keperluan. 

c. Pengawas 1 orang. 

d. Pencatat 1 orang. 

 
d. Prosedur Pelaksanaan 

1) Start dilakukan dengan start berdiri. 

2) Pada aba-aba “bersedia”, testee berdiri dengan salah satu ujung jari 

kaki sedekat mungkin dengan garis start (Gambar 3.1). 

Start                 10 m          Finish 
 

B   

   

                               A  

    C2            C1 

B A  

Gambar  3.1  Lintasan Shuttle Run 
 
Keterangan: 
A    = Lintasan lari.    
B    = Garis start dan finish. 
C1   = Tempat balok kayu yang akan dipindahkan. 
C2   = Tempat balok kayu yang telah dipindahkan. 
       = Balok-balok kayu. 
       = Arah lari pada saat mengambil balok. 
       = Arah lari pada saat memindahkan balok. 
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Gambar 3.2 Testee Berdiri di Depan Garis Start 

 
3) Setelah tenang, aba-aba “Siap” diberikan dan testee siap untuk 

berlari. 

4) Pada aba-aba “Ya”, testee segera berlari menuju ke garis batas 

untuk mengambil dan memindahkan balok pertama ke setengah 

lingkaran yang berada di tempat garis start (Gambar 3.3 dan 3.4). 

 

Gambar  3.3  Testee Mengambil Balok Kayu 

 
5. Kemudian kembali lagi menuju ke garis batas untuk mengambil dan 

memindahkan balok kedua ke setengah lingkaran yang berada di 

tempat garis start (Gambar 3.3 dan 3.4). 
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Gambar  3.4  Testee Meletakkan Balok Kayu pada setengah 
Lingkaran 

6. Bersamaan dengan aba-aba “Ya”, stopwatch dijalankan dan 

dihentikan pada saat balok terakhir diletakkan. 

Catatan:  

 Setiap testee diberi kesempatan melakukan 2 kali. 

 Balok harus diletakkan tidak boleh dilemparkan. 

 Balok tidak boleh keluar dari dalam setengah lingkaran. 
 

e. Pencatatan Hasil 

1) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh testee untuk 

menempuh jarak 4 X 10 meter. 

2)  Waktu yang dicapai dihitung sampai per sepuluh detik. 

3)  Hasil dari kedua percobaan dicatat. 

Catatan: Tes harus diulang apabila: 

 Balok kayu tidak diletakkan tetapi dilemparkan. 

 Balok kayu keluar dari dalam setengah lingkaran. 
 
  



40      Evaluasi Hasil Belajar PJOK 
 
 

 
 

 
2. Tes Kelentukan Togok 

a. Tujuan:  

  Tes ini untuk mengukur kelentukan togok  

b. Alat dan perlengkapan:  

  Flexometer  

c. Sasaran (umur): 

  Tes ini berlaku untuk anak-anak sampai dengan dewasa 

d.  Jenis kelamin   

 Tes ini dapat digunakan untuk anak laki-laki dan perempuan 

e. Validitas: 

 Validitas tes berupa logical validity 

f.  Reliabilitas: 

 Reliabilitas yang digunakan adalah tes ulang (test re-test)                             

g.  Petunjuk Pelaksanaan: 

1)  Perlengkapan: 

a) Blangko catatan 

b) Ballpoint 

c) Bangku Swedia 

d) Penggaris yang ada skalanya 

2)  Petugas 

Seorang pemandu tes dan seorang pencatat skor 

3)  Pelaksanaan Tes: 

Testee duduk telunjur, kedua tungkai lurus, telapak kaki 

menempel penuh pada bangku Swedia, Testee dengan kedua 

tangannya mencoba meraih atau meletakkan jari-jari tangan ke 

depan pada tempat yang telah ditentukan sejauh mungkin dan 

dipertahankan selama tiga detik. Tidak diperkenankan berlatih, 

diberikan tiga kesempatan melakukan tes. (Gambar 3.5) 
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Gambar   3.5   Tes Kelentukan (Sit and Reach) 

4)  Penilaian: 

Skor yang dicatat berupa angka yang mampu diraih testee dari 

jarak terjauh dalam  tiga kali pelaksanaan. 

Kriteria Tambahan 

  Kadang-kadang suatu tes sudah valid, reliabel, dan obyektif tidak 

digunakan dengan pertimbangan karena ditemukan kriteria tambahan. 

Kriteria tersebut antara lain: 

Mudah dilakukan 

 Suatu tes harus relatif mudah dilaksanakan jika akan digunakan 

untuk siswa dengan jumlah besar. Petunjuk pelaksanaan tes harus 

standar, juga jelas bagaimana cara melaksanakannya. 

Pengembangan Penilaian 

 Jika memungkinkan, suatu tes memberi pengalaman pada siswa. 

Siswa akan belajar sesuatu dan mendapat manfaat dari tes tersebut. Efek 

penilaian yang seperti ini dapat memberikan efek positif kepada siswa, 

sehingga setelah dilakukan tes, maka siswa akan meningkatkan kegiatan 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 
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Minat 

 Dalam penilaian yang akurat dari kemampuan siswa, suatu tes akan 

mendapat perhatian. Jika suatu tes membosankan,  terlalu  mudah, terlalu 

sulit, siswa akan kehilangan minat dan tidak menunjukkan kemampuan 

sebenarnya. 

Bentuk Duplikat 

 Untuk lebih meyakinkan duplikat tes harus diteliti dengan cermat. 

Tes yang sama tidak memadai dalam sebagian besar kasus. Tes harus 

mempunyai isi, panjang, dan kesulitan yang sama. 

 

C. RANGKUMAN. 

 Suatu tes dikatakan baik apabila memenuhi kriteria tertentu, yang 

meliputi: reliabilitas, validitas, obyektivitas, memiliki norma, ekonomis, dan 

memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas. 

 Suatu tes dikatakan reliabel apabila mampu mengukur secara tetap 

dari apa yang pernah diukur. Reliabilitas suatu tes dapat dicari dengan 

cara: (1) tes ulang, (2) belah dua (ganjil-genap), (3) tes yang setara, dan 

(4) KR-20. 

 Suatu tes dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Validitas suatu tes dapat dihitung dengan dua cara; 

Pertama mengkorelasikan nilai yang diperoleh orang coba dengan kriteria 

yang standar. Kedua mengkorelasikan nilai yang diperoleh orang coba 

dengan penilaian yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang juri ahli 

atau lebih. Kriteria validitas suatu tes dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

validitas isi, validitas empiris, dan validitas permukaan. 

 Suatu tes dikatakan obyektif apabila pengukuran yang dilakukan 

oleh beberapa orang diperoleh hasil yang relatif sama. Salah satu cara 

untuk menentukan obyektivitas dapat dilakukan dengan mengkorelasikan 
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hasil penilaian juri pertama dengan juri kedua, apabila penilaian dilakukan 

oleh dua orang juri. 

 Suatu tes yang baik harus memiliki norma tertentu yang dapat 

digunakan sebagai pembanding terhadap skor yang diperoleh melalui tes. 

 Tes yang baik harus ekonomis dalam waktu, tenaga pelaksana, 

tempat dan biaya yang dikeluarkan. Selain ekonomis, tes yang baik harus 

dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas. 
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BAB IV 

PENYUSUNAN INSTRUMEN TES  
KETERAMPILAN OLAHRAGA 

 

Pada bagian ini penulis akan dipaparkan langkah-langkah dalam 

menyusun tes keterampilan olahraga berupa; sifat tes keterampilan 

olahraga, kriteria, rancangan, dan pengembangan instrumen tes 

keterampilan olahraga. Secara rinci materi tersebut dikemukakan pada 

bagian berikut: 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan sifat tes keterampilan olahraga. 

2. Menjelaskan kriteria tes keterampilan olahraga. 

3. Menjelaskan rancangan tes keterampilan olahraga. 

4. Menjelaskan pengembangan tes keterampilan olahraga. 

5. Menjelaskan langkah-langkah penyusunan tes keterampilan olahraga. 

6. Menyebutkan 10 langkah penyusunan tes keterampilan olahraga. 

Kata Kunci: Penyusunan instrumen, tes keterampilan, keterampilan 

olahraga. 

B. PENYUSUNAN TES KETERAMPILAN OLAHRAGA 

1. Pendahuluan 

 Dalam menilai kemajuan belajar siswa dalam bidang studi pen-

didikan jasmani, ternyata berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Untuk 

bidang studi pendidikan jasmani, titik tekan penilaian didasarkan pada 

kemampuan psikomotor, namun tidak mengabaikan kemampuan kognitif 

dan afektif. Sedangkan untuk mata pelajaran yang lain seperti sejarah 

kemampuan kognitif merupakan penilaian utama disamping afektif dan 

psikomotor. 
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 Dalam menilai pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, seorang 

guru harus dapat memilih alat yang tepat sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Pemilihan alat tes yang cocok itu diperlukan, karena suatu tes 

yang cocok untuk suatu kelompok belum tentu cocok untuk kelompok lain. 

Apabila seorang guru telah memperoleh alat yang cocok sesuai dengan 

tujuan dan karakteristik siswa yang akan di tes, maka guru tersebut dapat 

menggunakan tes tersebut untuk mengambil data. Tetapi apabila belum 

ditemukan alat yang cocok, maka perlu dilakukan penyusunan tes 

keterampilan olahraga sesuai dengan kebutuhan. 

 Pembekalan materi penyusunan tes keterampilan olahraga untuk 

para mahasiswa program studi pendidikan olahraga dan kesehatan, dan 

orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keolahragaan diperlukan, 

sebagai antisipasi dan persiapan dalam melaksanakan tugas. 

 Penguasaan materi ini diperlukan terutama bagi guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan, pelatih cabang olahraga dan orang-

orang yang terlibat di bidang pendidikan jasmani dan keolahragaan 

dengan berbagai pertimbangan diantaranya: 

1) Tidak semua tes keterampilan olahraga yang tersedia (ada), cocok 

diterapkan dalam semua situasi dan kondisi. 

2) Untuk cabang olahraga tertentu, dengan level atau tingkat tertentu, 

sering kali dijumpai instrumen tes yang belum standar. 

3) Perlu dilakukan pengembangan instrumen tes keterampilan cabang 

olahraga yang telah ada sebagai tes pembanding yang relevan sesuai 

dengan kebutuhan siswa atau mahasiswa. 

4) Tes keterampilan olahraga yang tersedia (ada) perlu diuji kembali pada 

waktu-waktu tertentu, untuk melihat apakah tes tersebut masih valid, 

reliabel dan obyektif dan dapat dipertahankan atau tidak. 

5) Perlu dilakukan validasi terhadap tes keterampilan cabang olahraga 

yang disusun oleh orang lain, dengan karakteristik subyek penelitian 

(sampel) yang berbeda dengan karakteristik orang Indonesia. 
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 Beberapa alternatif tersebut dipaparkan dengan tujuan sebagai 

bahan pertimbangan bahwa pembekalan materi penyusunan alat evaluasi 

bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan itu 

memang benar-benar diperlukan. 

 
2. SIFAT, KRITERIA, RANCANGAN, DAN PENGEMBANGAN TES 

KETERAMPILAN OLAHRAGA. 
 
(1) Sifat Tes Keterampilan Olahraga 

 Tes keterampilan olahraga disusun dengan tujuan untuk mengukur 

keterampilan secara khusus untuk cabang olahraga tertentu. Karena 

luasnya jenis keterampilan dan banyaknya cabang olahraga, maka 

pemilihan alat tes yang tepat sangat diperlukan. Seleksi terhadap 

komponen penting sebuah keterampilan dari cabang olahraga tertentu 

dapat dilakukan dengan cara observasi keterampilan mana yang sering 

digunakan. 

 Montoye (1978) mengemukakan, tes keterampilan olahraga memiliki 

sifat-sifat sebagai berikut: 

a) Tes keterampilan olahraga harus dapat membedakan tingkat 

kemampuan dari orang coba. Contoh sebuah butir tes barang kali 

cukup untuk mengklasifikasikan secara kasar kelompok yang 

homogen, tetapi secara menyeluruh belum cukup untuk 

mendiagnosis, dan menilai kegunaan penelitian. 

b) Tes keterampilan olahraga ditekankan pada kemampuan untuk 

menampilkan dasar keterampilan olahraga, dan bukan hanya 

menghitung banyaknya variabel yang mempengaruhi permainan 

dalam situasi pertandingan. 

c) Semua tes keterampilan olahraga memerlukan tingkat kekuatan dan 

daya tahan, sehingga butir-butir tes yang ada harus memperlihatkan 

elemen-elemen yang penting. 
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d) Sejak munculnya tes kemampuan motorik, banyak guru-guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan telah terperdaya 

dengan konsep dapat membandingkan tes kemampuan motorik 

secara umum dengan tes IQ (Intelegence Quotient) dari para ahli 

psikologi. Tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang tidak 

demikian. Contoh: Keterampilan senam tidak dapat dibandingkan 

dengan kemampuan shooting dalam bola basket. 

e) Beberapa kualitas utama seperti kecepatan, keseimbangan dan 

koordinasi secara umum sesuai dengan variasi cabang olahraga 

tertentu. 

 
(2) Kriteria Tes Keterampilan Olahraga Yang Baik 

 Penyusunan tes keterampilan olahraga harus dimulai dengan 

memilih komponen-komponen keterampilan dasar yang penting dalam 

cabang olahraga tertentu. Apabila komponen-komponen tes tersebut telah 

ditentukan, maka definisi penampilan yang baik dari keterampilan tersebut 

dapat dituliskan. Definisi ini memberikan dasar untuk pengembangan dan 

validasi tes. Contoh; dalam pembuatan tes operan bola dari Liba dan 

Stauff (1963), dua komponen penting dinyatakan secara khusus yaitu 

tinggi dan jarak operan yang harus ditempuh bola. Misalnya tinggi yang 

diinginkan empat meter dengan jarak enam meter. Pertimbangan tinggi 

empat meter adalah untuk memberi kesempatan kepada kawan bermain 

mencari posisi dan menerima operan, demikian juga dengan jarak enam 

meter, yaitu jarak optimal pemain belakang berpindah ke posisi pemain 

depan. Kedua komponen dari operan bola voli di atas memberikan dasar 

untuk membuat definisi penampilan gerak yang baik, (Safrit, 1981). 

 Montoye (1978) menyatakan bahwa dalam memilih keterampilan 

dasar dapat dimulai dengan melakukan observasi secara subjektif dalam 

suatu pertandingan olahraga, tabulasikan hasil observasi secara obyektif. 
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Selain observasi juga dapat digali dari studi literatur, opini para ahli dan 

sebagainya. 

 Kriteria tes yang baik menurut Montoye (1978) adalah sebagai 

berikut: 

a) Hanya melibatkan satu orang pelaku. 

b) Teknik pengukuran dapat dilakukan dengan mudah dan teliti 

(akurat) 

c) Variabel-variabel yang tidak ada hubungannya dengan tes dibatasi 

seminim mungkin. 

d) Tes keterampilan harus disusun secara sederhana. 

e) Bentuk tes keterampilan dan teknik yang dilakukan harus mendekati 

sama dengan situasi permainan yang sesungguhnya. 

f) Tes yang diberikan harus sesuai dengan tingkat perbedaan. 

g) Tes yang akan digunakan harus sesuai dengan tingkatan yang ada. 

h) Tes dilakukan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan instruksi. 

i) Tes yang digunakan harus memenuhi prinsip-prinsip validitas, 

reliabilitas, dan obyektifitas. 

 Scott (1959) menyatakan kriteria tes keterampilan olahraga meliputi: 

a) Tes harus mengukur kemampuan yang penting. 

b) Tes harus menyerupai situasi permainan yang sesungguhnya. 

c) Tes harus mendorong bentuk permainan yang baik. 

d) Tes hanya melibatkan satu orang saja. 

e) Tes yang dilakukan harus menarik dan berarti. 

f) Tes harus dapat membedakana tingkat kemampuan. 

g) Tes harus dapat menunjang penskoran yang baik. 

h) Tes harus dapat dinilai sebagian dengan menggunakan statistik. 

i) Tes yang akan digunakan harus memberikan cukup percobaan. 

j) Tes harus memberikan makna untuk interpretasi penampilan. 
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(3) Rancangan Tes Keterampilan Olahraga 

 Tes keterampilan harus dirancang untuk tingkat kemampuan khusus 

dalam situasi belajar secara khusus. Ekonomi dan administrasi harus juga 

ikut dipertimbangkan. Keterampilan dapat diukur melalui beberapa cara, 

seperti pengukuran waktu, jarak, ketepatan, tenaga dan sebagainya. 

Pengukuran terhadap bentuk (proses) juga dapat dilakukan untuk menilai 

sebuah keterampilan, (Safrit, 1981). 

 
a) Ukuran Waktu 

 Apabila ukuran waktu digunakan untuk mengukur keterampilan 

bukanlah proses yang diukur, melainkan produk atau hasil dari sebuah 

pelaksanaan kegiatan yang diukur. Ukuran waktu tepat untuk kegiatan 

yang berkaitan dengan kecepatan dalam sebuah aktivitas, seperti renang, 

lari dan keterampilan lain yang yang proyeksinya tetap di tanah atau lantai 

seperti bola gelinding. Apabila sebuah benda dilempar ke udara, bukanlah 

ukuran waktu yang tepat untuk digunakan, tetapi vilositas karena untuk 

mengukur tenaga yang telah dikeluarkan. 

 
b) Ukuran Jarak 

 Ukuran jarak sering digunakan untuk mengukur lompatan atau 

lemparan. Ukuran jarak sangat memadai untuk mengukur keterampilan 

dalam melompat. Namun apabila untuk mengukur keterampilan melempar 

sebaiknya selain menggunakan ukuran jarak sebagai tolok ukur 

keberhasilan juga harus dikombinasikan dengan ukuran vilositas dan 

ketepatan, hal tersebut dikarenakan keterampilan melempar memerlukan 

kombinasi dari tenaga dan ketepatan yang digunakan, serta 

mempertimbangkan sudud lemparan, dengan demikian bukan hanya 

produk atau hasil saja yang dipertimbangkan dalam penilaian melainkan 

juga proses geraknya. 
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c) Mengukur Sejumlah Pelaksanaan dalam Satuan Waktu Tertentu 

 Bentuk lain dari tes keterampilan motorik adalah mengukur sebuah 

pelaksanaan dari satu keterampilan tertentu yang dapat dilakukan dalam 

satu periode waktu tertentu pula. Contoh: sebuah tes yang dilakukan 

dengan memantul-mantulkan bola ke dinding selama 30 detik. Masalah 

yang muncul dalam tipe pengukuran ini adalah mengukur tes keterampilan 

secara khusus, sama dengan menggambarkan tes untuk mengukur waktu. 

Dalam pelaksanaan tes siswa diminta untuk menerima pantulan bola 

sendiri, pembatasan waktu menentukan pada kecepatan dari suatu 

kombinasi antara kecepatan dengan ketepatan. Tes ini memiliki nilai 

diagnostik yang terbatas pada keterampilan yang dilakukan. 

 
d) Ukuran Vilositas 

 Ukuran ini mempertimbangkan komponen ketepatan, sudut 

proyektil, dan jarak dari keterampilan proyektil. Jadi aspek tenaga dari 

keterampilan diukur dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Vilositas 

ditentukan dengan membagi jarak dengan waktu, dan dicatat dalam 

satuan meter perdetik. Ukuran ini harus dipakai untuk keterampilan 

apapun apabila sebuah obyek dilempar atau ditembakkan ke udara. Skor 

vilositas mencerminkan jumlah tenaga yang digunakan, dan harus disertai 

dengan ukuran ketepatan. 

 Mengukur vilositas dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah 

satu diantaranya adalah menggunakan tali untuk mengukur ketinggian 

lintasan peluru. Menurut Kirkendall (1980) terdapat beberapa cara yang 

telah dikembangkan untuk mengukur vilositas antara lain: 

1) Tes drive tennis yang dikembangkan oleh Broer dan Miller tahun 

1950, serta Glassow tahun 1957. 

2) Tes operan bola voli oleh Liba dan Stauff tahun 1963. 

3) Tes golf oleh West dan Thorpe tahun 1968. 
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4) Pengukuran vilositas yang lebih teliti lagi dengan menggunakan alat 

elektronik seperti velosimeter. 

5) Mengukur tenaga lemparan softball oleh Safrit dan Pavis tahun 

1969. 

 
e) Mengukur Ketepatan. 

 Ketepatan adalah satu komponen keterampilan yang sering diukur, 

dan secara umum diukur dengan menggunakan sasaran, yang memiliki 

rentangan dari tingkat yang paling sederhana sampai pada tingkat yang 

kompleks, (Safrit,1981). Contoh: tes yang mengukur ketepatan 

diantaranya adalah tes panahan, service bola voli, shooting bola basket, 

shooting sepakbola dan lain sebaginya. 

 
f) Mengukur Gaya 

 Guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dalam mengajar 

seringkali menaruh perhatian pada pengukuran gaya. Pengukuran gaya 

sering dilaksanakan dengan cara menggunakan daftar cek atau skala 

rating, (Abdoellah, A, 1988). Pengukuran gaya berorientasi pada proses 

bukan produk. Contoh: dalam tes lempar lembing untuk SMP, seorang 

guru tidak hanya mengukur jauhnya lemparan yang dilakukan siswa, tetapi 

juga mempertimbangkan kebenaran gaya berdasarkan prinsip gerak yang 

telah dilakukan siswa, mulai dari pengambilan awalan, saat akan 

melakukan lemparan, pada saat melakukan lemparan, dan tindak lanjut 

setelah melakukan lemparan.   

 
(4) Pengembangan Tes Keterampilan Olahraga. 

a) Tes Satu Keterampilan. 

 Tes ini dibuat untuk mengukur satu keterampilan khusus, seperti 

menendang bola ke gawang, lemparan bola dalam permainan softball atau 

service pendek dalam permainan bulutangkis. Tipe tes ini tepat digunakan 
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apabila siswa sedang berlatih melakukan satu keterampilan khusus dalam 

satu unit pelajaran. 

 Apabila suatu unit menitik beratkan pada pengembangan 

keterampilan, tes keterampilan khusus dapat digunakan sebagai alat ukur 

untuk tes sumatif. Aspek yang membedakan dari tipe ini adalah hanya 

satu keterampilan yang diukur, bukan kombinasi keterampilan yang diukur, 

(Safrit, 1981). 

 
b) Tes Gabungan Beberapa Keterampilan (Battery Test). 

 Secara umum gabungan tes keterampilan dikembangkan untuk 

mengukur kemampuan bermain dalam suatu rangkaian kegiatan. Dua 

macam metode yang dapat digunakan untuk membuat sebuah tes 

gabungan beberapa keterampilan olahraga adalah sebagi berikut: 

(1) Penyusunan tes gabungan (battery) dapat dilakukan dengan 

membandingkan kombinasi tes yang dibuat dibandingkan dengan 

kriterion dari kemampuan bermain, dengan menggunakan korelasi 

ganda. 

(2) Metode kedua dalam pengembangan tes keterampilan olahraga 

dengan menggunakan struktur hipotesis untuk faktor-faktor yang 

menentukan, yang melibatkan semua komponen penting dari 

kemampuan bermain untuk cabang olahraga tertentu. Struktur ini 

dapat dicari dengan menganalisis semua faktor-faktor yang 

berhubungan. Dalam masalah ini tidak ada ukuran kriterion yang 

dipertimbangkan secara memadai, sehingga tidak perlu dihitung 

menggunakan korelasi ganda. (Safrit, 1981). 

 Pada umumnya tes gabungan keterampilan gerak dibuat untuk 

menentukan kemampuan bermain dalam suatu aktifitas tertentu. Johnson 

& Nelson (1979) mengemukakan tujuan khusus dalam merencanakan tes 

ini yaitu: 
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(1) Mengukur kemampuan olahraga secara umum (memberikan sesuatu 

yang baik dalam suatu kegiatan olahraga). 

(2) Mengukur kemampuan gerak secara umum (sesuatu yang diperoleh 

akan dapat menyempurnakan keterampilan gerak, sehingga akan 

mempertinggi spesialisasi dalam kegiatan olahraga). 

(3) Mengukur kapasitas gerak (suatu kemampuan bawaan sejak lahir 

untuk mempelajari penampilan gerak yang kompleks). 

(4) Mengukur educability gerak (kemampuan dengan cepat dapat 

mempelajari keterampilan gerak yang belum dikenal atau belum 

biasa). 

(5) Mengukur kesegaran jasmani (mengukur kemampuan efisiensi 

penampilan dasar keterampilan gerak, yang meliputi elemen tenaga, 

kecepatan, dan keseimbangan). 

Contoh menghitung butir tes gabungan (baterry test) dengan 

passing metode Werry Doulittle untuk tes keterampilan service, 

menimang, dan passing sepak takraw dengan kriterion penilaian juri dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

VALIDITAS INSTRUMEN BATERRY TEST  DENGAN METODE WERRY 
DOULITTLE 

 Validitas instrumen penelitian ini diuji menggunakan teknik 

“correlation with criterion” dengan cara mengkorelasikan hasil tes buatan 

peneliti dengan penilaian 3 orang juri (judge) sebagai kriterion. Langkah-

langkah penghitungan validitas tersebut adalah sebagai berikut: 

(1)  Tentukan Kriteria Sebagai Pembanding dalam Penyusunan Tes 

Pembanding dalam penyusunan tes ini adalah menggunakan kriteria 

Penilaian yang dilakukan oleh tiga orang juri. 
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(2) Mencari validitas butir tes 

     Validitas butir tes dicari dengan cara mengkorelasikan butir tes dengan 

kriteria yang telah ditentukan. Data hasil uji coba instrumen dan data 

hasil pengamatan juri adalah sebagai berikut: 

No 
Skor      

Service 
Skor 

Menimang 
Skor     

Passing 
Skor  Penilaian 

Juri 

1 16 23 36 77 

2 21 24 39 80 

3 17 19 32 70 

4 10 16 27 65 

5 22 34 47 90 

6 16 25 39 72 

7 28 28 34 80 

8 22 36 38 85 

9 20 29 46 85 

10 20 24 45 85 

11 24 20 50 97 

12 16 16 28 75 

13 26 27 44 80 

14 30 33 52 97 

15 15 22 28 70 

16 20 25 42 89 

17 17 19 33 65 

18 28 27 42 85 

19 17 20 35 65 

20 12 16 28 60 

21 20 30 47 77 

22 17 25 43 74 

23 18 35 43 80 

24 17 26 34 65 

25 14 17 33 60 

26 22 26 41 73 

27 18 16 47 60 

28 25 26 42 78 

29 26 28 43 74 

30 14 20 31 60 

  

Berdasarkan data di depan, maka validitas butir instrumen penelitian 

dihitung dengan menggunakan rumus korelasi product moment dari 

Pearson dengan rumus sebagai berikut: 
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                n XY - (X) (XY) 
      rxy = ------------------------------------------------- 

    {n (X2) - (X)2} {n (Y2) - (Y)2} 

 
 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan korelasi product-

moment di depan, maka diperoleh koefisien korelasi sebagai berikut: 

1. Koefisien korelasi Service dengan Keterampilan Bermain Sepak 

takraw (rx1y) = 0,71 

2. Koefisien korelasi Menimang dengan Keterampilan Bermain Sepak 

takraw (rx2y) = 0,65 

3. Koefisien korelasi Passing dengan Keterampilan Bermain Sepak 

takraw (rx3y) = 0,69 

 
(3) Menghitung Interkorelasi Butir Tes 

Berdasarkan data di depan, maka interkorelasi butir tes dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment dari Pearson 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

                n XY - (X) (XY) 
      rxy = ------------------------------------------------- 

    {n (X2) - (X)2} {n (Y2) - (Y)2} 

 
Ringkasan hasil perhitungan interkorelasi antar butir tes tersebut, 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel Hasil Perhitungan Interkorelasi Butir Tes 

No. X1 X2 X3 

X1 -- 0,617 0,670 

X2 0,617 -- 0,577 

X3 0,670 0,577 -- 

 

Keterangan: 
X1   : Butir Tes Service 
X2   : Butir Tes Menimang 
X3   : Butir Tes Passing 
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(3) Menghitung Batterry Test dengan metode Werry DOULITTLE 
(Scott, 1959). 

 
 

No. Petunjuk Pengisian A B C D 

   r12 r13 -r01 

1 Masukkan Nilai r 1,000 0,617 0,670 -0,713 

2 Bagi baris 1 dengan -1 -1,000 -0,617 -0,670 0,713 

    r23 -r02 

3 Masukkan Nilai r  1,00 0,577 -0,645 

4 Kalikan butir tes baris 1, B s/d D dg, B2 -0,178 -0,381 -0,413 

5 Jumlahkan baris 3 dan 4  0,619 0,164 -0,205 

6 Bagi baris ke 5, dengan -B5  -1,000 -0,264 0,331 

     -r03 

7 Masukkan Nilai r   1,000 -0,685 

8 Kalikan butir tes baris 1, C s/d D dg, C2  -0,146 -0,449 

9 Kalikan butir tes baris 1, C s/d D dg, C6  -0,155 -0,177 

10 Jumlahkan baris 7, 8 dan 9   0,374 -0,020 

11 Bagi baris 10, dengan - C10   -1,000 0,052 

 
 
(5) Mencari nilai regresi (B) dari setiap butir tes, dengan rumus sebagai 

berikut: 

B3 = D11 

B2 = (B3) C6 + D6  

B1 = (B3) C2 + (B2) B2  + D2 

B3 = 0,052 

B2 = (0,052) x (-0,014) + (-0,331) = 0,318 

B1 = ((-0,014) x (0,318) + (0,617) X (0,318) + (0,713) = 0,482 
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 (6) Memasukkan nilai-nilai B dan nilai-nilai validitas butir tes, dengan 
rumus sebagai berikut: 

 

 r 0.123 =   {(B1+ r 01) + (B2+ r 02) +(B3+ r 03)}
 

 

 r 0.123 =   {(0,482+ 0,713) + (0,318 + 0,645) +(0,052 + 0,685)} 

 

 r 0.123 =   0,482  r 0.123 = 0,69 
 
 
c) Pengembangan Tes Kecakapan Bermain. 

 Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengembangkan tes 

kecakapan bermain adalah membandingkan tes yang disusun dengan 

kriterion yang telah ada. Kriterion dalam tes kecakapan bermain dapat 

berupa tes standar, ranking dalam sebuah pertanding, dan ranking hasil 

observasi yang dilakukan oleh pengamat yang ahli. Ranking dalam 

pertandingan mungkin akan lebih lemah apabila digunakan untuk 

mengukur kemampuan bermain, karena akan melibatkan informasi yang 

kurang spesifik tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki siswa. 

 
3. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN TES KETERAMPILAN 

OLAHRAGA 
 
 Informasi yang diperlukan dari siswa salah satunya dapat digali 

melalui tes, tetapi sering dijumpai alat tes yang tidak sahih dan tidak 

handal. Apabila hal ini terjadi, maka seorang guru pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan harus menyusun tes sendiri. Untuk kepentingan 

tersebut, maka guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan harus 

mengetahui langkah-langkah dalam menyusun tes keterampilan olahraga. 

Dengan demikian guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dapat 

memberikan informasi dengan benar. 

 Suatu alat tes perlu dipertimbangkan apabila tes tersebut tidak 

sesuai dengan pedoman penyusunan tes, artinya suatu tes dibuat harus 

berpedoman pada langkah-langkah penyusunan tes keterampilan secara 
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benar. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah 

tes adalah sebagai berikut: 

(1) Tentukan Tujuan Dibuatnya Instrumen Tes 

 Beberapa acuan yang dapat digunakan dalam menentukan tujuan 

suatu tes disusun, diantaranya adalah sebagai berikut: Untuk apa 

instrumen tes tersebut disusun? Kriteria apa yang digunakan sebagai 

norma dalam pelaksanaan evaluasi? Apakah yang perlu dievaluasi, 

proses atau produk? Bagaimana bentuk instrumen tesnya? Apakah 

instrumen tes tersebut sudah baku atau belum? 

 Pertanyaan pertama untuk apa suatu tes dibuat, maka jawaban 

yang muncul dapat berorientasi pada kebutuhan tes tersebut dibuat, 

apakah evaluasi sumatif maupun formatif. Bahkan mungkin saja tujuan 

penyusunan tes tersebut dapat berorientasi pada tujuan pengukuran dan 

evaluasi yang telah dikemukakan para ahli, diantaranya dikemukakan 

Kirkendall (1980) yang menyatakan bahwa tujuan tes dan pengukuran 

meliputi: 

a) Menentukan status siswa. 

b) Mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan yang sama. 

c) Menyeleksi siswa. 

d) Mendiagnosis kelemahan dan kekurangan individu. 

e) Memotivasi siswa. 

f) Mempertahankan standar program. 

g) Melengkapi pengalaman belajar bagi guru dan siswa. 

h) Penelian efektifitas metode mengajar guru. 

i) Mengambil data untuk melengkapi penelitian. 

j) Membandingkan program lokal, regional, nasional dan internasional. 

 Acuan apa yang digunakan, apakah acuan norma atau acuan 

patokan? Untuk tujuan tertentu seperti sumatif, penggolongan, prediksi, 

dan membandingkan kemampuan siswa, maka penilaian acuan norma 
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lebih tepat untuk digunakan. Sedangkan untuk tujuan yang berorientasi 

kepada standar mutu atau mempertahankan standar, misalnya seleksi 

calon mahasiswa baru untuk memperoleh calon mahasiswa yang ber-

kualitas, maka penilaian acuan patokan lebih tepat untuk digunakan. 

 Pertimbangan lain untuk menentukan tujuan tes adalah apakah 

yang dievaluasi tersebut merupakan proses atau produk. Evaluasi yang 

berorientasi pada produk menekankan pada hasil keterampilan atau 

kegiatan, hal ini biasanya berkaitan dengan skor yang dicapai. Contoh; tes 

keterampilan memasukkan bola basket selama 30 detik, apabila yang 

dinilai jumlah bola yang masuk ke keranjang basket selama 30 detik, maka 

tes tersebut berorientasi pada produk. Dan jika proses yang dievaluasi, 

maka penilaian yang dilakukan guru pendidikan jasmani bukan hanya 

jumlah bola yang masuk ke keranjang basket, melainkan komponen-

komponen lain juga ikut dinilai. Guru akan cenderung menilai cara 

memasukkan bola ke keranjang dengan menganalisis gerakan yang telah 

dilakukan seperti posisi tangan, mekanika gerakan, putaran bola, posisi 

tubuh pada saat melakukan tembakan dan sebagainya. 

 Pertimbangan berikutnya adalah apakah alat tes yang digunakan 

perlu yang standar atau tidak, sebelum menentukan alat tes yang dipilih. 

Penyusun tes perlu tahu kegunaan tes tersebut disusun dan kelengkapan 

tes standar. Kegunaan tes buatan sendiri diantaranya adalah: 

a) Untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan 

pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. 

b) Untuk menentukan apakah suatu tujuan pengajaran telah tercapai. 

c) Untuk memperoleh suatu nilai. 

 Arikunto (1988) mengemukakan bahwa sebuah tes yang terstandar 

biasanya dilengkapi dengan sebuah manual. Manual ini memuat kete-

rangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk yang perlu, terutama yang 

menjelaskan tentang pelaksanaan menskor dan mengadakan interpretasi. 
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 Tes standar maupun tes buatan sendiri masing-masing memiliki 

kepentingan dan kegunaan sendiri. Dua macam tes tersebut saling 

mengisi dan saling melengkapi. Keputusan untuk memilih diambil setelah 

menentukan bagaimana baiknya siswa atau kelas mencapai tujuan 

program, dan mungkin saja tes buatan sendiri lebih cocok untuk mengukur 

kemampuan siswa dibanding dengan tes yang terstandar. Ketidak 

cocokan tes baku diantaranya disebabkan materi yang disajikan belum 

selesai sehingga apabila menggunakan tes yang terstandar, maka ada 

materi yang belum disajikan, sehingga siswa tidak dapat me ngerjakan tes 

yang diberikan. 

 
(2) Identifikasi Kemampuan yang Akan diukur. 

 Stalling (1982) dan Schmidt (1975) memberikan penjelasan 

mengenai sifat keterampilan yang harus dipertimbangkan oleh guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan  dalam membuat sebuah tes. 

Keterampilan pada awal pelajaran adalah penting, seringkali 

kompleksitasnya berubah-ubah, dan juga pola gerak yang menjadi bagian 

dari keterampilan pada tingkat yang berbeda. Pemrosesan informasi 

memiliki peranan yang sangat penting pada awal pelajaran, dan menjadi 

kurang penting setelah diperoleh otomatisasi gerakan pada gerakan 

tingkat lanjut. Untuk keterampilan tingkat lanjut, pengetahuan diubah 

menjadi strategi dan tidak diarahkan kepada cara bagaimana melakukan 

suatu gerak yang terampil. Oleh karena itu sebuah alat tes keterampilan 

gerak yang baik, pada awal program instruksional mungkin tidak begitu 

baik apabila dibanding dengan pada akhir program, karena kemampuan 

gerak siswa telah berubah banyak sekali selama pelajaran berlangsung. 

Tes keterampilan diskrit mungkin baik diterapkan bagi pemula, sedangkan 

tes keterampilan serial lebih baik diterapkan bagi siswa yang memiliki 

keterampilan motorik sedang atau lanjutan. Contoh untuk cabang olahraga 
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renang, bagi seorang pemula dites  kemampuan mengapung, meluncur 

dan menahan napas. Sedangkan perenang lanjutan dites kemampuan 

berenang dengan jarak dan gaya tertentu (50 meter) dan diukur kecepatan 

waktu tempuhnya. 

 Karakteristik seperti umur, tingkat kelas, kondisi fisik saat tes harus 

pula dipertimbangkan apabila mengidentifikasi keterampilan yang akan 

dites. Butir-butir tes yang digunakan harus relevan dengan tujuan dari 

pelaksanaan suatu tes. 

 
(3) Memilih Butir Tes Gerak (Keterampilan) 

 Untuk memperoleh kesahihan isi, butir tes harus mencerminkan 

keterampilan yang penting untuk cabang olahraga tertentu. Mula-mula 

harus diidentifikasi komponen keterampilan yang penting. Hal ini dapat 

dilakukan dengan meminta pertimbangan kepada pakar untuk cabang 

olahraga tertentu untuk memperoleh komponen-komponen penting ca-

bang olahraga tertentu. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah meng-

adakan observasi sendiri ke lapangan dengan melihat suatu pertan-

dingan. Observasi tersebut dimaksudkan untuk melihat keterampilan apa 

saja yang sering dilakukan oleh seorang pemain dalam suatu pertan-

dingan. Keterampilan dasar tertentu yang sering ditampilkan seorang 

pemain di lapangan merupakan komponen penting yang harus dimasuk-

kan sebagai komponen penting dalam suatu tes. Tinjau ulang dengan 

lebih mendalam dari literatur sebagai pendukungnya, yang akan dapat 

membantu dalam mengidentifikasi keterampilan-keterampilan pada ting-

kat kemampuan tertentu. Perlu juga dipertimbangkan apa yang akan 

diukur, bagaimana cara mengukurnya. Setelah itu baru dikembangkan 

satu definisi operasional dari keterampilan di atas. Definisi harus mencer-

minkan komponen dan unsur dari keterampilan sebagaimana yang 

digunakan. 
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 Prosedur untuk mengembangkan butir tes pada tes acuan norma 

pada umumnya sama dengan uraian pada tes acuan kriteria (patokan). 

Hanya dengan satu pengecualian utama yaitu: butir tes acuan norma 

cukup sulit untuk memaksimalkan kemampuan butir-butir untuk mendis-

kriminasikan tingkat kemampuan yang berbeda. Semua butir tes harus 

memberikan sumbangan dalam mengidentifikasi perbedaan individu 

sesuai dengan tingkat kemampuan. Dengan kata lain harus dapat 

memberikan peringkat siswa berdasarkan skor tesnya. Contoh: seorang 

perenang dengan jarak 50 meter dituntut mencatat waktu 30 detik untuk 

gaya bebas, 32 detik untuk gaya dada, dan 35 detik untuk gaya punggung. 

Menurut Abdoellah (1988) tes ini dapat digunakan untuk ber-bagai tingkat 

pelaku, karena waktu yang disyaratkan untuk menyelesai-kan tiap butir tes 

sesungguhnya merupakan satu fungsi dari tingkat keterampilan. 

 
(4) Fasilitas dan Peralatan 

 Guru harus menentukan secara khusus fasilitas dan peralatan yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan butir tes. Bagaimanapun lapangan keras, 

lapangan rumput maupun kolam renang akan diukur, ditandai dan 

ditentukan dimensinya secara khusus. Tempat yang akan digunakan tes 

harus aman, bebas dari halangan yang dapat mengganggu pelaksanaan 

tes. Semua peralatan (misalnya stopwatch, timbangan, meteran dll.) harus 

ditera terlebih dahulu, dan semua petugas tes harus dilatih terlebih dahulu 

dengan baik dalam menggunakan fasilitas dan peralatan untuk 

meniadakan kesalahan pengukuran. 

(5) Laksanakan Satu Studi Percobaan dan Revisi Butir Tes 

 Untuk dapat mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan guna 

meyakinkan apakah sudah baik ditinjau dari segi ukuran, tanda-tanda, 

alokasi waktu dan pemberian skor butir tes, perlu dilakukan uji coba pada 

kelompok kecil pelaku. Di samping itu harus dapat menentukan apakah 
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definisi operasional dari komponen keterampilan itu relevan dengan 

tingkat kemampuan yang akan dinilai, serta metode pemberian skor dapat 

diteliti dengan cermat. Apakah butir tes mengidentifikasi pelaku dengan 

kesulitan keterampilan gerak? Apabila belajar tuntas merupakan salah 

satu tujuan utama dari pemberian tes, apakah telah ditentukan tingkat 

keterampilan yang realistik untuk batas skor penguasaan bagi setiap butir? 

(6) Pilih Subyek yang Akan digunakan 

 Untuk memperoleh informasi lebih banyak tentang kesahihan dan 

keterhandalan mengenai kelompok yang mewakili kelas, tes harus 

dilaksanakan dengan hati-hati, serta mengikuti petunjuk pelaksanaan tes 

dan pemberian skor. Subyek yang digunakan dalam pembuatan rang-

kaian tes harus merupakan wakil dari kelompok untuk siapa tes tersebut 

dibuat. Verducci (1980) menyatakan bahwa subyek yang dipilih untuk 

mengesahkan instrumen harus menggambarkan populasi untuk tes yang 

dikembangkan. Faktor usia, jenis kelamin dan tingkat kemampuan pada 

kelompok harus betul-betul dipertimbangkan. Tes yang sahih untuk 

mahasiswa di perguruan tinggi, belum tentu sahih untuk siswa SLTA. Tes 

yang digunakan untuk pelajar dengan kemampuan lanjut, barang kali tidak 

sahih untuk mengukur kemampuan anak-anak yang baru mulai atau 

pemula. 

(7) Tentukan Kesahihan Butir-butir Tes 

 Pertanyaan utama yang harus diajukan terhadap suatu prosedur 

pengukuran adalah sampai dimanakah kesahihannya? Dalam hal ini harus 

dilihat apakah butir tes yang dipakai betul-betul mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Satu alat pengukur dikatakan sahih jika benar-benar 

cocok untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Contoh untuk meng-

ukur tinggi badan harus digunakan stadiometer, mengukur berat badan 

dengan timbangan, keterampilan bermain bulutangkis digunakan alat ukur 

tes kecakapan bermain bulutangkis. 
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(8) Tentukan Obyektivitas Butir Tes 

 Satu pertanyaan yang perlu diajukan terhadap prosedur peng-

ukuran adalah sampai dimana keobyektivitasannya? Yang ditanyakan 

bukan apa yang diukurnya, tetapi sampai dimana tingkat obyektivitas 

untuk mengukur apa yang akan diukur. Suatu alat tes dikatakan obyektif 

jika ia menghasilkan skor atau hasil pengukuran yang benar-benar dapat 

dipercaya. Ciri ini menunjukkan bahwa alat pengukur ini dapat diandalkan 

untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sebenarnya. Jika alat ini 

obyektif, pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan alat yang 

sama terhadap subyek yang sama, maka akan diperoleh hasil yang relatif 

sama. 

(9) Menentukan Norma yang Dipakai 

 Terdapat dua norma yang dapat dipakai dalam memberikan 

penilaian terhadap pelaksanaan suatu tes, yang pertama adalah Pe-

nilaian Acuan Norma (PAN) dan kedua adalah Penilaian Acuan Patokan 

(PAP). Tes yang dilaksanakan dengan standar lokal, sebaiknya dikem-

bangkan untuk dua macam penilaian di depan, ini dapat dilakukan dengan 

cara memberikan tes kepada kelompok peserta. Jadi peserta dapat 

membandingkan skor tes mereka dengan skor yang diperoleh oleh semua 

peserta yang ada kelompok atau kelas tersebut. 

(10) Membuat Panduan Tes 

 Kegunaan dari sebuah panduan tes adalah untuk memperkenalkan 

secara lengkap kepada pemakai tentang tes yang akan dijalani. Banyak 

contoh isi dari panduan tes akan menjadi dasar dalam mengambil 

keputusan apakah tes tersebut akan dipakai atau menggunakan tes lain 

yang lebih tepat. Kriteria yang digunakan untuk membuat suatu tes harus 

diutarakan secara rinci. Metode menentukan kesahihan isi harus dimuat, 

deskripsi tentang umur subyek, jenis kelamin dan latar belakang budaya 

dari subyek juga harus dimuat. Instruksi pelaksanaan secara terperinci 
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dan pemberian skor dari tes harus dimasukkan ke dalam panduan tes 

dengan sebuah daftar fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam 

penggunaan tes. Berikut disajikan contoh langkah-langkah menyusun tes 

keterampilan gerak untuk bolavoli. 

1. Tujuan: Ingin menyusun tes keterampilan bermain bola voli bagi siswa 

SLTA putra. 

2. Identifikasi Kemampuan yang Akan Diukur. 

No Teknik Dasar Frekuensi Jumlah Rating 

1 Service 

 

39 2 

2 Passing Bawah 

 

107 1 

3 Passing Atas 

 

32 3 

4 Smash 

 

18 4 

5 Block 

 

12 5 

 

3. Memilih Butir Gerak: 

Berdasarkan data di depan, maka butir instrumen tes untuk bolavoli 

yang penting (sering muncul) dan memiliki rating (urutan) yang tinggi 

adalah: (1) passing bawah, (2) melakukan service, (3) passing atas, (4) 

smash, dan (5) block. Masing-masing dengan skor 3. Dari empat hal di 

depan dapat dipilih butir instrumen tes keterampilan bermain bolavoli 

meliputi:  

a) Service 

b) Passing bawah 

4. Fasilitas dan alat-alat: 

a) Lapangan bolavoli 

b) Bolavoli 
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c) Jaring 

d) Tali pembatas 

e) Kapur 

f) Meteran 

5. Laksanakan Percobaan dan Revisi Butir Tes. 

a) Tes service dan passing dilakukan pada siswa SLTA putra di 

wilayah tertentu yang mewakili populasi, sebagai Subyek uji coba. 

b) Hasil uji coba dianalisis, dan tes yang tidak mewakili keterampilan 

bermain bola voli tidak akan dipakai.   

6. Pilih Subyek yang Digunakan. 

 Subyek yang digunakan adalah siswa SLTA putra. 

7. Tentukan Kesahihan Butir Tes. 

a) Dapat menggunakan juri, dengan cara mengkorelasikan hasil tes 

yang dicapai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh dua 

orang juri atau lebih. 

b) Dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil tes buatan 

guru yang diperoleh, dengan hasil tes yang menggunakan tes 

terstandar. 

8. Tentukan Keterhandalan Butir Tes. 

a) Dengan cara tes ulang. Lakukan tes yang sama sebanyak dua kali 

ulangan, hasil tes pertama dan kedua dikorelasikan, hasil korelasi 

yang diperoleh merupakan tingkat keterhandalan yang dicapai tes 

tersebut. 

b) Dengan cara belah dua (ganjil-genap). Kelompokkan hasil yang 

diperoleh antara tes yang dilakukan dengan nomor ganjil dan 

genap, korelasikan hasil yang dicapai berdasarkan pengelompokan 

yang dilakukan, hasil korelasi yang dicapai merupakan tingkat 

keterhandalan dari tes yang disusun guru. 
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9. Membuat Norma. 

a) Apabila penilaian acuan norma (PAN) yang digunakan sebagai 

acuan, maka prinsip dasar yang digunakan adalah kurve normal, 

pembagian didasarkan pada simpangan baku. 

b) Apabila penilaian acuan patokan (PAP) yang digunakan sebagai 

acuan, maka sejak awal harus sudah ditentukan dulu kriteria yang 

diinginkan. 

10. Buat Panduan Tes. 

a) Panduan untuk tes service. 

b) Panduan untuk tes passing. 

C. RANGKUMAN 

 Tes keterampilan olahraga memiliki sifat harus dapat membedakan 

tingkat kemampuan orang coba, kemampuan yang diukur selain 

keterampilan, juga harus mengukur unsur kekuatan dan daya tahan. 

 Tes keterampilan olahraga yang baik harus: (a) mengukur kemam-

puan yang penting, (b) menyerupai permainan yang sesungguhnya, (c) 

mendorong bentuk permainan yang baik, (d) melibatkan satu orang saja, 

(e) menarik dan berarti, (f) membedakan tingkat kemampuan, (g) men-

dorong penskoran yang baik, dan (h) memberikan cukup percobaan. 

 Beberapa satuan pengukuran yang lazim digunakan untuk meng-

ukur keterampilan olahraga yaitu: pengukuran waktu, jarak, ketepatan, 

kecepatan, vilositas, dan pengukuran gaya. 

 Pengembangan tes keterampilan olahraga diperlukan untuk me-

lengkapi dan menyempurnakan tes-tes yang telah ada. Pengembangan 

tes tersebut dapat dilakukan untuk satu jenis keterampilan, maupun tes 

gabungan beberapa keterampilan. 

 Penyusunan tes keterampilan olahraga yang dilakukan guru pen-

didikan jasmani maupun para pelatih cabang olahraga tertentu, harus 

mengikuti langkah-langkah tertentu sesuai dengan cara penyusunan tes. 
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Langkah-langkah tersebut meliputi: (a) menentukan tujuan dibuatnya tes, 

(b) identifikasi kemampuan yang akan diukur, (c) memilih butir tes gerak, 

(d) menyiapkan fasilitas dan peralatan, (e) melaksanakan satu studi 

percobaan dan merevisi butir tes, (f) memilih subyek yang akan diguna-

kan, (g) menentukan kesahihan butir tes, (h) menentukan keterhandalan 

butir tes, (i) menentukan norma yang dipakai, dan (j) membuat panduan 

tes. 
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BAB V 

PENYUSUNAN TES PENGETAHUAN 

Pada bagian ini penulis akan paparkan penyusunan instrumen tes 

pengetahuan tentang evaluasi proses dan hasil belajar, jenis-jenis tes 

pengetahuan dan langkah-langkah menyusun instrumen tes pengetahuan. 

Secara rinci materi tersebut dikemukakan pada bagian berikut: 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

8. Menjelaskan evaluasi proses dan hasil belajar. 

9. Menjelaskan indeks diskriminasi. 

10. Menjelaskan jenis-jenis tes untuk evaluasi. 

11. Menjelaskan langkah-langkah tes pengetahuan. 

Kata Kunci: evaluasi proses, evaluasi hasil, indek diskriminasi, langkah-
langkah menyusun tes pengetahuan. 

 

B. MENYUSUN TES PENGETAHUAN 

1. Pendahuluan 

  Guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan seringkali 

dihadapkan dengan situasi dimana harus membuat keputusan tentang 

siswa dan program-program pembelajaran yang akan diterapkan.  

  Bagian ini akan membahas tentang berbagai cara yang dapat 

dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi siswa. Diikuti dengan 

deskripsi teknik khusus yang dapat digunakan dalam menyusun dan 

mengevaluasi tes pengetahuan.  

2. Keputusan-keputusan Pendahuluan 

  Apakah tujuan instrumen tes tersebut disusun? Bagaimana 

data-data yang diperoleh dari hasil tes tersebut digunakan? Keputusan 

apa yang akan dibuat tentang siswa atau program pembelajaran? 

Pertanyaan tersebut harus dijawab lebih dulu sebelum membuat 
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instrumen penilain atau memilih instrumen tes baku yang tersedia (ada). 

Sebuah instrumen tes yang disusun guru harus valid dan dapat dipercaya; 

baik tujuan tes tersebut maupun karakteristik yang diuji. Pelaksanaan tes 

harus dapat memberi umpan balik yang efektif terhadap proses 

pembelajaran, sehingga kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan secara 

terus-menerus. 

 Tujuan asesmen dan evaluasi akan disajikan secara singkat 

sebagai bagian penting pengambilan keputusan yang dilakukan guru 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Penetapan tujuan 

melaksanakan tes tersebut, berkaitan erat dengan: jenis tes yang akan 

digunakan, tingkat kesulitan materi (indeks diskriminasi), dan bagaimana 

pelaksanaan tes tersebut. Penyusunan instrumen tes memiliki tujuan 

antara lain untuk: 

1) Menentukan status siswa, tentang kemajuan dan pencapain hasil 

belajar siswa, sehingga dapat digunakan sebagai parameter 

mengembangkan kemampuan siswa ke tingkat yang lebih tinggi lain. 

2) Menggolongkan siswa kedalam kelompok yang sama berdasarkan ciri-

ciri tertentu. 

3) Memilih siswa atau mahasiswa yang memiliki keunggulan atau 

melakukan seleksi terhadap siswa atau mahasiswa karena kuota yang 

terbatas (sedikit diantara yang banyak). 

4) Meneliti kekuatan dan kelemahan individu sehingga program yang 

tepat dapat dikembangakan. 

5) Memotivasi siswa bekerja lebih giat di dalam dan di luar kelas. 

6) Mempertahankan individu, kelompok dengan program yang terstandar. 

7) Menilai efektifitas guru dalam mengajar, sesuai isi kurikulum dengan 

menggunakan metode mengajar tertentu. 

8) Memberikan pengalaman pendidikan bagi guru dan siswa melalui 

penggambilan dan penyusunan instrumen tes. 
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9) Mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai pelaksana penelitian di 

sekolah seperti pengembangan norma-norma. 

10) Membandingkan program lokal dengan standar tertentu yang telah 

diterima dalam skala luas. 

3. Evaluasi Proses dan Hasil 

  Keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan dapat dilihat dari dua sisi yaitu; proses pembelajaran dan 

produk atau hasil belajar. Dengan demikian penilaian terhadap 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dilakukan 

dengan penilaian proses dan produk. 

a) Penilaian Proses 

Penilaian proses adalah penilaian yang dilakukan oleh guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk mencermati apakah 

kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar prosedur yang 

seharusnya dilakukan (Winarno; 2009). 

Dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, penilaian 

proses terkait dengan kebenaran gerakan atau gaya. Misalnya mengukur 

kemampuan atau keterampilan siswa dalam melakukan service bolavoli. 

Penilaian proses yang dilakukan adalah apakah secara prosedural anak-

anak tersebut sudah melakukan gerakan service dengan prosedur secara 

benar? Tugas guru menyiapkan panduan observasi berupa indikator 

keberhasilan gerak service bolavoli sesuai dengan prosedur gerakan yang 

harus dilakukan siswa atau mahasiswa pada saat pembelajaran. Tabel 5.1 

berikut merupakan contoh lembar observasi yang digunakan pada saat 

pembelajaran: 

 

 

Tabel 5.1 Lembar Observasi Keterampilan service 
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NO. NAMA 

ASPEK YANG DINILAI 

Skor Posisi 
kaki 

Badan 
Con-dong 
ke Depan 

Awalan 
lengan 

Perkena-an 
Bola 

Bola 
masuk 

lapang-an 
lawan 

1               

2               

3                

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10 Dst             

 
Keterangan:  

 Posisi kaki; selebar bahu dengan salah satu tungkai agak di depan 

 Badan condong ke depan dengan lulut kaki tumpu sedikit ditekuk 

 Awalan lengan; lengan kanan (bagi yang tidak kidal) ditarik ke 
belakang untuk melakukan awalan 

 Perkenaan bola; pada bagian tangan atau lengan yang lebar 

 Bola masuk ke lapangan lawan 

Penskoran: 

1. Skor 1 diberikan pada setiap aspek penilaian apabila aspek tersebut 

dilakukan, sedangkan skor 0 (nol) diberikan apabila siswa tidak 

melakukan aspek tersebut. 

2. Skor penilaian didasarkan pada 5 aspek penilaian yang dapat 

dilakukan siswa. 

b) Penilaian Produk 

Penilaian produk dilakukan berdasarkan hasil yang dicapai siswa 

ketika melakukan asesmen atau melakukan tes & pengukuran. (Winarno; 

2009). Penilaian produk berorientasi pada hasil yang dapat diraih. 

Dalam pendidikan jasmani, penilaian hasil terkait dengan 

keterampilan yang dapat dikuasai; misal mengukur keterampilan siswa 
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dalam melakukan service bolavoli, penilaian yang dilakukan dengan cara 

siswa melakukan service dan diukur dengan keberhasilan mengarahkan 

bola ke petak-petak sasaran. Hasil yang diperoleh dicatatat sebagai 

indikator keterampilan siswa. Gambar 5.1 berikut merupakan contoh 

instrumen produk: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.1 Petak-petak sasaran service 
Keterangan: 

1) Service dilakukan 10 kali ulangan 
2) Skor dihitung berdasarkan jatuhnya bola ke petak sasaran 
3) Apabila bola jatuh pada garis, skor dihitung dengan angka yang 

lebih besar 
4) Bola yang keluar atau tidak sampai dihargai dengan skor 1 

4. Sasaran Pendidikan dan Evaluasi Formatif dan atau Sumatif 

 Langkah-langkah yang diambil dalam mengumpulkan informasi 

dalam pembuatan keputusan menyangkut pembatasan dan penilaian 

tujuan pendidikan, pemilihan suatu tes yang layak, pengumpulan data 

melalui ujian, dan pembandingan data terhadap standar tertentu, sehingga 

guru dapat memutuskan secara efektif tujuan-tujuan yang telah dicapai. 

Safrit (1981) mengemukakan, terdapat dua jenis tujuan pendidikan yang 

masing-masing berhubungan dengan jenis evaluasi yang dibuat guru.  

Tujuan pertama menyangkut tujuan jangka panjang terkait dengan 

pembelajaran yang dilakukan guru atau sekolah. Sebagai contoh apakah 

tujuan dan program yang ingin dicapai dalam pembelajaran pendidikan 
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jasmani olahraga dan kesehatan semester ini? Ketika pertanyaan tersebut 

muncul, maka instrumen tes yang layak dapat dipilih atau ditentukan untuk 

mengukur keberhasilan tujuan pendidikan pada semester tersebut.  

Kondisi tersebut di atas merupakan sebuah contoh model evaluasi 

sumatif dimana tujuan jangka panjang telah ditentukan lebih dulu, 

sehingga keberhasilan siswa dapat dibandingkan dengan siswa lain di 

dalam kelas tersebut, untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada 

akhir semester tertentu, dengan tujuan untuk pengembangan dan 

peningkatan kualitas siswa pada level yang lebih tinggi. Keputusan-

keputusan tersebut memiliki peran penting, karena itu instrumen tes yang 

dipilih dan/atau disusun harus memenuhi standar validitas, reliabilitas dan 

obyektivitas yang tinggi. 

Jenis tujuan kedua, dikenal sebagai suatu tujuan perilaku atau tujuan 

pembelajaran. Tujuan perilaku atau tujuan pembelajaran digunakan guru 

dalam melakukan evaluasi formatif untuk memberikan umpan balik harian 

bagi setiap siswa. Kegiatan evaluasi ini bertujuan memberikan umpan 

balik untuk masing-masing siswa yang dirancang untuk mendiagnosis 

kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Umpan balik dilakukan sebagai upaya 

memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang akan 

diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya.  

Dengan demikian, tujuan utama evaluasi formatif adalah untuk 

memberikan umpan balik yang berkesinambungan bagi siswa sehingga 

usaha-usaha atau latihan-latihan selanjutnya akan membawa siswa lebih 

dekat pada standar proses dan hasil belajar yang diinginkan. Persamaan 

dan perbedaan antara tujuan, proses dan hasil evaluasi formatif dan 

sumatif, standar acuan norma dan acuan patokan, dan jenis-jenis tujuan 

pendidikan digambarkan dalam Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Tujuan, Evaluasi dan Standar: Persamaan dan Perbedaan 



M.E. Winarno Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ. Negeri Malang      75 
 

 
 

TUJUAN PERILAKU KHUSUS TUJUAN UMUM 

Evaluasi Formatif (proses atau produk) Sumatif (proses atau produk) 

Tujuan Umpan balik kepada siswa atau 
guru, dari hari ke hari, yang 
didasarkan pada unit 
pembelajaran 

Memberikan penilaian pada unit 
kegiatan, mempromosikan pada unit 
berikutnya, melakukan sertifikasi 

Waktu Selama periode penyajian materi 
pelajaran 

Akhir semester atau catur wulan 

Emphasis 
dalam Evaluasi 

Didefinisikan secara spesifik Kategori perilaku yang lebih luas 
atau kombinasi dari perilaku secara 
khusus 

Standar Penilaian Acuan Kriterion Secara umum menggunakan 
penilaian acuan norma, tetapi dapat 
juga menggunakan penilaian acuan 
kriteria 

 

 Guru harus memutuskan apakah akan menyusun instrumen tes 

sendiri, atau akan memilih satu dari tes standar yang tersedia (ada). 

Keputusan tersebut dibuat setelah guru memahami manfaat apa yang 

akan diambil dari skor-skor tes tersebut. Jika tujuannya adalah untuk 

menentukan seberapa bagus yang sudah dilakukan siswa berkenaan 

dengan tujuan-tujuan program, penyusunan instrumen tes yang dilakukan 

guru akan lebih unggul dibanding dengan penggunaan tes standar. 

Penggunaan suatu tes standar dapat membebani guru dengan "menguji 

apa yang belum diajarkan" jika memang terjadi atau ada.  

Apabila guru ingin membandingkan data program atau kelas dengan 

skor dari daerah lain dalam skala yang lebih luas, nasional misalnya, maka 

penggunaan tes standar dapat dilakukan. Misalnya pelaksanaan Ujian 

Nasional (UAN) di Indonesia. Secara logis akan memilih suatu tes standar 

dengan data norma yang layak. Dan tes standar tersebut digunakan untuk 

menentukan seberapa bagus unit-unit lokal memenuhi standar nasional 

dalam semua bidang pelajaran.  

Tujuan tes standar seperti ini adalah untuk merangsang sekolah-

sekolah lokal guna meningkatkan kualitas program-program yang harus 
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dikerjakan sekolah jika dianggap perlu. Tes standar barangkali lebih 

unggul dari tes buatan guru dari sudut perbaikan pembuatan tes. 

5. Indeks Diskriminasi 

   Instrumen tes yang baik harus mampu membedakan 

kemampuan siswa. Siswa yang pintar atau terampil harus memiliki skor 

yang lebih baik dibanding dengan siswa yang kurang atau kurang terampil.  

Indeks diskriminasi ini merupakan penanda dari level atau tingkat 

penguasan kompetensi siswa dan mahasiswa dalam mengikuti pelajaran. 

Tes pengetahuan maupun tes keterampilan motorik harus memiliki indeks 

diskriminasi bagi anak yang kompeten dan tidak kompeten. 

Contoh, siswa dinyatakan lulus mata pelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan apabila mereka telah memenuhi standar minimal 

kelulusan. Nilai yang diperoleh mahasiswa pada Kartu Hasil Studi (KHS) 

merupakan indikator dari keberhasilan mahasiswa dalam menguasai 

matakuliah yang sudah ditempuh. Setiap mahasiswa memiliki nilai yang 

berbeda sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

 Indeks diskriminasi merupakan penanda kualitas siswa dan 

mahasiswa yang diperoleh dari hasil tes baik pengetahuan dan 

keterampilan seseorang yang dilakukan melalui kegiatan pembelajaran 

atau latihan tertentu. Sebuah instrumen tes dinyatakan memiliki indeks 

diskriminasi yang bagus apabila instrumen tes tersebut dapat dijawab 

dengan benar atau dilakukan dengan benar oleh siswa atau mahasiswa 

yang pintar atau kompeten, dan tidak dapat dijawab atau dilakukan 

dengan baik oleh siswa atau mahasiswa yang kurang kompeten. Hasil uji 

instrumen tersebut dilakukan untuk menetapkan perbedaan prestasi siswa 

atau mahasiswa. 

Dengan demikian indeks diskriminasi merupakan indikator dari 

instrumen tes yang berkualitas. Instrumen yang sulit hanya dapat 

dikerjakan siswa atau mahasiswa yang pintar atau kompeten, sedangkan 
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instrumen yang mudah dapat dikerjakan oleh semua siswa atau 

mahasiswa. 

JENIS-JENIS INSTRUMEN EVALUASI 

1) Observasi Langsung 

 Dalam mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, 

evaluasi dapat dilakukan salah satunya melalui observasi langsung yang 

dilakukan dalam pembelajaran. 

Seringkali orang mengartikan observasi sebagai suatu aktivitas yang 

sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di 

dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat 

dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan 

pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan 

langsung. Di dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan 

tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara. 

Mengetes adalah mengadakan pengamatan terhadap aspek 

kejiwaan yang diukur. Kuesioner diberikan kepada respon untuk 

mengamati aspek-aspek yang ingin diselidiki. Rekaman gambar dan 

rekaman suara sebenarnya hanyalah menyimpan kejadian untuk 

penundaan observasi. 

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian 

digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu: 

1. Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak 

menggunakan instrumen pengamatan.  

2. Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan 

menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. 

Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang 

mungkin timbul dan akan diamati. Dalam proses observasi, observasi 
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(pengamat) tinggal memberikan tanda atau tally pada kolom tempat 

peristiwa muncul. Itulah sebabnya maka cara bekerja seperti ini disebut 

sistem tanda (sign system). 

Sign system digunakan sebagai instrumen pengamatan situasi 

pengajaran sebagai sebuah potret sesuai pengajaran sebagai sebuah 

potret selintas (snapshot). Instrumen tersebut berisi sederetan sub-

variabel misalnya: guru menerangkan, guru menulis di papan tulis, guru 

bertanya kepada kelompok, guru bertanya kepada seorang anak, guru 

menjawab, murid berteriak, murid bertanya, dan sebagainya, Setelah 

pengamatan dalam satu periode tertentu, misalnya 5 menit, semua 

kejadian yang telah muncul dicek. Kejadian yang muncul lebih dan satu 

kali dalam satu periode pengamatan, hanya dicek satu kali. Dengan 

demikian akan diperoleh gambar tentang apa kejadian yang muncul dalam 

situasi pengajaran. 

Category system adalah sistem pengamatan yang membatasi pada 

sejumlah variabel, misalnya pengamatan ingin mengetahui keaktifan atau 

partisipasi murid dalam proses belajar-mengajar. Dalam hal ini pengamat 

hanya memperhatikan kejadian-kejadian yang masuk ke dalam kategori 

keaktifan atau partisipasi murid misalnya: murid bertanya, murid berdebat 

dengan guru, murid membahas pertanyaan murid lain, dan sebagainya. 

Dalam hal ini pengamat tidak dapat memperhatikan variabel yang 

terlalu banyak. Dengan demikian pada akhir pengamatan dapat 

disimpulkan di kelas mana partisipasi murid terjadi paling besar. 

Tabel 5.3 berikut merupakan contoh lembar observasi passing 

bawah bolavoli yang dapat digunakan dalam memberikan evaluasi dalam 

pembelajaran. 

Tabel 5.3 Lembar Observasi Keterampilan Passing Bawah Bolavoli 

 

NO. NAMA ASPEK YANG DINILAI Skor 
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Posisi 
kaki 

Badan 
Condong 
ke Depan 

Kedua 
lengan 
lurus ke 
depan 

Perkenaan 
Bola pada 

kedua 
lengan 

Bola 
masuk ke 
lapangan 

lawan 

1               

2               

3                

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10 Dst             

 

Keterangan:  

 Posisi kaki; selebar bahu dengan salah satu tungkai agak di depan 

 Badan tegak dengan kedua lutut sedikit ditekuk 

 Kedua lengan lurus ke depan 

 Perkenaan bola pada kedua lengan 

 Bola masuk ke lapangan lawan 
 

Penskoran: 

 Skor 1 diberikan pada setiap aspek penilaian apabila aspek tersebut 

dilakukan, sedangkan skor 0 (nol) diberikan apabila siswa tidak 

melakukan aspek tersebut. 

 Skor penilaian didasarkan pada 5 aspek penilaian yang dapat 

dilakukan siswa. 

 

2) Ujian Lisan 

     Teknik ini jarang digunakan dalam pendidikan jasmani sebagai 

masukan bagi suatu sistem evaluasi formatif ataupun sumatif. Apakah 

siswa memahami tugas motorik? Meminta siswa berpikir dan secara lisan 

menerangkan rangkaian gerakan dalam suatu tugas dapat memberi kita 

informasi yang penting. Kita dapat menentukan apakah dia memahami 
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seperti apa yang diharapkan tetapi tidak dapat melakukan tugas itu, atau 

apakah dia tidak dapat melakukan tugas motorik karena dia tidak 

memahami apa yang diinginkan. Ujian lisan dapat meluas ataupun singkat 

dan dapat dilakukan kapan saja. Seperti dengan semua ujian, ujian lisan 

harus memiliki kurikulum atau validitas isi. Ujian lisan juga dapat 

digunakan untuk menilai kemampuan kognitif. 

 

3) Tes Essay 

     Suatu ujian esei adalah ujian dimana siswa diminta menanggapi 4 atau 

5 pertanyaan dalam periode tes normal. Siswa biasanya harus membuat 

jawaban yang luas dengan mengingat informasi yang khusus untuk 

menganalisis suatu bidang masalah, mengajukan suatu penyelesaian 

yang berarti bagi suatu masalah dengan mengumpulan informasi yang 

mendukung atau membahas pro dan kontra terhadap isu-isu yang lebih 

luas dan terbuka seperti ini dapat dirancang untuk menilai konsep-konsep 

yang lebih kompleks. 

 

4) Tes Jawaban Pendek 

     Tes-tes jawaban pendek secara umum lebih mengacu pada tes objektif 

karena respon-responnya mengarah pada penilaian yang objektif dan 

dapat dipercaya. Biasanya sejumlah banyak pertanyaan yang dirumuskan 

memerlukan jawaban-jawaban yang sangat pendek atau mengharuskan 

siswa untuk menandai jawaban yang benar pada suatu lembar jawaban. 

Pertanyaan-pertanyaan tes jawaban pendek dapat dikelompokan kedalam 

2 jenis utama, jenis pengenelan atau pemilihan dan jenis pengingatan atau 

melengkapi. Materi jenis pengenalan atau pemilihan biasanya berupa 

benar-salah, betul tidak betul, ya-tidak, pilihan ganda, menjodohkan atau 

menyusun kembali. Siswa harus mengenal dan memilih jawaban yang 

benar dari seperangkat kemungkinan jawaban yang disediakan. 
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Pertanyaan-pertanyaan jenis pengingatan atau melengkapi mengharuskan 

siswa untuk mengingat kembali dari ingatan jawaban yang benar. 

Pembuatan daftar nama, mengisi bagian yang kosong, dan melengkapi 

inope contoh-contoh dari pertanyaan-pertanyaan jenis pengingatan. 

     Keuntungan utama penggunaan tes jawaban pendek adalah: 

1. Guru dapat menyentuh konsep-konsep yang sudah dipelajari siswa 

dalam jumlah yang banyak. 

2. Pemberian skornya cepat, mudah, dan dapat dipercaya karena 

seorang sekretaris, alat bantu guru atau sebuah mesin skor dapat 

digunakan. 

3. Sejumlah besar siswa dapat diuji dan dinilai dalam rentang waktu yang 

pendek. Kerugian pokok dari tes jawaban pendek adalah lamanya 

waktu dan usaha yang sangat cermat diperlukan untuk membuat 

pertanyaan-pertanyaan tes yang relevan. Tentu saja, guru 

mengharapkan keuntungan dari pengalaman ini karena dia dapat 

meninjau kembali semua materi saat menulis pertanyaan-pertanyaan 

tes. 

  
5) Tes Keterampilan Motorik 

 Tes keterampilan motorik banyak dilakukan dengan melibatkan otot-

otot besar, dengan memusatkan perhatian pada koordinasi-koordinasi 

syaraf otot siswa atau mahasiswa. Kalau tes pengetahuan memfokuskan 

perhatian pada proses mental, untuk tes keterampilan motorik berfokus 

pada keterlibatan kondisi fisik dan otot-otot besar.  

Tugas-tugas penampilan motorik dalam mata pelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan terkait erat dengan: (1) kebugaran yang 

berhubungan dengan kesehatan, (2) kebugaran yang terkait dengan 

keterampilan motorik, dan (3) kombinasi keduanya. 

Dalam melakukan aktivitas pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan, siswa dan mahasiswa memerlukan tingkat kebugaran fisik 
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tertentu, tanpa kebugaran fisik yang tinggi, maka seseorang sulit 

melakukan gerakan yang kompleks.   

Aspek-aspek kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan dan 

kesehatan meliputi: (1) kesegaran kardiovaskular, (2) kelentukan, (3) 

kekuatan, dan (4) daya tahan otot.  

Aspek kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan motorik 

meliputi: (1) kelincahan, (2) waktu reaksi, (3) keseimbangan, (4) 

koordinasi, dan (5) kecepatan. Sedangkan kombinasi antara keterampilan 

motorik dan kebugaran adalah explosive power, yang merupakan 

kombinasi antara kekuatan dan kecepatan. 

 Ketiga kebugaran fisik tersebut banyak diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kesegaran kardiovaskular, kelentukan, kekuatan, dan daya 

tahan otot merupakan aspek kebugaran yang cukup penting, dan secara 

langsung memiliki peranan dalam menunjang peningkatan kondisi fisik 

dan keterampilan seseorang, dalam melaksanakan tugas gerak untuk 

jangka waktu yang relatif lama, sehingga komponen tersebut perlu 

ditingkatkan. 

 Kelincahan, waktu reaksi, keseimbangan, koordinasi, dan  

kecepatan merupakan aspek kebugaran yang berkaitan dengan 

keterampilan gerak, aspek-aspek tersebut secara langsung digunakan 

untuk mendukung keterampilan seseorang, sehingga aspek-aspek 

tersebut perlu dikembangkan dan ditingkatkan.  

Banyak jenis tes-tes motorik telah dikembangkan.  Diantaranya 

adalah tes kesegaran kardiovaskular, tes kelentukan, tes kekuatan, tes 

daya tahan otot, tes kelincahan, tes kecepatan reaksi, tes keseimbangan, 

tes koordinasi mata-tangan, mata-kaki, tes kecepatan, tes explosive 

power, dan sebagainya. 

 

LANGKAH-LANGKAH DALAM MENYUSUN TES PENGETAHUAN 



M.E. Winarno Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ. Negeri Malang      83 
 

 
 

1) Menyusun Soal Pilihan Ganda 

  Pengembangan instrumen tes pengetahuan pilihan ganda mengikuti 

langkah-langkah berikut: (1) lakukan analisis Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) dari kurikulum 2013, (2) Susun kisi-kisi instrumen 

sesuai KI dan KD, (3) Tuliskan petunjuk menjawab soal, (4) Susun butir 

soal masing-masing KD mulai C1-C6, dan (5) Tuliskan kunci jawaban. 

 

1) Melakukan Analisis Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD) dari kurikulum 2013 

 

A. Kompetensi Inti:  

1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya.  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

percaya diri, dan cinta tanah air dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, tetangga, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 

mengamati dan mencoba [mendengar, melihat, membaca] serta 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa 

yang jelas, logis, dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 
B. Kompetensi Dasar:  

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 

kemampuannya sebagai anugerah Tuhan. 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
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2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan berbagai 

aktivitas fisik dalam bentuk permainan. 

2.7 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan. 

3.1 Memahami variasi dan kombinasi gerak dasar  atletik lompat, dan 

lempar. 

3.2 Memahami variasi dan  kombinasi pola gerak dasar dalam 

berbagai permainan bola kecil dan atau olahraga tradisional. 

4.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar  atletik lompat, 

dan lempar melalui permainan/olahraga yang dimodifikasi dan atau 

olahraga tradisional. 

4.2 Mempraktikkan variasi dan  kombinasi pola gerak dasar yang 

dilandasi konsep gerak dalam berbagai permainan bola kecil dan 

atau olahraga tradisional. 

C.  Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Spriritual 

1.1. Menghargai tubuh sebagai anugrah Tuhan. 

2. Afektif 

2.2 Berperilaku sportif dalam bermain. 

2.5 Bekerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik 

dalam bentuk permainan. 

2.8 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dalam 

permainan. 

3. Kognitif 

3.1 Menjelaskan gerak dasar  atletik lompat, dan lempar. 

3.2 Menjelaskan gerak dasar dalam berbagai permainan bola 

kecil dan atau olahraga tradisional. 

4. Psikomotor 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar  atletik lompat, dan lempar. 
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4.2 Mempraktikkan gerak dasar permainan bola kecil dan atau 

olahraga tradisional. 

 

2) Susun kisi-kisi instrumen sesuai KI dan KD  

Berdasarkan hasil analisis yang KI dan KD dari kurikulum 2013, 

maka disusun kisi-kisi instrumen. Tabel 5.4, 5.5, dan 5.6 berikut 

merupakan contoh kisi-kisi instrumen. Tabel 5.4. Kisi-kisi Kompetensi 

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan Siswa SD 

Kelas V  

Tabel 5.4 Kisi-Kisi Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani 
Olahraga & Kesehatan Siswa SD Kelas V 

 

KOMPETENSI 
INTI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR 
ESENSIAL 

JENJANG 
KOGNITIF 

BUTIR 

1. Menerima, 
menghargai, 
dan 
menjalankan 
ajaran agama 
yang dianutnya. 

1.2 Menghargai 
tubuh dengan 
seluruh 
perangkat gerak 
dan 
kemampuannya 
sebagai 
anugrah Tuhan. 

   

2. Memiliki 
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggung 
jawab, santun, 
peduli, percaya 
diri, dan cinta 
tanah air dalam 
berinteraksi 
dengan 
keluarga, 
teman, 
tetangga, dan 
guru. 

2.1 Berperilaku 
sportif dalam 
bermain. 

2.2 Menunjukkan 
kemauan 
bekerjasama 
dalam 
melakukan 
berbagai 
aktivitas fisik 
dalam bentuk 
permainan. 

2.3 Disiplin selama 
melakukan 
berbagai 
aktivitas fisik. 

   

3. Memahami 
pengetahuan 
faktual dan 

3.3 Memahami 
variasi dan 
kombinasi gerak 
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KOMPETENSI 
INTI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR 
ESENSIAL 

JENJANG 
KOGNITIF 

BUTIR 

konseptual 
dengan cara 
mengamati dan 
mencoba 
[mendengar, 
melihat, 
membaca] serta 
menanya 
berdasarkan 
rasa ingin tahu 
secara kritis 
tentang dirinya, 
makhluk ciptaan 
Tuhan dan 
kegiatannya, 
dan benda-
benda yang 
dijumpainya di 
rumah, sekolah, 
dan tempat 
bermain. 

dasar  atletik 
lompat, dan 
lempar. 

3.4 Memahami 
variasi dan  
kombinasi pola 
gerak dasar 
dalam berbagai 
permainan bola 
kecil dan atau 
olahraga 
tradisional. 
 

 

4. Menyajikan 
pengetahuan 
faktual dan 
konseptual 
dalam bahasa 
yang jelas, 
logis, dan 
sistematis, 
dalam karya 
yang estetis 
dalam gerakan 
yang 
mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang 
mencerminkan 
perilaku anak 
beriman dan 
berakhlak mulia. 

4.3 Mempraktikkan 
variasi dan 
kombinasi gerak 
dasar  atletik 
lompat, dan 
lempar melalui 
permainan/ 
olahraga yang 
dimodifikasidan 
atau olahraga 
tradisional. 

4.4 Mempraktikkan 
variasi dan  
kombinasi pola 
gerak dasar 
yang dilandasi 
konsep gerak 
dalam berbagai 
permainan bola 
kecil dan atau 
olahraga 
tradisional. 
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Contoh tabel spesifikasi tes pengetahuan bola basket mata pelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan SMP disajikan pada Tabel 

5.5.  

Tabel 5.5  Spesifikasi Tes Pengetahuan Bolabasket untuk Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMP 

 

Tujuan tes bolabasket 
Persen-

tase 
butir tes 

Perilaku Kognitif 

Penge-
tahuan 

Pema-
haman 

Aplika
si 

Analisis Sintesis 
Evalua

si 

1. Istilah bolabasket 10 X X X    
2. Sejarah bolabasket 5 X X     
3. Pengetahuan 

peraturan 
bolabasket 

30 X X X    

4. Formasi 
pertahanan dan 
penyerangan 
bolabasket 

30 X X X    

5. Strategi bermain 
bolabasket 

20 X X X    

6. Keamanan 
peralatan dan 
kondisioning 

5 X X X    

 

Tujuan-tujuan pengajaran ada dalam kolom sebelah kiri dan 

kemampuan-kemampuan kognitif di sebelah atas. Guru harus menentukan 

persentase dari isi tes yang relevan dengan masing-masing poin dalam 

tabel. Tabel ini mungkin agak berbeda jika tes itu akan dikem-bangkan 

untuk mengukur pengetahuan bola basket regu SMP itu. Persentase isi 

yang lebih besar diberikan pada peraturan-peraturan, strategi, dan 

pengenalan berbagai formasi. Sebagai tambahan, pemain regu universitas 

barangkali akan bertanggung jawab pada kemampuan kognitif analisis dan 

sintesa yang lebih tinggi. Sebagian besar altet-altet berkemampuan tinggi 

harus menganalisis dan berimprovisasi dengan berkembangnya situasi 

sementara sedang menampilkan kemampuan mereka atau selama waktu 

time-out di antara latihan penampilan. Tabel spesifikasi untuk suatu tujuan 
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akhir dalam suatu evaluasi dan pengukuran pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan disajikan dalam tabel 5.6 

Tabel 5.6 Spesifikasi Ujian Akhir Pengukuran & Evaluasi Pendidikan 
Jasmani 

Tujuan ujian akhir 
Pengukuran & Evaluasi 

Persen-
tase 

butir tes 

Perilaku Kognitif 

Penge-
tahuan 

Pema-
haman 

Apli-
kasi 

Ana-
lisis 

Sin-
tesis 

Eva-
luasi 

1. Ruang lingkup dan 
fungsi pengukuran 

5 X X X    

2. Statistik dan 
perkembangan 
norma 

20 X X X X X X 

3. Tujuan program dan 
tujuan tes 

5 X X X    

4. Pengetauan dari tes 15 X X     
5. Kriteria evaluasi dan 

seleksi tes 
20 X X X X X X 

6. Teknik penyusunan 
tes 

20 X X X X X X 

7. Administrasi 
penskoran tes 

5 X X X    

8. Intrepretasi data 
hasil tes 

20 X X X X X X 

 

3) Tuliskan petunjuk menjawab soal 

Petunjuk menjawab soal harus dituliskan secara jelas, sehingga 

tidak ada penafsiran ganda atau penafsiran berbeda yang dilakukan oleh 

siswa atau mahasiswa. Berikut contoh dari petunjuk menjawab soal. 

PETUNJUK:  

 Pilihlah jawaban yang paling benar, dengan memberikan tanda silang 

(X) pada alternatif jawaban yang disediakan. 

 

4) Susun butir soal masing-masing KD mulai C1-C6 

 Beberapa hal penting, yang perlu mendapatkan perhatian guru 

dalam menusun soal antara lain: Penentuan Atribut atau Bentuk 

Stimulus adalah: (a) berbentuk kasus yang menggambarkan KI dan KD 
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mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, (b) 

Kompetensi dalam pembelajaran tersebut harus mencerminkan komponen 

yang terkait dengan kompetensi pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan, dan (c) pada akhir stimulus peserta uji diminta 

memilih salah satu alternatif jawaban yang paling tepat. Sedangkan 

Atribut jawaban (yang disediakan) dapat berupa: (a) Setiap pernyataan 

diikuti oleh satu set (terdiri dari empat) kemungkinan jawaban (option). 

Salah satu dari empat jawaban merupakan kunci jawaban dan tiga lainnya 

pengecoh, (b) Keempat  jawaban yang ditampilkan harus terkait dengan 

konsep standar kompetensi mata pelajaran pendidikan jasmani, (c) Kunci 

jawaban merupakan konsep yang paling benar, sedangkan pengecoh 

berbentuk: (1) Konsep yang terkait atau istilah yang berdekatan arti, tetapi 

berbeda konteks atau arah, (2) Suatu konsep yang tidak terkait dengan 

pernyataan, dan (3) Suatu konsep atau istilah yang bertentangan. 

Contoh penyusunan butir soal. 

1. Aktivitas berikut yang merupakan gerak dasar adalah: 
a. Jalan, lari, lompat, bermain 
b. Lompat, lempar, jalan, gobag sodor 
c. Jalan, lari, lompat dan tolak 
d. Lokomotor, non lokomotor  & manipulatif 

 
2. Permainan berikut ini yang bukan merupakan permainan bola kecil 

adalah 
a. Softball 
b. Bolatangan 
c. Rounders 
d. Baseball 

 
3. Beberapa permainan berikut yang termasuk kategori permainan 

tradisional adalah: 
a. Bolavoli, bolatangan, tinju 
b. Karate, sepakbola, bolabasket 
c. Pencak silat, bulutangkis 
d. Gobag sodor, permainan kucing tikus, engklek 

 
4. Gerakan berikut yang termasuk kategori gerak lompat adalah: 

a. Lompat tinggi, lompat jauh, lompat indah 
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b. Lompat tinggi galah, lompat jangkit 
c. Lompat tinggi, lompat jauh, lompat jingkat  
d. Jawaban a dan c benar.  

 
5) Tuliskan kunci jawaban 

Kunci Jawaban 

1. C 
2. B 
3. D 
4. B 
 

2) Benar-Salah (Jenis butir) 

Petunjuk lingkari B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah. 

1. Sebab utama tenggelam dalam kecelakaan berlayar/berdayung adalah 

tidak memakai peralatan mengapung pribadi.  B    S 

2. Seseorang dengan tubuh yang sangat kurus mempunyai suatu 

gravitasi khusus yang rendah.  B    S 

3. Dalam perlombaan renang gaya dada, gaya kupu-kupu menggunakan 

gerakan menendang adalah tidak sah.  B    S 

4. (Pertanyaan-pertanyaan ini juga dapat dimunculkan dalam bentuk ya- 

tidak, atau betul - tidak betul) 

Jenis Soal Ya - Tidak  

  Petunjuk: jika anda setuju dengan pernyataan berikut lingkari 

'Ya', jika anda tidak setuju lingkari 'Tidak'. 

1. Dapatkah 2 orang dengan berat dan tinggi yang sama memiliki jumlah 

kecenderungan berat badan yang berbeda?   Ya     Tidak 

2. Apakah penyimpangan baku dan rata-rata digunakan untuk mengukur 

variabilitas ?   Ya     Tidak 

Jenis Soal Koreksi  
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 Soal ini juga dapat muncul sebagai soal benar salah yang dapat 

dibetulkan untuk menghindari tebakan jika salah, ubahlah kata-kata yang 

digarisbawahi untuk membuat suatu pernyataan yang benar. 

1. Aplikasi yang layak dari lengan dalam gaya punggung paling bagus 

dapat ditemukan oleh kecepatan berenang (koreksi: analisis mekanika 

gaya)  B    S 

2. Simpangan baku adalah ukuran kecenderungan pusat yang meliputi 

pertengahan 2/3 dari skor yang tersebar di sekitar rata-rata. (Koreksi: 

variabilitas)    B    S 

Sejumlah kritik telah dimunculkan berkenaan dengan soal jenis 

pilihan berganti, terutama menyinggung bentuk benar--salah. Salah 

satunya adalah bahwa soal-soal tersebut hanya menguji ingatan tanpa 

berpikir. Hal ini tidak perlu dijadikan masalah jika guru menulis soal-soal 

tersebut dengan hati-hati sehingga soal-soal tersebut menuntut siswa 

untuk mengaplikasikan informasi daripada hanya semata-mata meng-

ingatnya. Kekuatiran juga muncul bahwa siswa akan cenderung untuk 

mengingat soal informasi yang salah. Penelitian menyatakan bahwa ini 

bukanlah masalah karena hampir semua materi pelajaran disajikan dalam 

suatu model netral atau positif. Sebagai tambahan, ketika menanggapi 

soal-soal benar--salah, siswa menginginkan sejumlah konsep tertentu 

untuk disajikan dalam cara sedemikian rupa seperti memberi suatu respon 

yang salah sebagai jawaban yang benar. Beberapa orang khawatir bahwa 

tebakan justru didorong dan bahwa soal-soal pilihan berganti tidak terlalu 

dapat dipercaya. Jika jumlah soal dengan respon benar sama dengan 

jumlah soal dengan respon salah dalam suatu tes, kita dapat 

memperkirakan lebih dulu, rata-rata jumlah soal yang dijawab benar oleh 

suatu kelas yang menebak. Juga, prosedur pemberian skor yang 

mengingatkan akan tebakan dapat digunakan. Jika kita menulis soal-soal 

tes yang jelas dan bermakna dalam jumlah yang banyak, kita dapat 
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mempertinggi reliabilitas tes. Tentu saja 30 jenis soal seperti itu akan 

menambah reliabilitas yang lebih besar daripada hanya 15 soal. 

Tabel 5.7. Tingkat Kesulitan Butir dan Varians Butir untuk Ukuran 
Kelompok yang Berbeda 

 

N=32    N=100; n=27  

Butir 
No.Corret No.Corret  

Butir 
No.Corret No.Corret 

Top 50% Lower 50%  Top 50% Lower 50% 

1 16 16  1 27 27 
2 8 16  2 22 16 
3 16 0  3 14 14 
4 7 1  4 20 6 
5 0 0  5 0 0 

Butir tingkat kesulitan  Butir tingkat kesulitan 

         No.benar        32 
P1 = -------------- = ------- = 1,00 
               N              32 

          No.benar               No.benar         
Ph = --------------      P. = ------------- 
               n                            n 

         No.benar        24 
P2 = -------------- = ------- = 0,75 
               N              32 

           Ph : p1               1,00 : 1,00        2,00 
P1 = --------------    P. = --------------- = ---------- = 1,00 
             2                            2                 2 

         No.benar        16 
P3 = -------------- = ------- = 0,50 
               N              32 

           Ph : p1               0,81 : 0,59        1,40 
P2 = --------------    P. = --------------- = ---------- = 0,70 
             2                            2                 2 

         No.benar        8 
P4 = -------------- = ------- = 0,25 
               N              32 

           Ph : p1             0,518 : 0,518      1,036 
P3 = -----------    P. = ------------------ = ----------- = 0,518 
             2                            2                    2 

         No.benar        0 
P5 = -------------- = ------- = 0,00 
               N              32 

           Ph : p1               0,74 : 0,22        0,96 
P4 = --------------    P. = --------------- = ---------- = 0,48 
             2                            2                 2 

            Ph : p1               0,00 : 0,00        0,00 
P5 = --------------    P. = --------------- = ---------- = 0,00 
             2                            2                 2 

 

 

 

Varians Butir Varians Butir 

Butir p q Pq= s2  Butir p q Pq= s2 

1 1,00 0,00 0,00  1 1,00 0,00 0,00 
2 0,75 0,25 0,1875  2 0,75 0,25 0,1875 
3 0,50 0,50 0,25  3 0,50 0,50 0,25 
4 0,25 0,75 0,1875  4 0,25 0,75 0,1875 
5 0,00 1,00 0,00  5 0,00 1,00 0,00 
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Apabila soal-soal tetap terlalu sulit atau terlalu mudah dan konsep 

yang diujikan itu penting, maka pemeriksaan tersebut dilakukan untuk 

melakukan perubahan bentuk yang memungkinkan dapat digunakan 

sebagai pembeda kemampuan siswa. Sebuah tes yang terdiri dari soal-

soal yang sangat mudah akan menghasilkan penyebaran skor yang tidak 

sebenarnya secara negatif, suatu tes yang terbuat dari semua soal yang 

sulit akan menghasilkan penyebaran skor yang tidak sebenarnya secara 

positif. Ada waktu-waktu saat bila tes tersebut mempunyai suatu tujuan 

khusus. Jika melamar suatu kursus atau program, sebagian besar dari 

soal tes akan dibuat agak mudah. Namun jika kita dapat menerima hanya 

20% dari pelamar suatu program kehormatan, soal tes akan dibuat cukup 

sulit sehingga hanya sekelompok besar ini yang mendapat skor bagus. 

Ingat bahwa jika banyak orang dalam kelas menjawab semua soal dengan 

benar, maka tidak dimiliki informasi berhubungan dengan tingkat 

perbedaan (daya beda) diantara siswa dalam tingkat prestasinya. Hal 

yang sama dapat dikatakan jika beberapa siswa mendapat nilai 0 dalam 

suatu tes. Ingat juga bahwa pada waktu kita dengan sengaja membuat 

soal yang menguji untuk penguasaan atau akan digunakan sebagai 

standar acuan kriteria/patokan. Dalam kasus yang khusus ini, semua 

harus membuat skor soal itu dengan memuaskan sebelum diperbolehkan 

meneruskan lebih lanjut dalam belajar. Kita dapat melihat ini dalam situasi 

pembelajaran motorik tertentu dimana siswa harus mempelajari dasar 

gerakan sebelum berlanjut pada keahlian yang lebih sulit. 

 Nampaknya ada suatu tingkat kesulitan optimal untuk soal tes. 

Beberapa orang berpendapat bahwa dalam suatu tes prestasi yang rutin, 

kesulitan soal harus berkisar dari 10 ke 90% ini memungkinkan baik bagi 

siswa pandai ataupun tidak pandai untuk menunjukkan tingkat prestasi 

mereka. Sekitar 
3

2  dari soal tersebut harus mempunyai nilai kesulitan 

50%. Dorothy Adkins berpendapat bahwa tingkat kesulitan optimal untuk 
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jenis soal pilihan harus disesuaikan naik dari 50%. Jumlah poin 

persentase antara 50-100 dikalikan dengan rata-rata proporsi dari soal-

soal yang ingin dijawab secara kebetulan atau dengan menebak dan 

ditambahkan hingga 50 untuk sampai pada tingkat kesulitan optimal. 

Untuk pertanyaan benar-salah atau 2 kemungkinan pilihan, kesulitan 

optimal menjadi 50% + ½ (100% - 50%) = 75%, untuk soal 3 pilihan. Ini 

menjadi 50% + 
3

1 (100% - 50%) = 67%. Untuk soal dengan 4 pilihan, ini 

menjadi 50% + ¼ (100% - 50%) = 62,5%. Dalam analisis akhir, tujuan tes 

harus menentukan tingkat kesulitan optimal untuk semua jenis bentuk 

soal. 

 Prosedur sederhana untuk perhitungan indek diterminasi (D) yang 

berhubungan dengan korelasi biserial yang dianjurkan untuk digunakan 

dalam menentukan indeks disrkiminasi soal adalah dengan rumus berikut: 

 
      nH - nL 
D =  -------------- atau    D  = Pn - PL 
             n 

 

dimana D = indeks diskriminasi soal, nH = jumlah dalam kelompok tinggi 

yang menjawab soal dengan benar, nL = jumlah dalam kelompok rendah 

yang menjawab soal dengan benar, n = jumlah total baik dalam kelompok 

tinggi maupun kelompok rendah, Pn = jumlah jawaban benar dalam 

kelompok tinggi dibagi dengan jumlah siswa dalam kelompok tinggi dan 

PL = jumlah jawaban benar dalam kelompok rendah dibagi dengan jumlah 

siswa dalam kelompok rendah, atau nH atau PL = proprosi mendapatkan 

jawaban benar dalam kelompok tinggi maupun kelompok rendah. Sekali 

lagi, gerak perubahan kelompok tinggi atau kelompok rendah dapat 

berada pada tingkat persentase apapun yang anda pilih untuk diadakan 

sebagai contoh, dengan jumlah kertas ujia yang sangat banyak N = 100 

bergerak pada lebih tinggi atau lebih rendah 27%, dengan kelas yang kecil 
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N = 30 - bergerak pada setengah atas dan setengah bawah. Indeks dari 

diskriminasi soal ini mempunyai jarak yang mungkin untuk suatu efisiens 

korelasi. Sebuah soal yang dijawab dengan benar oleh semua siswa 

kelompok tinggi dan gagal dijawab dengan benar oleh siswa kelompok 

rendah akan mempunyai suatu validitas soal yang positif yaitu +100. 

Sebuah soal yang gagal bagi semua siswa kelompok tinggi dan dijawab 

dengan benar oleh semua siswa dalam kelompok rendah akan 

mempunyai suatu validitas soal yang negatif yaitu -100. Kasus yang kedua 

ini merupakan suatu situasi yang tidak layak karena kita secara logis 

berharap siswa yang pandai untuk menjawab dengan benar pada soal itu 

dan siswa yang tidak pandai menjawab dengan tidak benar untuk soal 

yang sama. Soal dengan indeks diskriminasi negatif harus diteliti dengan 

hati-hati untuk kekurangan yang mungkin ada. Jika soal seperti itu 

menyadap konsep yang relevan soal tersebut harus diedit dan atau 

direvisi sebelum digunakan lagi sebab soal dengan indeks diskriminasi 

negatif tidak memberi kontribusi pada validitas tes keseluruhan. Data 

dalam tabel 5.8 menunjukkan sejumlah point menarik. 

 

Tabel 5.8. Contoh Indeks Diskriminasi untuk Ukuran Kelompok yang 
Berbeda 

 

N=32: split atas dan bawah 50%  N=100: split atas dan bawah 27% 

Butir p q Pq D  Butir p q Pq D 

1 1,00 0,00 0,00 0,00  1 1,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,75 0,25 0,1872 -0,50  2 0,75 0,25 0,1875 0,22 

3 0,50 0,50 0,25 +1,00  3 0,50 0,50 0,25 0,00 

4 0,25 0,75 0,1875 0,37  4 0,25 0,75 0,1875 0,52 

5 0,00 1,00 0,00 0,00  5 0,00 1,00 0,00 0,00 

 

 

          nH-nL       16-16       0            nH-nL       27-27       0 
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1. D = ------- = ---------- = ----- = 0,00 atau 
               n          16          16 

1. D = ------- = ---------- = ----- = 0,00 atau 
               n          27          27 

   D = pH-pL  = 1,00 – 1,00 = 0,00      D = pH-pL  = 1,00 – 1,00 = 0,00  
          nH-nL       8 -16       8 
2. D = ------- = ---------- = ----- = 0,50 atau 
               n          16          16 

           nH-nL       22-16       6 
2. D = ------- = ---------- = ----- = 0,22 atau 
               n          27          27 

   D = pH-pL  = 0,50 – 1,00 = 0,50      D = pH-pL  = 0,81 – 0,59 = 0,22  
          nH-nL       16 - 0      16 
3. D = ------- = ---------- = ----- = +1,00 atau 
               n          16          16 

           nH-nL       14-14       0 
3. D = ------- = ---------- = ----- = 0,00 atau 
               n          27          27 

   D = pH-pL  = 1,00 – 0,00 = +1,00      D = pH-pL  = 0,518 – 0,518 = 0,00  
          nH-nL       7-1           6 
4. D = ------- = ---------- = ----- = 0,375 atau 
               n          16          16 

           nH-nL       20-6       14 
4. D = ------- = ---------- = ----- = 0,52 atau 
               n          27          27 

   D = pH-pL  = 0,437 – 0,62 = 0,375      D = pH-pL  = 0,74 – 0,22 = 0,52  
          nH-nL       0-0           0 
5. D = ------- = ---------- = ----- = 0,00 atau 
               n          16          16 

           nH-nL       0 - 0       0 
5. D = ------- = ---------- = ----- = 0,00 atau 
               n          27          27 

   D = pH-pL  = 0 – 0 = 0      D = pH-pL  = 0 –  0 = 0  

 

 Pertama, soal 2,3 dan 4 dalam sampel kecil memiliki tingkat 

kesulitan soal yang cukup menandai dan memberi banyak informasi yang 

berbeda, tetapi tidak selalu membedakan dalam arah yang benar yaitu, 

memiliki indeks diskriminasi yang positif. Soal 2 memiliki diskriminasi 

negatif. Soal 3 diskriminasi positif yang sempurna dan soal 4 memiliki 

diskriminasi positif yang cukup dapat diterima. Dengan demikian, tingkat 

kesulitan yang sesuai tidak selalu menjamin diskriminasi positif, hanya 

diskriminasi dalam satu arah atau yang lain, atau tidak diskriminasi seperti 

apabila jumlah siswa yang sama baik dalam kelompok atas maupun 

kelompok bawah menjawab benar suatu soal. Soal 1 dan 5 dalam kedua 

kelompok tersebut tidak memberikan informasi yang berbeda. Dengan 

demikian soal 1 dan 5 tersebut tidak memiliki daya beda, hal tersebut 

disebabkan soal 1 dapat dijawab dengan benar oleh setiap orang, dan 

dalam soal 5 setiap orang menjawab soal tidak benar. 

 Soal-soal dengan indeks diskriminasi dibawah 0,20 diangap sebagai 

soal yang buruk (tidak baik), dan soal seperti itu ditolak atau dapat 
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dikembangkan dengan melakukan revisi. Soal-soal yang termasuk 

kategori sangat bagus, memiliki indeks diskriminasi lebih dari 0,40. Soal 

dengan indeks diskriminasi 0,30--0,39 merupakan soal dengan kategori 

bagus, dan soal dengan indeks diskriminasi 0,20--0,29 merupakan soal 

menengah dan membutuhkan peningkatan. 

 Terdapat hubungan antara tingkat kesulitan dengan indeks 

diskriminasi soal (nilai D), rata-rata indeks diskriminasi soal, dan realibilitas 

hasil skor tes. Pertama, potensi nilai suatu soal akan berada pada tingkat 

maksimum apabila kesulitan butir soal memiliki koefisien 0,50, yaitu 

apabila setengah dari peserta uji dapat menjawab benar soal tersebut. 

Jika butir soal tersebut terlalu mudah (semua peserta ujian dapat 

menjawab dengan benar),  atau terlalu sulit (semua peserta ujian tidak 

dapat menjawab dengan benar), maka butir soal tersebut tidak memiliki 

perbedaan individu dengan baik. Kedua, butir soal dengan kesulitan yang 

memadai dapat membedakan dalam dua arah yang positif, dengan rata-

rata indeks diskriminasi soal meningkat.  

Secara ringkas dapat dinyatakan, soal-soal dengan kesulitan yang 

memadai menghasilkan informasi yang maksimal, akan menghasilkan 

indeks diskriminasi yang lebih tinggi. Apabila hal tersebut dilakukan, maka 

kualitas butir soal tersebut memiliki skor tes yang dapat dipercaya dan 

dapat menemukan perbedaan individu dalam prestasi siswa. Dengan 

reliabilitas yang meningkat, maka kesalahan pengukuran akan makin kecil, 

sehingga validitas butir tes dapat ditingkatkan. 

 Bagian terakhir yang harus dilakukan pengecekan dalam analisis 

butir soal adalah: fungsi dan kemungkinan respon yang dilakukan peserta 

ujian dalam menjawab setiap pernyataan tes. Untuk jenis soal benar--

salah, ya--tidak, betul--tidak betul, terdapat dua kemungkinan jawaban. 

Untuk soal dengan bentuk pilihan ganda biasanya terdapat 4 atau 5 

respon yang diberikan. Dalam situasi yang ideal (baik), respon yang benar 

dipilih oleh siswa yang lebih pandai sedangkan respon yang tidak benar 
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dipilih oleh siswa yang kurang pandai. Dalam situasi seperti ini beragam 

respon tersebut berfungsi seperti yang diinginkan, yaitu respon yang benar 

mempunyai indeks diskriminasi soal yang positif dan respon yang negatif. 

Dalam kasus yang kedua, setiap respon yang salah dan/atau semua 

respon yang salah, secara bersamaan berhubungan secara negatif 

dengan skor hasil tes. Jawaban benar lebih besar dijawab oleh siswa yang 

kurang pandai, sedangkan  siswa yang lebih pandai banyak menjawab 

soal banyak yang salah. 

 
Teknik Analisis Soal yang Tepat 

Bila guru dihadapkan dengan waktu yang sangat pendek tetapi 

masih menginginkan untuk mendapatkan suatu petunjuk dari diskriminasi 

dan tingkat kesulitan soal, disarankan metode yang berikut: 

1. Temukan skor median pada tes itu. 

2. Kembalikan kertas ujian pada kelas, dan suruh siswa dengan skor tes 

di atas median pindah ke satu sisi ruangan dan sisanya ke sisi yang 

lain. 

3. Umumkan jawaban yang benar untuk pertanyaan dan meminta siswa 

yang jawaban yang benar untuk mengacungkan jari mereka: 

a) Berdasarkan jumlah persentase kira-kira dari kelas yang dijawab 

dengan benar, kelompok pertanyaan ke dalam kelompok mudah, 

sedang dan sulit. 

b) Jika lebih banyak jari yang diacungkan dalam kelompok di atas 

median, pertanyaan itu mempunyai diskriminasi positif. Jika jumlah 

jari yang diacungkan hampir sama dalam kedua kelompok tersebut, 

diskriminasi soal adalah 0. Jika lebih banyak jari yang diacungkan 

dalam kelompok dibawah median soal itu memiliki diskriminasi 

negatif. 
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c) Ulangi prosedur a dan b untuk setiap pengecoh dalam pertanyaan 

pilihan ganda jika waktu memungkinkan. 

4. Catat tingkat kesulitan soal, diskriminasi, dan fungsi respon. 

5. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk setiap pertanyaan. 

 
Merevisi Soal  

Apabila analisis soal telah diselesaikan, pertanyaan dalam tes yang 

tidak memberikan kontribusi pada tujuan tes tersebut dapat direvisi. Hasil 

revisi soal kemudian disusun kembali berdasarkan urutan tingkat kesulitan 

dalam jenis bentuk soal. Setelah soal direvisi, maka anda dapat 

melaksanakan suatu tes yang lebih baik pada kelas anda berikutnya.  

 
Menentukan Validitas, Reliabilitas dan Obyektifitas Tes 

Apabila validitas internal dari suatu tes telah ditunjukan melalui 

teknik analisis butir soal, maka validitas, reliabilitas dan obyektivitas tes 

secara keseluruhan dapat ditentukan dengan menggunakan prosedur-

prosedur eksternal. Prosedur tersebut sudah diterangkan secara detail 

dalam bab sebelumnya. 

 
Mengembangkan Norma 

Langkah terakhir adalah untuk mengembangkan norma-norma. 

Anda dapat melakukan ini setelah anda melaksanakan tes itu pada 

sejumlah kelas dengan jenis sama dalam kondisi yang sama. Sangat 

diperlukan untuk mempunyai lebih dari 200 kasus sebelum 

mengembangkan norma. Norma dapat dikembangkan berdasarkan umur, 

nilai, jenis kelamin, dan subyek yang diajar. Norma dapat ditentukan 

sebagai peringkat persentase, skor baku, T-skor. Skala 6, dan 

sebagainya. Norma yang paling sesuai dengan prestasi siswa dapat 

diperoleh berdasarkan norma lokal, dengan menggunakan Penilaian 

Acuan Norma (PAN) dan disusun secara khusus untuk subyek dengan 

skala terbatas.  
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C. RANGKUMAN 

Evaluasi dalam pendidikan jasmani dapat menggunakan dua 

pendekatan, yaitu evaluasi proses maupun hasil (product). Tes adalah 

instrumen atau alat yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang 

berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki oleh seorang 

siswa atau mahasiswa untuk tujuan tertentu. 

Langkah-langkah pengembangan instrumen tes pengetahuan 

mengikuti langkah-langkah berikut: (1) lakukan analisis Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dari kurikulum 2013, (2) Susun kisi-kisi 

instrumen sesuai KI dan KD, (3) Tuliskan petunjuk menjawab soal, (4) 

Susun butir soal masing-masing KD mulai C1-C6, dan (5) Tuliskan kunci 

jawaban. 
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BAB VI 
KOMPONEN-KOMPONEN  

KETERAMPILAN MOTORIK 

Pada bagian ini akan penulis paparkan Komponen-komponen 

keterampilan motorik, yang meliputi: tes kekuatan otot, daya tahan otot 

dan kebugaran jasmani. Secara rinci materi tersebut dikemukakan pada 

bagian berikut: 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan komponen keterampilan motorik. 

2. Menjelaskan tes kekuatan otot. 

3. Menjelaskan tes daya tahan otot. 

4. Menjelaskan tes kebugaran jasmani. 

Kata Kunci: Keterampilan motorik, komponen keterampilan motorik  

B. KOMPONEN KEMAMPUAN MOTORIK 

 Komponen keterampilan motorik yang sangat penting terdiri dari 

kekuatan otot, daya tahan, kekuatan jantung, keseimbangan, kelentukan, 

ketangkasan, kecepatan, daya kinestetis, koordinasi mata-kaki, koordinasi 

tangan-mata, serta koordinasi dari semua anggota tubuh lainnya. Seluruh 

komponen tersebut kita rangkum dalam istilah-istilah kebugaran motorik 

(motor fitness), kebugaran fisik (phisycal fitness) serta kemampuan 

motorik umum. Pada kenyataannya, dalam melakukan suatu gerakan 

tertentu, kita tidak selalu mempergunakan seluruh komponen secara 

keseluruhan. Namun demikian, ada gerakan tertentu yang membutuhkan 

beberapa komponen secara bersamaan. Misalnya seseorang tidak akan 

bisa lulus dari suatu tes ketangkasan, bila tingkat keseimbangan dan 
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koordinasi yang dimilikinya sangat kurang. Berikut ini adalah bagan 

tentang elemen-elemen fisik. 

 

  Kebugaran Jasmani   

 Kebugaran Motorik  

Kemampuan Motorik Umum 

Koor-
dinasi 
Mata-
tangan 

Power 
Otot 

Kelin-
cahan 

Kekuat-
an Otot 

Daya 
Tahan 
Otot 

Daya 
Tahan 
Kardio-
vaskuler 

Kelen-
tukan 

Kece-
patan 

Koor-
dinasi 
Mata-
kaki 

ORGANIC SOUNDNESS & PROPER NUTRITION 

 

Gambar 6.1 Bagan Elemen-elemen Fisik 

       

1) TUJUAN TES 

 Tujuan utama dari tes yang menguji tingkat kebutuhan terhadap 

komponen-komponen yang dibutuhkan dalam penempilan gerak adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendiagnosis kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh 

siswa. Untuk mencapai tujuan ini, maka dibutuhkan adanya suatu 

program realistik yang dirancang untuk menciptakan adanya motivasi  

untuk mencapai suatu keberhasilan. 

2. Untuk mengklasifikasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok peng-

ajaran khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan 

strength, power dan daya tahan. 

3. Untuk memotivasi siswa agar selalu meningkatkan kondisi dan ke-

mampuan fisiknya. 

4. Untuk dapat memperoleh standar penilaian bagi siswa dalam melaku-

kan pengujian sendiri, berkaitan dengan tes circuit training. 

5. Untuk menguji sampai sejauh mana tingkat efektifitas dari program 

yang sudah disusun sebelumnya. 
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6. Untuk mempersiapkan siswa agar bisa mengantisipasi gerakan-

gerakan yang lebih sulit pada latihan tingkat berikutnya. 

 Hasil dari pengukuran terhadap komponen-komponen yang ber-

hubungan dengan kecepatan, kelentukan maupun daya tahan dalam 

suatu jenis olahraga tertentu belum tentu relevan dengan pengukuran 

komponen pada jenis olahraga lainnya. Kondisi ini mendukung adanya 

konsep mengenai spesifikasi keterampilan. Untuk itu maka guru perlu 

mengembangkan perangkat pengujiannya agar bisa menguji kemam-

puan-kemampuan tertentu yang nantinya akan dibutuhkan dalam per-

tandingan yang sesungguhnya, sehingga keterampilan siswanya dapat 

ditingkatkan. 

 Kita harus bisa mengembangkan model tertentu yang dapat 

mengukur beberapa komponen secara bersamaan, mislanya; kekuatan 

otot dengan daya tahan, kekuatan otot dengan kecepatannya, ketang-

kasan dengan kemampuan koordinasinya serta kelentukan dengan kese-

imbangannya. 

 

2) KEKUATAN--DAYA TAHAN 

 Otot tubuh manusia memberikan energi yang dapat mendorong 

kekuatan kepada tubuh, sehingga dapat melakukan gerak-gerakan ter-

tentu, menekan dan menarik benda-benda ataupun bertahan dalam posisi 

tertentu. Gerakan serta kekuatan otot manusia dalam melakukan suatu 

gerakan akan berbeda dengan gerakan lainnya. Untuk itu maka setiap 

manusia membutuhkan adanya kekuatan dan daya tahan tubuh secara 

keseluruhan untuk menghindarkan dirinya dari luka/sakit bagian bawah 

pinggang, perut serta beberapa permasalahan ortopedi lainnya. 

 Kesiapan kekuatan dan daya tahan otot akan membantu se-

seorang dalam melakukan kegiatan atau gerakan-gerakan tertentu. Con-

tohnya, anak-anak akan merasda kesulitan untuk melakukan gerakan 

salto ke depan dan ke belakang, karena kekuatan tangannya belum 
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cukup untuk mengangkat tubuhnya sendiri. Oleh sebab itu, bila kita akan 

menentukan nilai standar pengukuran atau kekuatan, maka perangkat 

tesnya harus disusun untuk masing-masing kelompok otot tertentu, 

disesuaikan dengan gerakan-gerakan yang akan dilakukan. 

 de Vries (1994) mengemukakan adanya tiga pertimbangan praktis 

yang harus selalu diperhatikan oleh guru dalam membuat estimasi 

mengenai kekuatan eksternal yang dapat dihasilkan oleh otot, yaitu; (1) 

Sudut dari tekanan otot, (2) panjang otot, dan (3) kecepatan otot. 

Kondisi yang dipengaruhi oleh tiga hal di atas dapat melakukan 

berbagai kegiatan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga hasil yang 

bisa kita catat dari tes tertentu hanya berlaku pada tes tersebut. dan 

belum menggambarkan kekuatan maksimal siswa dalam melakukan 

gerakan lainnya. Kegiatan dalam pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan lebih banyak mengarah pada peregangan otot yang maksimal. 

 
Beberapa Definisi Berkaitan dengan Kekuatan-Daya Tahan 

 Untuk mengarahkan kita agar memeliki kesamaan persepsi dalam 

menjelaskan beberapa unsur yang berkaitan dengan pengujian yang 

mengukur daya tahan seseorang. 

 Kekuatan Statis: adalah kekuatan otot yang dimiliki oleh seseorang 

untuk menahan benda yang sedang diam. Kekuatan ini banyak bertumpu 

pada konstraksi statis/konstraksi isometris. 

 Kekuatan Dinamis: adalah daya angkut maksimum yang dimiliki 

seseorang untuk memindahkan benda dengan berat tertentu dari suatu 

tempat ke tempat lainnya. Tumpuan dari gerakan ini lebih banyak meng-

arah pada konstraksi dinamis/kontraksi isotonis. 

 Dayatahan Otot Statis: adalah panjang rentang waktu maksimal 

yang dapat dicapai oleh otot untuk mengadakan kontraksi. Misalnya 

dayatahan untuk bergantung dengan tumpuan pada tangan. 
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 Daya tahan Otot Dinamis: adalah kekuatan memindahkan bebe-

rapa benda dengan ukuran berat tertentu dari suatu tempat ke tempat lain 

secara berulang-ulang. 

Baterry Tes Kekuatan dan Daya Tahan Otot 

 Kekuatan dan daya tahan otot secara keseluruhan bisa dikur hanya 

dengan menggunakan tes terhadap kelompok otot yang terdapat di 

dalamnya. Astrand dan Rodahl menjelaskan bahwa tingkat korelasi antara 

kekuatan yang diukur dari beberapa bagian tubuh secara terpisah hanya 

mencapai 40% ke bawah. Karenanya kita harus benar-benar memilih 

serangkaian tes yang bisa mengukur kekuatan dari se-bagian besar otot 

yang terdapat dalam tubuh manusia.  

 Sejak ditemukannya kenyataan bahwa tingkat korelasi dari peng-

ujian terhadap kekuatan isotonik dan isometrik dari otot yang sama 

mencapai lebih dari 80%, maka untuk selanjutnya tes kekuatan dinamis 

dianjurkan untuk dilakukan sepanjang kondisi pendukungnya menunjang, 

karena hal tersebut dipandang akan memudahkan penanganan, selain itu 

biaya yang dikeluarkan juga akan lebih murah. 

Indeks Kekuatan dan Indeks Kebugaran Fisik 

 Angka indeks kekuatan (SI) adalah jumlah dari keseluruhan atas 

lima tes kekuatan di atas ditambah dengan satu tes khusus mengenai 

kekuatan/kapasitas dari paru-paru. Unsur-unsur tes keuatan tersebut 

adalah sbb: 

 Kekuatan pegangan tangan  kanan 

 Kekuatan pegangan tangan kiri 

 Kekuatan lengan 

 Kekuatan punggung 

 Kekuatan tangan 

 
Hasil tes kekuatan tangan diperoleh dengan rumus sbb: 
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          berat badan 
(pull up + push up)    ( -------------------- + tinggi badan - 60) 
                                               10 
 

 Untuk mencapai hasil tes tersebut dibutuhkan spirometer, yakni alat 

pencatat kapasitas paru-paru. Dinamometer tangan serta dinamometer 

pengangkat dengan bagian belakang lengan. 

Indeks kebugaran fisik diperoleh dengan cara membandingkan 

angka indeks kekuatan dengan norma-norma yang didasarkan pada jenis 

kelamin, berat badan serta usia, kemudian dikalikan dengan 100 untuk 

menghasilkan angka desimal. 

 

3) TES KEKUATAN ANGKAT BERAT 

 Johnson & Nelson (1974) beranggapan bahwa pada umum-nya 

para siswa sudah sangat terbiasa dengan tes yang berhubungan dengan 

kekuatan maksimum mereka dalam mengangkat beban. Alat-alat yang 

dipergunakan dalam tes ini diantaranya bend press standing vertical, arm 

press, half squat serta curl. Bila perlu mintalah siswa untuk menarik atau 

menekan alat yang dapat mengukur kekuatan kontraksinya. Dalam 

pelaksanaannya guru dituntut selalu berhati-hati karena tes ini tergolong 

berbahaya. 

 Pengukuran atas nilai yang diperoleh siswa dalam tes ini pada 

kenyataannya sering mengalami hambatan karena 2 hal, yaitu; 

1. Siswa harus melakukan angkatan selama beberapa kali, sehingga nilai 

yang diperoleh tidak lagi menggambarkan kekuatan maksimal 

angkatannya, karena otot siswa sudah mengalami kelelahan sebelum 

tes selesai dilakukan. 

2. Guru terlalu terfokus pada ketepatan gerakan siswa dalam 

mengangkat beban, sehingga terlupakan bahwa tujuan utama yang 
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sebenarnya adalah mengukur kekuatan maksimal yang dimiliki siswa 

dalam mengangkat beban. 

 

4) TES KEBUGARAN AAHPER 

 Unsur yang diukur dalam tes ini meliputi kekuatan daya tahan dan 

tenaga dari kelompok otot-otot tertentu. Pelaksanaan dari tes ini adalah 

sebagai berikut; 

Tabel 6.1 Tes kebugaran AAHPER; kegiatan & unsur yang dinilai 

 

KEGIATAN UNSUR YANG DINILAI 

 Pull ups 

 Flexed arm hang 

 Lari cepat sejauh 50 yard 
(45,73 meter) 

 Sit ups (1 menit) 
 

 Standing broad jump 

 Lari dan jalan sejauh 600 yard 
(548,78 meter) 

 Lari cepat 

 Otot dinamik, dayatahan 

 Otot sintetis, daya tahan: pendek 

 Kecepatan dan power 
 

 Otot dinamik, daya tahan: 
menengah 

 Power 

 Otot dinamik, dayatahan; 
menengah 

 Otot dinamik, dayatahan: 
menengah dikombinasikan dengan 
kecepatan dan ketangkasan.  

 

5) TES DAYA TAHAN OTOT DINAMIS 

 Michael Yuhazz memperkenalkan tes daya tahan otot yang 

dilaksanakan selama 5 menit, sebagai salah satu tes yang pelaksanaan-

nya sangat sederhana dan ekonomis. Tes ini bertujuan untuk mengukur 

daya tahan otot dengan mempergunakan tubuh sebagai kekuatan untuk 

bergeraknya. 

 Dalam melaksanakan tes ini terlebih dahulu kita membagi kelas 

dalam dua kelompok. Satu kelompok bertugas untuk mengawasi dan 

mencatat nilai yang diperoleh anggota kelompok lainnya yang sedang 

mengikuti tes. Tugas ini dilakukan secara bergantian. 
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 Alat-alat yang dipergunakan dalam tes ini sangatlah sederhana, 

yakni pensil, kartu penilaian serta lantai aula. Tes ini akan sangat mudah 

diikuti oleh siswa dalam berbagai kelompok usia serta jenis kelamin. Guru 

dapat memantau perkembangan yang dicapai oleh siswanya secara 

mingguan. Selain itu gurupun harus menentukan tempat yang memadai 

untuk pelaksanaan tes serta standar nilai untuk masing-masing kelompok 

siswanya. Rentang waktu untuk siswa SD, misalnya dapat dikelompokan 

sebagai berikut; 

 40 - 60 menit untuk siswa putra 

 20 - 30 menit untuk siswa putri 

 

6) TEKNIK PENGUKURAN 

 Rentang waktu untuk siswa SLTA adalah 60 detik untuk melaku-

kan 4 hingga 5 kali latihan, serta 30 detik berikutnya untuk latihan 

pengembangan otot dada dan punggung. Bagi anak remaja putri dan 

wanita dewasa, rentang waktu yang dirancang  untuk setiap latihan 

adalah 30 detik, kecuali latihan peregangan kaki yang dilakukan selama 

30 detik untuk masing-masing bagian. 

 Latihan diselang selama 10 menit untuk mencatat hasil yang sudah 

diperoleh masing-masing siswa. Setiap peserta biasa mengulang latihan 

selama beberapa kali untuk mencapai kecepatan terbaik dan dapat 

beristirahat sesuka mereka masing-masing. 

 
Deskripsi tiap bagian latihan 

1. Push up. 

    Putra 60 detik dan Putri 30 detik 

2. Sit up 

    Putra 60 detik dan Putri 30 detik 

3. Latihan peregangan kaki 
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    Putra dan putri masing-masing 30 detik 

4. Latihan peregangan dada 

    Putra dan putri masing-masing 30 detik 

5. Latihan sitting tucks 

    Putra 60 detik dan Putri 30 detik 

 Berikut ini adalah format dan score sheet yang berkaitan dengan 

pelaksanan tes-tes tersebut di atas. 

 
 
Nama Siswa: ----------------------  Umur   : ------------------ 
Sekolah : ----------------------  Tempat/Tgl.Lahir : ------------------ 
Kelas  : ----------------------  Berat Badan : ------------------ 
 

Data Tgl. Tes ....... Tgl. Tes ....... Tgl. Tes ....... Tgl. Tes ....... 

 Usia Th... Blan... Usia Th... Blan... Usia Th... Blan... Usia Th... Blan... 

Skor 
Kasar 

Ranking 
Persen-

til 

Skor 
Kasar 

Ranking 
Persen-

til 

Skor 
Kasar 

Ranking 
Persen-

til 

Skor 
Kasar 

Ranking 
Persen-

til 

5 Menit  Daya Tahan Otot 

1. Push-up         

2. Sit-ups         

3. Side Leg 
Raise 

        

4. Chest Raise         

5. Double 
Backward 
leg Raise 

        

6. Sitting Tuck         

 

Gambar 7.2 Format & Score Sheet Tes Kekuatan & Daya Tahan Otot 
 

Power 

Adalah merupakan gabungan antara kekuatan dan kecepatan 

(explosive), yang dilakukan dengan mengerahkan gaya (force) otot 

maksimum dengan kecepatan maksimum. 

Kekuatan dan kecepatan sangat dibutuhkan agar tubuh seseorang 

dapat mencapai jumlah gerakan maksimum. 
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Power diartikan sebagai hasil kerja setiap unit waktu. Energi kimia 

ditingkatkan untuk mendapatkan hasil dari proses metabolik yang dialih-

kan ke dalam proses kimia. Jarak antara kontraksi otot sampai pada objek 

adalah hal yang diperhitungkan dalam unjuk kerja „power‟. Penghitungan 

power adalah sebagai berikut: 

 
 
                       Kekuatan x jarak                                           work 
  POWER  =   -------------------------       atau     POWER =   -------  
                              waktu                                                  time  
 
 
Vertical Jump 

 Pengukuran jarak dari posisi berdiri dengan ketinggian lompatan 

dianggap sebagai tes dari power tungkai. Berat badan seseorang dan 

kecepatan dalam melaksanakan lompatan bukan merupakan bagian dari 

pengukuran. Namun bagaimanapun juga hal tersebut turut menjadi 

pertimbangan dalam menentukan power seseorang. Contoh; anak laki-

laki dengan berat badan 77,27 kg yang melompat vertikal setinggi 60,69 

cm, memiliki power yang lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki 

yang melompat dengan ketinggian yang sama, tapi memiliki berat badan 

88,81 kg.    

 

7) Tes Power Margarie Kalaman 

 Cara penyelenggaraan serta penilaian tes power Kalaman dapat 

kita lihat pada percobaan Mathews dan Fox berikut ini: Siswi diminta 

untuk berdiri sejauh 6 meter menghadap sebuah tangga rumah. Mereka 

diminta untuk mendekat dan menaiki anak tangga secepat mungkin. 

Gerakan dilakukan sebanyak 3 kali secara berurutan. Pada anak tangga  

ketiga dan kesembilan diletakkan semacam keset. Pencatatan waktu 

dilakukan pada saat siswa menginjak anak tangga ketiga dan kesembilan. 
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Waktu yang diperoleh siswa dibagi dalam satuan perseratus. Guru 

memilih catatan waktu terbaik dari ketiga tes yang dilakukan siswa. 

Output dari power dihitung dengan rumus sbb; 

 
 
                  W  X  D  
Power  =   ----------- 

                        T 
 
Keterangan: 

W   : Weight atau berat badan siswa 

D   : Jarak antara keset ke satu dengan keset kedua 

t     : Rentang waktu yang diperlukan untuk bergerak dari keset  
     yang pertama ke reset yang kedua. 

 

8) TES KETANGKASAN KOORDINASI 

 Koordianasi diartikan sebagai keseluruhan dari pola gerak se-

kelompok otot pada saat melakukan penampilan gerak yang pada 

akhirnya menghasilkan tingkat keterampilan seseorang. Ketangakasan 

adalah keterampilan untuk mengubah arah gerakan tubuh atau bagian 

tubuh secara tiba-tiba. 

 Untuk menjadi seseorang yang tergolong tangkas, kita harus bisa 

mengadakan koordinasi gerakan dengan sebaik-baiknya. Seseorang 

harus mengerahkan segenap kekuatan, daya tahan, keseimbangan serta 

kelentukannya pada saat ia akan dinilai ketangkasannya. Beberapa tes 

ketangkasan dan koordinasi dikemukakan sbb; 

 1. Squat Trust. Dari keadaan berdiri tegak, turunkan tubuh ke 

posisi berjongkok condong ke depan dan letakkan kedua tangan di depan 

kedua kaki menyentuh lantai. Jungkitkan kedua bagian belakang kaki ke 

arah depan sejauh mungkin dan regangkan kedua tangan, kembali ke 

posisi semula kemudian kembali ke posisi berdiri. Nilai yang diperoleh dari 
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tes ini dihitung dari hasil yang diperoleh selama 10 detik. Setiap gerakan 

yang sempurna dinilai 1, dan tiap bagian gerakan dinilai 1/4. 

  2. Edgren Side Step Buatlah 3 garis sejajar pada lantai dengan 

jarak masing-masing 1,22 meter. Siswa berdiri diantara dua garis, dan 

pada saat guru memberi aba-aba mulai, maka ia harus melangkah ke 

sebelah kanan hingga mencapai garis yang kanan dan kembali 

melangkah ke tempat semula iua berdiri. Lakukan gerakan yang sama ke 

sebelah kiri. Tes ini dilakukan selama 30 detik dan nilai 1 diperoleh setiap 

siswa kembali ke tempat semula setelah siswa mengkah ke salah satu 

sisi hingga mencapai masing-masing garis yang ada pada sisi masing-

masing. Tes yang dikembangkan oleh AAHPER meliputi ketangkasan dan 

koordinasi serta lari cepat, lari berputar gaya boomerang, lari menyilang 

serta tes pengukuran yang menggunakan ban mobil. Rincian dari tes 

AAHPER tersebut adalah sebagai berikut: 

 1. Tes lari cepat AAHPER .  

 2. Lari berputar gaya boomerang. Sebuah kerucut yang sudah 

ditandai diletakkan sekitar 3,18 meter dari titik start. Kemudian titik tanda 

berikutnya diletakkan dengan jarak sekitar 4,57 meter setelah titik tanda 

yang pertama. Dua titik yang lainnya diletakkan dengan jarak yang sama. 

Siswa diminta untuk melakukan gerakan lari dengan arah yang telah 

ditentukan. 

 3. Lari menyilang (Dodging run). Garis start sepanjang 1,83 meter 

ditandai pada lantai. Sebuah rintangan diletakkan pada jarak sekitar 3,66 

meter di depan garis start. Rintangan yang kedua diletakkan dengan jarak 

1,83 meter di depan rintangan berikutnya. Demikianlah posisi diatur 

hingga mencapai rintangan keempat. Siswa melakukan gerakan lari 

secara menyilang dengan arah yang telah ditentukan. 

 4. Tes Ban Mobil. Pertama-tama dibuat garis start sepanjang  1,83 

meter pada lantai. 5 pasang ban mobil diletakkan dengan jarak 
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memanjang masing-masing 1,83 meter dan lebarnya 1,23 meter. Siswa 

memulai tes dari garis start, melangkah dengan kaki kanan, menginjak 

ban di sebelah kanan dengan kaki kanannya, kemudian melangkah ke kiri 

dan menginjak ban dengan kaki kiri dan seterusnya, hingga pada akhirnya 

menginjak seluruh ban mobil yang disediakan. 

 

9) KETANGKASAN KOORDINASI MATA-TANGAN  

 Unsur ini dapat dinilai dengan menggunakan tes melempar bola 

softball secara berulang-ulang. Koordinasi mata dengan kaki serta 

ketangkasan seseorang dapat diukur dengan meminta siswa peserta tes 

ini melakukan tendangan bola ke dinding, diminta untuk menggiring bola 

yang diikuti dengan gerakan tubuh secara keseluruhan. 

 Petunjuk untuk pelaksanaan tes ini adalah sebagai berikut: 

 1. Lemparan bola softball secara berulang-ulang. Tes ini 

bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan koordinasi antara mata 

dengan tangan yang diikuti dengan gerakan tubuh secara keseluruhan. 

Pada salah satu dinding ditandai  suatu titik sasaran denga lebar 1,69 

meter dan tinggi 3,05 meter. Lemparan dilakukan dari jarak 15,24 meter 

dari dinding. Daerah batas lemparan ditandai dengan ukuran 1,69 meter 

persegi, dengan jarak satu dengan lainnya sejauh 3.00 meter sejajar 

dengan daerah sasaran. Siswa berdiri di sembarang tempat pada daerah 

lemparan. Pada saat guru meneriakan aba-aba “siap”, maka ia mulai 

melempar bola softball dengan lemparan overhead. Bola bisa ditangkap 

pada saat masih melayang ataupun sudah memantul ke dinding lantai . 

Bila sekali-kali bola terjatuh keluar, maka siswa harus memungutnya 

kembali tanpa memperoleh bantuan dari siapapun. 10 menit pertama 

digunakan oleh siswa untuk melakukan latihan, sedangkan tes yang 

sebenarnya dilakukan selama 15 menit. Setiap lemparan yang bagus 

dinilai 1, keseluruhan nilai lemparan diperoleh dari hasil lemparan bola 

yang tepat. Bola yang menyentuh garis pembatas dianggap tidak sah. 
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 2. Tes menendang bola ke dinding. Tes ini bertujuan untuk 

mengukur tingkat kemampuan koordinasi mata dengan kaki serta gerakan 

keseluruhan tubuh dengan penuh ketangkasan. Sebuah daerah sasaran 

dibuat pada dinding sepanjang 2,44 meter dengan tinggi 1,22 meter. 

Derah pembatas untuk melakukan tendangan ditandai pada lantai dengan 

ukuran 3,65 meter x 4,23 meter di depan daerah sasaran. Daerah 

pembatas ditandai dengan diatara baseline dengan dasar dinding di 

daerah sasaran. Bola diletakkan pada daerah pembatas ini dan siswa 

diminta untuk melakukan tendangan secara beruntun sebanyak mungkin, 

baik dengan menggunakan telapak kaki, alas kaki, betis ataupun lutut. 

Selama melakukan tes ini siswa dilarang menggunakan tangan. Tes 

dilakukan sebanyak 3 kali dengan masing-masing waktu selama 20 detik. 

Nilai dihitung dari semua tendangan yang berhasil dilakukan oleh siswa di 

luar daerah pembatas. 

 3. Tes Dribble atau menggiring bola sepak. Sama halnya dengan 

tes terdahulu, tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan 

koordinasi mata dengan kaki, gerakan seluruh tubuh serta ketangkasan 

siswa. Siswa diminta untuk melakukan dribling bola dengan arah sesuai 

petunjuk. Tes ini dilakukan secara langsung sebanyak 3 kali. masing-

masing selama 10 detik, tanpa melakukan latihan ataupun pemanasan 

terlebih dahulu. 

 

10) Kelentukan-Keseimbangan 

 Tingkat kelentukan dan keseimbangan seseorang diukur dari ke-

mampuannya dalam melakukan gerakan tubuh baik secara keseluruhan 

maupun bagian-bagiannya dalam berbagai variasi. Tingkat kelentukan 

dan keseimbangan dituntut dari seseorang yang sedang melakukan 

gerakan-gerakan senam pada balok keseimbangan akan sangat berbeda 

dibanding dengan saat ia melakukan gerakan senam pada palang sejajar. 
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Siswa perlu mempelajari beberapa tingkat respon urat saraf yang 

dibutuhkan pada saat melakukan gerakan-gerakan tertentu, agar ia dapat 

terhindar dari kecelakaan yang mungkin terjadi. Kelentukan dan 

keseimbangan merupakan komponen-komponen yang sangat penting 

dari penampilan gerak secara keseluruhan. 

 
Definisi Kelentukan 

 Barrow dan Mc.Gee (1979) dan Baumgartner & Jackson (1995) 

mendefinisikan kelentukan merupakan kemampuan sendi untuk 

melakukan gerakan tertentu seluas mungki. Pengujian kelentukan 

seseorang dapat dilakukan dengan melaksanakan serangkaian tes 

dengan mengukur keluasan sendi. Pada pelaksanaan tes kelentukan 

dilakukan dengan mengamati dan mencatat kemampuan persendian dan 

otot-otot seseorang dalam melakukan peregangan. 

Kelentukan (fleksibility) merupakan kemampuan sendi untuk 

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi secara maksimal. 

Fleksibilitas menunjukkan besarnya pergerakan sendi yang dilakukan 

secara maksimal sesuai dengan kemungkinan gerakan (range of 

movement). 

Bertambahnya umur seseorang memiliki konsekuensi munculnya 

gangguan pada persendian, yang merupakan salah satu hal utama yang 

dapat mengurangi fleksibilitas seseorang dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Gangguan pada persendian sering menyebabkan penurunan 

kemampuan gerak. Penurunan fleksibilitas sendi akan terjadi terutama 

pada persendian tubuh bagian bawah, dan sering diikuti oleh penurunan 

keseimbangan dan gangguan berjalan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukan adalah (1) bentuk dan 

struktur persendian, (2) kemampuan otot, (3) usia dan jenis kelamin, (4) 

temperatur, (5) waktu, (6) kekuatan otot dan (7) kelelahan. (Bompa, 

1990). Pendapat lain mengemukakan, kelentukan dipengaruhi oleh faktor 
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internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain; bentuk 

persendian, daya tahan persendian, struktur tulang, elastisitas jaringan 

otot, elastisitas tendon dan ligamen, elastisitas kulit, dan kemampuan otot 

untuk melakukan rileksasi dan kontraksi. Sedangkan faktor luar antara 

lain: temperatur tempat latihan, waktu latihan pagi atau siang, langkah-

langkah yang dilakukan setelah istirahat dari cedera, usia, jenis kelamin, 

dan sebagainya. (http://www.enteract.com/~bradapp/ docs/rec/ stretching/ 

stretching-3.html). 

 
Definisi Keseimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan 

posisi tubuh secara tepat pada saat berdiri (static balance) atau pada saat 

melakukan gerakan (dynamic balance).  

Kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain: visual, vestibular, dan proprioseptif. 

Dengan bertambahnya umur keseimbangan akan menurun sebagai akibat 

dari penurunan struktur dan fungsi organ keseimbangan.  

Franks dan Deutsch mendefinisikan keseimbangan sebagai tingkat 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjaga sistem jaringan 

urat sarafnya dalam keadaan statis, sehingga bisa merespon dan 

mengontrol tubuhnya dalam melakukan gerakan-gerakan tertentu. 

 Tingkat keseimbangan seseorang sangat kompleks, karena pada 

akhirnya akan melibatkan banyak unsur perangkat tubuh, seperti sistem 

vestibular yang terdapat pada telinga bagian dalam, pandangan mata, 

tacticle sensation dan propioceptor, interpretasi otak dan pikiran, hasil dari 

berbagai respons motorik turut menentukan keadaan fisik se-seorang. 

 Pengukuran keseimbangan merupakan proses yang sangat 

kompleks. Tes dan pengukuran berbagai respons sistem vestibular 

merupakan hal yang sangat spesifik. Begitu juga mentes dan mengukur 
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hal lainnya. Dengan kata lain pengetahuan yang berkaitan dengan tes 

dan pengukuran tentang keseimbangan merupakan hal yang sangat 

penting bagi guru pendidikan jasmani. 

 Dilihat dari sudut praktisnya, pengukuran keseimbangan melalui 

observasi terhadap berbagai respon dari tiap individu turut menentukan 

keadaan fisik. 

 

11) TES KESEIMBANGAN DAN KELENTUKAN 

 Tes ini merupakan tes yang sangat praktis dan tidak memerlukan 

peralatan yang mahal. Dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, 

meskipun jumlah siswa besar. Hasil tes tersebut bisa dipakai sebagai 

pedoman, tapi tidak berlaku secara mutlak dalam menentukan program. 

Norma dan tes berikut ini dapat membantu guru pendidikan jasmani untuk 

memudahkan pencapaian tujuan dari aktifitas siswa. 

Tes 1 : Fleksibilitas punggung 

 Tes ini dibuat untuk mengukur tingkat kelentukan otot hamstring 

dan betis. Siswa duduk berselonjor di lantai, kedua telapak kaki dirapat-

kan pada bagian samping alat. Dengan didorong oleh kawan ke depan, 

kedua tangan diluruskan kedepan, dan dengan ujung jari berusaha 

menyentuh mistar yang sudah berisikan angka. Tes ini menggunakan 

„face validity‟, tanpa ada nilai koefisien reliabilitas. Nilai rata-rata dan 

standar deviasi untuk putra masing-masing 45,1 cm dan 9,7 cm. 

Sedangkan untuk putri masing-masing adalah 45,85 cm dan 9,99 cm. 

Tabel 6.1  Norma Skor Mentah Tes Fleksibilitas 
 

      Kategori fleksibilitas         Nilai fleksibilitas (cm)  

       B a i k  
       Sedang 
       Kurang  

          Lebih dari  11,5 
         (-) 6,5  -  11,5  
         Kurang dari (-) 6,5  
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Gambar 6.1a Pelaksanaan Tes Duduk dan Jangkau 
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Gambar 6.1b Pelaksanaan Tes Kelentukan dengan Posisi Berdiri Membungkuk 
 

Tes 2 : Stork stand 

 Tes ini ditujukan untuk mengukur keseimbangan statis siswa. Siswa 

berdiri dengan satu kaki, dan kaki yang lainnya ditekuk menyentuh bagian 

lutut samping. Berdasarkan komando siswa mengangkat tumit kaki 

tumpu, dan menahannya selama mungkin dalam posisi tersebut, tanpa 

bergerak. Tes ini memiliki tingkat reliabilitas sebesar 0.87, dan 

diasumsikan berdasarkan „face validity’.  

 

 
Gambar 6.2  Pelaksanaan Tes Keseimbangan Statis (Stork Stand) 

 

Tabel 6.2  Norma Tes Keseimbangan Statis 
 

Pelaksanaan Tes Pengamatan Kategori 

Mata Terbuka Badan  goyang Sangat Kurang 

Mata tertutup Badan goyang Kurang 

Mata Terbuka Badan tidak goyang Baik 

Mata terbuka Badan tidak goyang Baik Sekali 
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Tes 3: Modifikasi tes keseimbangan dinamis Bass 

 Tes ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keseimbangan 

dinamis siswa. Siswa berdiri dengan tumpuan pada kaki kanan di tempat 

start, kemudian melompat pada kotak pertama dengan bertumpu pada 

kaki kiri tahan selama 5 detik; kemudian melangkah lagi sampai pada 

kotak yang ke sepuluh; dan masing-masing ditahan selama 5 detik. 

Dikatakan berhasil apabila, testee mampu melakukan lompatan dengan 

bola yang ada di kakinya tanpa menyentuh tumit atau bagian tubuh yang 

lain, dan mampu bertahan dalam 5 detik. Nilai 5 akan diberikan, apabila 

dia mampu melakukannya di masing-masing kotak dan akan di tambah 

lagi 5 angka, bila dia juga mampu menahannya dalam posisi diam selama 

5 detik. Jadi siswa akan mendapatkan nilai 10 tiap satu tempat, sehingga 

nilai maksimum yang akan didapatkan adalah sebesar 100 (10 tempat x 

10 lompatan yang berhasil). Alat-alat yang dibutuhkan adalah  stopwatch, 

kotak-kotak (tanda-tanda) dan meteran. 

 
C. RANGKUMAN 

Mengukur keterampilan motorik, sebaiknya melibatkan beberapa 

komponen penting, diantaanya berupa kekuatan otot, daya tahan, ke-

kuatan jantung, keseimbangan, kelentukan, ketangkasan, kecepatan, 

daya kinestetis, koordinasi mata-kaki, koordianasi tangan-mata, serta 

koordinasi dari semua anggota tubuh lainnya.  

Masing-masing komponen keterampilan motorik memiliki kriteria 

dan tolok ukur yang berbeda, sehingga instrumen yang digunakan untuk 

mengukur komponen tersebut tidak sama.  
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BAB VII 
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 

KURIKULUM 2013 

Pada bagian ini akan dipaparkan Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013, yang meliputi: KI dan KD, 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas 

sebagai acuan dalam penyusunan soal, (Depdikbud 2013). Secara rinci 

materi tersebut dikemukakan pada bagian berikut: 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan KI dan KD Kurikulum 2013. 

2. Menjelaskan KI dan KD Sekolah Dasar (SD). 

3. Menjelaskan KI dan KD Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

4. Menjelaskan KI dan KD Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Kata Kunci: Kurikulum 2013, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, SD, 

SMP, SMA. 

B. KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR 

Seorang guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan harus 

memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dikuasai 

oleh siswa. Seorang siswa dalam pembelajaran harus menguasai 

kompetensi inti berupa; kompetensi spiritual, sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 

Kompetensi inti tersebut dijabarkan dalam bentuk kompetensi dasar, 

yang meliputi; kompetensi spiritual, sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
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KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

(PENJASORKES) 
SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) 

 

KELAS: I 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1.   Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 
kemampuannya sebagai anugrah Tuhan. 

2.   Memiliki perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, 
dan guru 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, 

orang lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam 
penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran. 

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan. 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman lain dalam 
penggunaan peralatan dan kesempatan. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.7 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dalam 

permainan. 
3.   Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 
mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan 
di sekolah 

3.1 Mengetahui kosep gerak dasar lokomotor dalam 
berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 
tradisional. 

3.2 Mengetahui kosep gerak dasar non-lokomotor dalam 
berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 
permainan tradisional. 

3.3 Mengetahui kosep gerak dasar manipulatif dalam 
berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 
permainan tradisional. 

3.4 Mengetahui kosep gerak dasar keseimbangan dan 
kelincahan dalam rangka pengembangan kebugaran 
jasmani.  

3.5 Mengetahui kosep gerak dasar berbagai pola gerak 
dominan dalam senam. 

3.6 Mengetahui kosep gerak dasar aktivitas rimtik.  
3.7 Mengetahui perbedaan bergerak di dalam air dan di 

darat dan keselamatan dalam aktivitas air. 
3.8 Mengetahui cara menjaga  kebersihan diri yang meliputi 

kebersihan badan, kuku, kulit, gigi, rambut, hidung, 
telinga, tangan dan kaki  serta pakaian.  

3.9 Mengetahui bagian-bagian tubuh manusia dan 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

kegunaannya. 
3.10 Mengetahui dampak jangka pendek selama dan setelah 

melakukan aktivitas fisik. 

4.   Menyajikan pengetahuan 
faktual dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam 
gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 

4.1 Mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor yang 
dilandasi konsep gerak (seperti konsep: tubuh, ruang, 
hubungan, dan usaha) dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau tradisional. 

4.2 Mempraktikkan pola gerak dasar non-lokomotor yang 
dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau permainan tradisional. 

4.3 Mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif yang 
dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau permainan tradisional. 

4.4 Mempraktikkan aktivitas jasmani untuk melatih 
keseimbangan dan kelincahan tubuh melalui permainan 
sederhana. 

4.5 Mempraktikkan  berbagai pola gerak dominan dalam 
senam (seperti menolak, mendarat, berputar, 
mengayun, dan lokomotor) dan  berbagai pola gerak 
dominan posisi statis (misalnya; tumpu lengan 
depan/belakang/samping, bergantung, sikap kapal 
terbang, berdiri dengan salah satu kaki). 

4.6 Mempraktikkan pola gerak dasar aktivitas ritmik 
sederhana menggunakan pola gerak lokomotor dan 
non-lokomotor yang dilandasi konsep gerak mengikuti 
irama (ketukan) tanpa/dengan musik. 

4.7 Mempraktikkan berbagai bentuk permainan pengenalan 
air. 

4.8 Mempraktikkan cara memelihara dan  menjaga  
kebersihan diri (kebersihan badan, kuku, kulit, gigi, 
rambut, hidung, telinga, tangan dan kaki  serta 
pakaian). 

 

KELAS: II 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1.   Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 
kemampuannya sebagai anugrah Tuhan. 
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2.   Memiliki perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, 
dan guru 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, 

orang lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam 
penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran. 

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan. 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman lain dalam 
penggunaan peralatan dan kesempatan. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.7 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dalam 

permainan. 
3.   Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 
mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan 
di sekolah 

3.1 Mengetahui konsep gerak variasi pola gerak dasar 
lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

3.2 Mengetahui konsep gerak variasi pola gerak dasar non-
lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana 
dan atau permainan tradisional. 

3.3 Mengetahui konsep gerak variasi pola gerak dasar 
manipulatif dalam berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau permainan tradisional. 

3.4 Mengetahui kosep gerak dasar kecepatan dan 
kelenturan dalam rangka pengembangan kebugaran 
jasmani. 

3.5 Mengetahui konsep gerak variasi pola gerak dominan 
dalam senam  (seperti menolak, mendarat, berputar, 
dan mengayun) dan pola gerak dominan posisi statis 
(misalnya; tumpu lengan depan/belakang/ samping, 
bergantung pada palang, sikap kapal terbang, berdiri 
dengan salah satu kaki). 

3.6 Mengetahui konsep gerak variasi pola gerak aktivitas 
ritmik. 

3.7 Mengetahui konsep dasar keselamatan dalam aktivitas 
air. 

3.8 Memahami cara menjaga kebersihan kelas (seperti; 
piket membersihkan lingkungan kelas, papan tulis) dan 
lingkungan sekolah (halaman sekolah). 

3.9 Memahami manfaat pemanasan dan pendinginan 
sebelum dan setelah melakukan aktivitas fisik. 

3.10 Memahami posisi tubuh (duduk, berdiri, membaca, 
berjalan) yang benar.  

3.11 Mengetahui apa yang dilakukan dan dihindari sebelum 
dan setelah melakukan aktivitas fisik. 
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4.   Menyajikan pengetahuan 
faktual dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam 
gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 

4.1 Mempraktikkan variasi pola gerak dasar lokomotor yang 
dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau tradisional. 

4.2 Mempraktikkan variasi pola gerak dasar non-lokomotor 
yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau permainan tradisional. 

4.3 Mempraktikkan variasi pola gerak dasar manipulatif 
yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau permainan tradisional. 

4.4 Mempraktikkan aktivitas jasmani untuk pengembangan 
kecepatan, kelenturan melalui permainan sederhana. 

4.5 Mempraktikkan variasi pola gerak dasar aktivitas ritmik 
dominan dalam senam (seperti menolak, mendarat, 
berputar, dan mengayun) dan pola gerak dominan 
posisi statis (misalnya; tumpu lengan depan/belakang/ 
samping, bergantung pada palang, sikap kapal terbang, 
berdiri dengan salah satu kaki). 

4.6 Mempraktikkan variasi pola gerak dasar aktivitas ritmik 
menggunakan pola gerak lokomotor dan non-lokomotor 
yang dilandasi konsep gerak mengikuti irama (ketukan) 
tanpa/dengan musik. 

4.7 Mempraktikkan berbagai gerak dasar pengenalan 
aktivitas air dan keselamatan di air, terutama yang 
berhubungan dengan gerakan kaki, tangan dan tubuh 
pada saat di air*. 

4.8 Mempraktikkan pengembangan berbagai aktivitas gerak 
lokomotor di dalam air  dan permainan dengan 
menggunakan alat di air*. 

4.9 Mempraktikkan posisi tubuh (duduk, berdiri, membaca, 
berjalan) yang benar. 

4.10 Mempraktikkan cara menjaga kebersihan kelas (seperti; 
piket membersihkan lingkungan kelas, papan tulis) dan 
lingkungan sekolah (halaman sekolah). 

 
KELAS: III 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1.  Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 
kemampuannya sebagai anugrah Tuhan. 
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2.  Memiliki perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, 
tetangga, dan guru. 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, 

orang lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam 
penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran. 

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan. 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman lain dalam 
penggunaan peralatan dan kesempatan. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.7 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dalam 

permainan. 
3.  Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 
mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
sekolah, dan tempat 
bermain. 

3.1 Mengetahui konsep gerak kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

3.2 Mengetahui konsep gerak kombinasi pola gerak dasar 
non-lokomotor dalam berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau tradisional. 

3.3 Mengetahui konsep gerak kombinasi pola gerak dasar 
manipulatif dalam berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau tradisional. 

3.4 Mengetahui konsep gerak koordinasi, ketepatan, daya 
tahan statis, kekuatan dan daya tahan dalam rangka 
pengembangan kebugaran jasmani. 

3.5 Mengetahui konep pola gerak dominan dalam senam  
dan kombinasi pola gerak dominan posisi statis dengan 
pola gerak lainnya. 

3.6 Mengetahui konsep gerak kombinasi pola gerak dasar 
aktivitas ritmik lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif 
dengan alat.  

3.7 Mengetahui konsep gerak dasar keselamatan di air. 
3.8 Mengetahui kebutuhan tidur dan istirahat untuk menjaga 

kesehatan. 
3.9 Mengetahui penggunaan waktu luang untuk kegiatan 

yang bermanfaat bagi kesehatan. 
3.10 Mengetahui manfaat pakaian dan atribut yang sesuai 

untuk jenis aktivitas fisik yang diikuti. 
4.  Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa yang 
jelas, logis, dan sistematis, 
dalam karya yang estetis 
dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 

4.1 Mempraktikkan kombinasi pola gerak dasar lokomotor 
yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau tradisional. 

4.2 Mempraktikkan kombinasi pola gerak dasar non-
lokomotor yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan atau permainan 
tradisional. 
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mencerminkan perilaku 
anak beriman dan 
berakhlak mulia. 

4.3 Mempraktikkan kombinasi pola gerak dasar manipulatif 
yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau permainan tradisional. 

4.4 Mempraktikkan aktivitas jasmani untuk pengembangan 
koordinasi, ketepatan dan daya tahan statis tubuh 
melalui permainan sederhana. 

4.5 Mempraktikkan aktivitas jasmani untuk pengembangan 
kekuatan dan daya tahan statis tubuh melalui 
permainan yang lebih kompleks baik secara individu 
maupun berpasangan. 

4.6 Mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan dalam 
senam (seperti lompat kangkang, lompat jongkok, roll 
depan) dan kombinasi pola gerak dominan posisi statis 
dengan pola gerak lainnya(seperti: sikap kapal terbang 
– roll atau sebaliknya). 

4.7 Mempraktikkan kombinasi pola gerak dasar aktivitas 
ritmik lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dengan 
alat sederhana yang dilandasi konsep gerak mengikuti 
irama (ketukan) tanpa/dengan musik. 

4.8 Mempraktikkan gerak dasar keselamatan, seperti; 
gerakan kaki, gerak lengan dan tangan, gerakan kaki  
dan tungkai di dalam air, seluruh badan berada di 
bawah permukaan air, menahan napas di air*. 

4.9 Mempraktikkangerak dasar water trappen 
(mengambang di air) *. 

KELAS: IV 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima, 
menghargai, dan 
menjalankan ajaran 
agama yang 
dianutnya . 

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 
kemampuannya sebagai anugrah Tuhan. 

1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara 
dan dibina, sebagai wujud syukur kepada sang 
Pencipta. 

2.  Memiliki perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, 
tetangga, dan guru. 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, 

orang lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam 
penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran. 

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan. 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman lain dalam 
penggunaan peralatan dan kesempatan. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.7 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dalam 

permainan. 
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3.  Memahami pengetahuan 
faktual dengan cara 
mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
sekolah, dan tempat 
bermain. 

3.1 Memahami kosep gerak dasar untuk membentuk 
gerakan dasar atletik jalan  dan lari.   

3.2 Memahami variasi dan  kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam 
permainan bola kecil. 

3.3 Memahami variasi dan  kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam 
permainan bola besar.  

3.4 Memahami berbagai aktivitas kebugaran jasmani untuk 
mencapai tinggi dan berat badan ideal. 

3.5 Memahami kombinasi pola gerak dominan untuk 
membentuk keterampilan/ teknik dasar senam  dan  
kombinasi pola gerak dominan posisi statis dan dinamis,  
tumpuan dan gantungan.. 

3.6 Mengetahui  pola gerak dasar aktivitas ritmik  bertema 
budaya daerah yang dilandasi konsep gerak mengikuti 
irama (ketukan) tanpa/dengan musik. 

3.7 Mengetahui keterampilan gerak salah satu gaya renang 
dan dasar penyelamatan terhadap orang lain*. 

3.8 Memahami tinggi dan berat badan ideal dan 
pengaruhnya terhadap pertubuhan dan perkembangan. 

3.9 Memahami pengaruh aktivitas fisik dan istirahat yang 
cukup terhadap pertumbuhan dan perkembangan 
tubuh. 

3.10 Memahami gizi dan menu seimbang dalam menjaga 
kesehatan tubuh. 

3.11 Memahami jenis cidera dan cara penanggulangannya 
secara sederhana selama melakukan aktivitas fisik. 

4.  Menyajikan pengetahuan 
faktual dalam bahasa yang 
jelas, logis, dan sistematis, 
dalam karya yang estetis 
dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
anak beriman dan 
berakhlak mulia. 

4.1 Mempraktikkan kombinasi gerak dasar untuk 
membentuk gerakan dasar atletik jalan  dan lari  yang 
dilandasi konsep gerak melalui permainan dan atau 
olahraga tradisional. 

4.2 Mempraktikkan variasi dan  kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam 
permainan bola kecil yang dilandasi konsep gerak 
dalam berbagai permainan dan atau olahraga 
tradisional bola kecil. 

4.3 Mempraktikkan variasi dan  kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam 
permainan bola besar  yang dilandasi konsep gerak 
dalam berbagai permainan dan atau olahraga 
tradisional bola besar. 

4.4 Mempraktikkan berbagai aktivitas kebugaran jasmani 
untuk mencapai tinggi dan berat badan ideal. 

4.5 Mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan untuk 
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membentuk keterampilan/ teknik dasar senam (seperti: 
hand stand, kayang, dsb) dan  kombinasi pola gerak 
dominan posisi statis dan dinamis,  tumpuan dan 
gantungan (misalnya: gerak hand stand berpasangan) 
secara berpasangan. 

4.6 Mempraktikkan  pola gerak dasar aktivitas ritmik  
bertema budaya daerah yang sudah dikenal dilandasi 
konsep gerak mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan 
musik 

4.7 Mempraktikkan salah satu gaya renang dalam jarak 
tertentu*. 

4.8 Mempraktikkan dasar penyelamatan terhadap orang 
lain* 

4.9 Mempraktikkan cara penanggulangan cidera secara 
sederhana saat melakukan aktivitas fisik. 

 

KELAS: V 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1.  Menerima, menghargai, dan 
menjalankan ajaran agama 
yang dianutnya. 

1.3 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 
kemampuannya sebagai anugrah Tuhan. 

1.4 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara 
dan dibina, sebagai wujud syukur kepada sang 
Pencipta. 

2. Memiliki perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, percaya 
diri, dan cinta tanah air 
dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, 
tetangga, dan guru. 

2.4 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.5 Bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, 

orang lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam 
penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran. 

2.6 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.7 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan. 

2.8 Toleransi dan mau berbagi dengan teman lain dalam 
penggunaan peralatan dan kesempatan. 

2.9 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.10 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dalam 

permainan. 
3. Memahami pengetahuan 

faktual dan konseptual 
dengan cara mengamati 
dan mencoba 
[mendengar, melihat, 
membaca] serta 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu secara 

3.5 Memahami variasi dan kombinasi gerak dasar  atletik 
lompat, dan lempar. 

3.6 Memahami variasi dan  kombinasi pola gerak dasar 
dalam berbagai permainan bola kecil dan atau olahraga 
tradisional. 

3.7 Memahami variasi dan  kombinasi pola gerak dasar 
dalam berbagai permainan bola besar dan atau 
olahraga tradisional. 
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kritis tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
sekolah, dan tempat 
bermain. 

3.8 Memahami variasi dan kombinasi gerak dasar untuk 
membentuk gerakan dasar bela diri. 

3.9 Memahami aktivitas daya tahan aerobik dan anaerobik 
untuk pengembangan kebugaran jasmani. 

3.10 Memahami kombinasi pola gerak dominan untuk 
membentuk keterampilan/ teknik dasar senam 
menggunakan alat dan variasi- kombinasi pola gerak 
dominan posisi statis dan dinamis,  tumpuan dan 
gantungan.  

3.11 Memahami  konsep gerak mengikuti irama dalam 
berbagai macam pola gerak dasar aktivitas ritmik 
bertema daerah dan nasional dalam kelompok kecil.  

3.12 Memahami salah  satu gaya renang dan  keterampilan  
dasar pemberian bantuan keselamatan dalam aktivitas 
air*. 

3.13 Memahami pengaruh aktivitas fisik yang berbeda 
terhadap tubuh. 

3.14 Memahami manfaat pemeliharaan kebersihan alat 
reproduksi. 

3.15 Memahami dan menjaga diri dari berbagai 
tindakan/perilaku tidak senonoh. 

3.16 Mengetahui bahaya merokok terhadap kesehatan 
tubuh. 

4. Menyajikan pengetahuan 
faktual dan konseptual 
dalam bahasa yang jelas, 
logis, dan sistematis, 
dalam karya yang estetis 
dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
anak beriman dan 
berakhlak mulia. 

4.5 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar  
atletik lompat, dan lempar melalui permainan/olahraga 
yang dimodifikasidan atau olahraga tradisional. 

4.6 Mempraktikkan variasi dan  kombinasi pola gerak dasar 
yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai permainan 
bola kecil dan atau olahraga tradisional. 

4.7 Mempraktikkan variasi dan  kombinasi pola gerak dasar 
yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai permainan 
bola besar dan atau olahraga tradisional. 

4.8 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar untuk 
membentuk gerakan dasar bela diri yang dimodifikasi 
dalam permainan sederhana dan atau permainan 
tradisional. 

4.9 Mempraktikk aktivitas daya tahan aerobik dan anaerobik 
untuk pengembangan kebugaran jasmani. 

4.10 Mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan untuk 
membentuk keterampilan/ teknik dasar senam pada alat 
yang berbeda (seperti: balok, kuda-kuda, palang) dan 
variasi dan kombinasi pola gerak dominan posisi statis 
dan dinamis,  tumpuan dan gantungan (misalnya: 
piramid) dalam kelompok kecil  (dasar standen). 

4.11 Mempraktikkan  berbagai macam pola gerak dasar 
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aktivitas ritmik bertema daerah dan nasional dalam 
kelompok kecil yang dilandasi konsep gerak mengikuti 
irama (ketukan), tanpa/dengan music. 

4.12 Mempraktikkan satu gaya renang yang berbeda dalam 
jarak tertentu*. 

4.13 Mempraktikkan keterampilan  dasar aksi pemberian 
bantuan keselamatan dengan salah satu gaya yang 
dikuasai*. 

 

KELAS: VI 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1.  Menerima, 
menghargai, dan 
menjalankan ajaran 
agama yang 
dianutnya. 

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 
kemampuannya sebagai anugrah Tuhan. 

1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara 
dan dibina, sebagai wujud syukur kepada sang 
Pencipta. 

2. Memiliki perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, percaya 
diri, dan cinta tanah air 
dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, 
tetangga, dan guru. 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, 

orang lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam 
penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran. 

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan. 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman lain dalam 
penggunaan peralatan dan kesempatan. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.7 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dalam 

permainan. 
3. Memahami pengetahuan 

faktual dan konseptual 
dengan cara mengamati 
dan mencoba 
[mendengar, melihat, 
membaca] serta 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu secara 
kritis tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
sekolah, dan tempat 
bermain. 

3.1 Memahami variasi dan kombinasi gerak dasar atletik 
jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang  
baik. 

3.2 Memahami variasi dan  kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam 
berbagai permainan dan atau olahraga tradisional bola 
kecil  

3.3 Memahami variasi dan  kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam 
berbagai permainan dan atau olahraga tradisional bola 
besar. 

3.4 Memahami variasi dan kombinasi gerak dasar untuk 
membentuk gerakan dasar bela diri.  

3.5 Memahami  cara membaca  hasil pengukuran tes 
kebugaran  jasmani. 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

3.6 Memahami  rangkaian gerak senam ketangkasan 
dengan konsisten,  tepat dan kontrol yang baik serta 
mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak 
dominan posisi statis dan dinamis,  tumpuan dan 
gantungan . 

3.7 Memahami  kombinasi pola aktivitas gerak dasar 
aktivitas ritmik bertema daerah dan nasional dalam 
koreografi klasikal. 

3.8 Memahami keterampilan satu gaya renang dengan 
koordinasi yang baik. 

3.9 Memahami keterampilan pemberian bantuan 
keselamatan dalam aktivitas air. 

3.10 Memahami dan cara mengukur kebugaran jasmani 
dengan salah satu jenis tes kebugaran 

3.11 Memahami dan cara memelihara diri dari penyakit 
menular dan tidak menular 

3.12 Memahami jenis dan cara menghindarkan diri dari 
bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif terhadap 
tubuh 

4. Menyajikan pengetahuan 
faktual dan konseptual 
dalam bahasa yang jelas, 
logis, dan sistematis, 
dalam karya yang estetis 
dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
anak beriman dan 
berakhlak mulia. 

4.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar 
atletik jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol 
yang  baik melalui permainan dan olahraga atletik dan 
atau olahraga tradisional 

4.2 Mempraktikkan variasi dan  kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif yang 
dilandasi konsep gerak dalam berbagai permainan dan 
atau olahraga tradisional bola kecil dengan kontrol yang 
baik 

4.3 Mempraktikkan variasi dan  kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif yang 
dilandasi konsep gerak dalam berbagai permainan dan 
atau olahraga tradisional bola besar dengan kontrol 
yang baik 

4.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar 
untuk membentuk gerakan dasar bela diri yang 
dimodifikasi dalam permainan sederhana dan atau 
permainan tradisional 

4.5 Mengukur status kebugaran mengunakan berbagai 
instrument penilaian (Tes Kesegaran Jasmani 
Indonesia) 

4.6 Mempraktikkan sebuah rangkaian gerak senam 
ketangkasan dengan konsisten,  tepat dan kontrol yang 
baik serta mempraktikkan variasi dan kombinasi pola 
gerak dominan posisi statis dan dinamis,  tumpuan dan 
gantungan (misalnya: piramid) dalam kelompok besar 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

4.7 Mempraktikkan  kombinasi pola aktivitas gerak dasar 
aktivitas ritmik  bertema daerah dan nasional dalam 
koreografi klasikal yang 
dilandasikonsepgerakmengikutiirama (ketukan), 
tanpa/dengan musik 

4.8 Mempraktikkan keterampilan satu gaya renang dengan 
koordinasi yang baik dalam kecepatan tertentu 

4.9 Mempraktikkan keterampilan aksi pemberian bantuan 
keselamatan secara bertanggung jawab, serta 
melakukan tindakan (simulasi) resusitasi (pemijatan 
jantung dan nafas buatan) 
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KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/ MADRASAH TSANAWIYAH 
(MTs) 

 
KELAS VII 
 

KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang 
dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan 
olahraga, dicerminkan dengan: 

a. Pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah 
pelajaran. 

b. Selalu berusaha secara maksimal dan tawakal 
dengan hasil akhir. 

c. Membiasakan berperilaku baik dalam berolahraga 
dan latihan. 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan 

prasarana pembelajaran serta menjaga keselamatan diri 
sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.  

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.4 Menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik. 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.7 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dalam 

permainan. 
2.8 Memiliki perilaku hidup sehat. 

3. Memahami pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1 Memahami teknik dasar gerak fundamental permainan 
bola besar. 

3.2 Memahami teknik dasar gerak fundamental permainan 
bola kecil. 

3.3 Memahami teknik dasar gerak fundamental atletik (jalan 
cepat, lari, lompat, dan lempar). 

3.4 Memahami teknik dasar gerak fundamental olahraga 
beladiri. 

3.5 Memahami berbagai teknik dasar senam lantai.   
3.6 Mengidentifikasi  pola gerak melangkah dan irama gerak 

dalam  aktivitas gerak ritmik.  
3.7 Memahami alat ukur yang digunakan untuk menilai 

komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan dan 
derajat kebugaran jasmani. 
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KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR 

3.8 Memahami teknik dasar satu atau dua gaya renang. 
3.9 Memahami tindakan P3K pada kejadian darurat, baik 

pada diri sendiri maupun orang lain. 
3.10 Memahami konsep gaya hidup sehat untuk mencegah 

berbagai penyakit. 

4. Mencoba, mengolah, dan 
menyaji dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut 
pandang/teori 

4.1 Mempraktikkan teknik dasar permainan bola besar 
dengan menekankan gerak dasar fundamental. 

4.2 Mempraktikkan teknik dasar permainan bola kecil 
dengan menekankan gerak dasar fundamental. 

4.3 Mempraktikkan teknik dasar atletik (jalan cepat, lari, 
lompat dan lempar) menekankan gerak dasar 
fundamentalnya 

4.4 Mempraktikkan teknik dasar olahraga beladiri dengan 
menekankan gerak dasar fundamentalnya 

4.5 Mempraktikkan gabungan pola gerak dominan menuju 
teknik dasar senam lantai.  

4.6 Mempraktikkan aktivitas pola gerak melangkah dan 
irama gerak dalam  aktivitas gerak.   

4.7 Mencoba mengukur  komponen kebugaran jasmani 
terkait kesehatan dan keterampilan berdasarkan norma 
instrumen yang digunakan 

4.8 Mempraktikkan satu atau dua teknik dasar gaya renang 
dengan koordinasi yang baik dengan jarak tertentu 

4.9 Mencoba mempraktikkan tindakan P3K pada kejadian 
darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. 

4.10 Mencoba menerapkan konsep gaya hidup sehat untuk 
mencegah berbagai penyakit 

 
 
KELAS VIII 
 

KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang 
dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, 
dan olahraga, dicerminkan dengan: 
a. Pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah 

pelajaran. 
b. Selalu berusaha secara maksimal dan tawakal 

dengan hasil akhir. 
c. Membiasakan berperilaku baik dalam berolahraga 

dan latihan. 
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KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan 

prasarana pembelajaran serta menjaga keselamatan diri 
sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. 

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.4 Menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik . 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.7 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dalam 

permainan. 
2.8 Memiliki perilaku hidup sehat. 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1 Memahami variasi dan kombinasi teknik dasar 
permainan bola besar. 

3.2 Memahami variasi dan kombinasi teknik dasar 
permainan bola kecil. 

3.3 Memahami variasi dan kombinasi teknik dasar atletik 
(jalan cepat, lari, lompat, dan lempar). 

3.4 Memahami variasi dan kombinasi teknik dasar olahraga 
beladiri. 

3.5 Memahami variasi dan kombinasi teknik dasar senam 
lantai dalam bentuk rangkaian sederhana. 

3.6 Memahami variasi aktivitas gerak ritmik dalam bentuk 
rangkaian sederhana. 

3.7 Memahami empat komponen kebugaran jasmani terkait 
kesehatan dan keterampilan berdasarkan norma 
instrument yang terstandar 

3.8 Memahami dua teknik dasar gaya renang  
3.9 Memahami prinsip-prinsip pencegahan terhadap bahaya 

seks bebas, NAPZA, dan obat berbahaya lainnya, bagi 
diri sendiri, keluarga dan masyarakat. 

3.10 Memahami pola makan sehat, bergizi dan seimbang. 
3.11 Memahami manfaat jangka panjang dari partisipasi 

dalam aktivitas fisik secara teratur. 
3.12 Memahami metode untuk memonitor denyut jantung. 
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KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR 

4. Mengolah, menyaji, dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut 
pandang/teori 

4.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar 
berbagai permainan bola besar dengan koordinasi yang 
baik. 

4.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar 
berbagai permainan bola kecil dengan koordinasi yang 
baik. 

4.3 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar 
atletik (jalan cepat, lari, lompat, dan lempar) dengan 
koordinasi yang baik. 

4.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar 
olahraga beladiri. 

4.5 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar 
senam lantai dalam bentuk rangkaian sederhana. 

4.6 Mempraktikkan variasi aktivitas gerak ritmik dalam 
bentuk rangkaian sederhana. 

4.7 Mempraktikkan empat komponen kebugaran jasmani 
terkait kesehatan dan keterampilan berdasarkan norma 
instrument yang terstandar. 

4.8 Mempraktikkan keterampilan dua teknik dasar gaya 
renang dengan koordinasi yang baik. 

4.9 Menyajikan hasil informasi berkaitan dengan prinsip-
prinsip pencegahan terhadap bahaya seks bebas, 
NAPZA, dan obat berbahaya lainnya, bagi diri sendiri, 
keluarga dan masyarakat. 

4.10 Menyajikan hasil informasi berkaitan dengan pola 
makan sehat, bergizi dan seimbang. 

4.11 Menyajikan hasil informasi berkaitan dengan manfaat 
jangka panjang dari partisipasi dalam aktivitas fisik 
secara teratur 

4.12 Menyajikan hasil informasi berkaitan dengan denyut 
jantung. 

 

 
KELAS IX 
 

KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR  

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang 
dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, 
dan olahraga, dicerminkan dengan: 
a. Pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah 

pelajaran. 
b. Selalu berusaha secara maksimal dan tawakal dengan 

hasil akhir. 
c. Membiasakan berperilaku baik dalam berolahraga dan 

latihan. 
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KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR  

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan 

prasarana pembelajaran serta menjaga keselamatan diri 
sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.. 

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.4 Menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik. 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.7 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dalam 

permainan. 
2.8 Memiliki perilaku hidup sehat. 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

3.1 Memahami variasi dan kombinasi teknik dasar, serta 
peraturan yang dimodifikasi untuk menambah tingkat 
kesulitan latihan permainan bola besar. 

3.2 Memahami variasi dan kombinasi teknik dasar, serta 
peraturan yang dimodifikasi untuk menambah tingkat 
kesulitan latihan permainan bola kecil. 

3.3 Memahami variasi dan kombinasi teknik dasar, serta 
peraturan yang dimodifikasi untuk menambah tingkat 
kesulitan latihan  perlombaan atletik (jalan cepat, lari, 
lompat, dan lempar). 

3.4 Memahami variasi dan kombinasi teknik dasar, serta 
peraturan yang dimodifikasi untuk menambah tingkat 
kesulitan latihan  olahraga beladiri. 

3.5 Memahami variasi rangkaian gerak dasar senam secara 
lancar, terkontrol, dan koordinatif. 

3.6 Memahami variasi rangkaian aktivitas gerak ritmik secara 
lancar, terkontrol, dan koordinatif. 

3.7 Menyusun rencana dua minggu untuk pengembangan 
kebugaran fisik berkaitan dengan kesehatan. 

3.8 Memahami  dan dapat membedakan tiga gaya renang 
yang dikuasai. 

3.9 Memahami peran aktivitas fisik dalam pencegahan 
penyakit dan pengurangan biaya perawatan Kesehatan. 

3.10 Memahami efek dari gizi dan partisipasi aktif dalam 
aktivitas fisik terhadap kontrol berat badan, konsep diri, 
dan kinerja fisik. 

4. Mengolah, menyaji, dan 
menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 

4.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar ke 
dalam permainan bola besar secara lancar, terkontrol, 
dan koordinatif. 

4.2 Mempraktikkan variasi  dan kombinasi teknik dasar ke 
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KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR  

memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang/teori 

dalam permainan bola kecil secara lancar, terkontrol, dan 
koordinatif. 

4.3 Mempraktikkan variasi  dan kombinasi teknik dasar ke 
dalam perlombaan atletik (jalan cepat, lari, lompat, dan 
lempar) secara lancar, terkontrol, dan koordinatif. 

4.4 Mempraktikkan variasi  dan kombinasi teknik dasar ke 
dalam peragaan olahraga beladiri secara lancar, 
terkontrol, dan koordinatif. 

4.5 Mempraktikkan variasi rangkaian aktivitas gerak dasar 
senam secara lancar, terkontrol, dan koordinatif. 

4.6 Mempraktikkan variasi rangkaian aktivitas gerak ritmik 
secara lancar, terkontrol, dan koordinatif. 

4.7 Mempraktikkan lima komponen kebugaran jasmani terkait 
kesehatan dan keterampilan berdasarkan norma 
instrumen yang digunakan. 

4.8 Mempraktikkan tiga gaya renang yang telah dikuasai 
dengan koordinasi yang baik dengan jarak tertentu. 

4.9 Menyajikan hasil informasi berkaitan dengan peran 
aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit dan 
pengurangan biaya perawatan Kesehatan 

4.10 Menyajikan hasil informasi berkaitan dengan efek dari gizi 
dan partisipasi aktif dalam aktivitas fisik terhadap kontrol 
berat badan, konsep diri, dan kinerja fisik. 

 

 
 

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA) 
 

KELAS: X 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya 

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak 
dan kemampuannya sebagai anugrah Tuhan yang 
tidak ternilai. 

1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus 
dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur kepada 
sang Pencipta. 

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan 

kemajuan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan 
sekitar, serta dalam penggunaan sarana dan 
prasarana pembelajaran. 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

santun, responsif dan pro-
aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam 
penggunaan peralatan dan kesempatan. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.7 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dari 

suatu permainan. 
2.8 Memiliki perilaku hidup sehat  dalam memilih 

makanan dan minuman, penyalahgunaan obat-
obatan, kebersihanan alat reproduksi,  dan 
pemanfaatan waktu luang. 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebabfenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

3.1 Menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan 
gerak salah satu permainan bola besar untuk 
menghasilkan koordinasi gerak yang baik.  

3.2 Menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan 
permainan bola kecil   untuk menghasilkan 
koordinasi gerak yang baik. 

3.3 Menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan 
nomor-nomor atletik (jalan dan lari) untuk 
menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 

3.4 Menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan  
olahraga beladiri  untuk menghasilkan koordinasi 
gerak yang baik. 

3.5 Menganalisis dua jenis rangkaikan gerak dasar 
senam lantai untuk menghasilkan koordinasi gerak 
yang baik . 

3.6 Menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan 
rangkaian gerak ritmik  untuk menghasilkan 
koordinasi gerak yang baik. 

3.7 Menganalisis data hasil pengukurkan kebugaran 
jasmani  menggunakan standar pengukuran TKJI 
(Tes Kesegaran Jasmani Indonesia) dan merancang 
program latihan yang susiai dengan perubahan 
umur, pertumbuhan, dan perkembangan. 

3.8 Menganalisis gerak dasar salah satu gaya renang 
untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 

3.9 Mengidentifikasi metode dan peralatan yang 
digunakan untuk tindakan penyelamatan di air*. 

3.10 Mengidentifikasi kandungan  makan  dan  
dampaknya  terhadap kesehatan tubuh. 

3.11 Memahami peran aktivitas fisik dalam pencegahan 
penyakit dan pengurangan biaya perawatan 
kesehatan. 
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3.12 Mengidentifikasi  jenis-jenis dan dapat menganalisis 
bahaya penggunaan NARKOBA dan psikotropika 
terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat luas. 

3.13 Memahami struktur, fungsi, kelainan, penyakit dan 
cara pencegahan penyakit pada alat reproduksi  pria 
dan wanita. 

3.14 Menganalisis perilaku hidup sehat dan pemanfaatan 
waktu luang untuk kesehatan. 

4. Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 

4.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan 
dalam memainkan salah satu permainan bola besar 
dengan koordinasi gerak yang baik. 

4.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan 
dalam memainkan salah satu permainan bola kecil 
dengan koordinasi gerak yang baik. 

4.3 Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan 
nomor-nomor atletik (jalan dan lari) dengan 
koordinasi gerak yang baik. 

4.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan 
olahraga beladiri dengan koordinasi gerak yang 
baik. 

4.5 Mempraktikkan dua jenis rangkaikan gerak dasar 
senam lantai  dengan koordinasi gerak yang baik. 

4.6 Mempraktikkan variasi dan kombinasi rangkaian 
aktivitas gerak ritmik dengan koordinasi gerak yang 
baik. 

4.7 Mengukur kebugaran jasmani  menggunakan 
standar pengukuran TKJI (Tes Kesegaran Jasmani 
Indonesia).   

4.8 Mempraktikkan keterampilan salah satu gaya 
renang dengan koordinasi yang baik.  

4.9 Mempraktikkan teknik penyelamatan kecelakaan di 
air dengan menggunakan peralatan yang ada (tali, 
pelampung, galah, skoci dan lain sebagainya). 

4.10 Menyajikan hasil identifikasi kandungan  makan  dan  
dampaknya  terhadap kesehatan tubuh. 

4.11 Menyajikan hasil pengamatan berkaitan dengan 
peran aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit.  

4.12 Menyajikan hasil identifikasi berkaitan dengan jenis-
jenis dan bahaya penggunaan NARKOBA dan 
psikotropika terhadap dirinya, keluarga dan 
masyarakat luas. 

4.13 Menyajikan informasi berkaitan dengan struktur, 
fungsi, kelainan, penyakit dan cara pencegahan 
penyakit pada alat reproduksi  pria dan wanita. 

4.14 Menyajikan hasil analisis berdasarkan data 
pengamatan berkaitan dengan perilaku hidup sehat 
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dan pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. 

  

 

KELAS: XI 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya  

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak 
dan kemampuannya sebagai anugrah Tuhan yang 
tidak ternilai. 

1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus 
dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur kepada 
sang Pencipta. 

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-
aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan 

kemajuan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan 
sekitar, serta dalam penggunaan sarana dan 
prasarana pembelajaran. 

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam 
penggunaan peralatan dan kesempatan. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.7 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dari 

suatu permainan. 
2.8 Memiliki perilaku hidup sehat  untuk tidak merokok,  

mengkonsumsi alkohol  dan narkoba, serta 
menghindari perilaku seks bebas, dan HIV/AIDS. 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 

3.1 Menganalisis dan mengkategorikan keterampilan 
gerak salah satu  permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan. 

3.2 Mengkategorikan dan menganalisis  keterampilan 
gerak salah satu  permainan bola kecil  serta 
menyusun rencana perbaikan. 

3.3 Mengkategorikan dan menganalisis  keterampilan 
gerak salah satu  nomor  atletik (lompat jauh atau 
lompat tinggi) serta menyusun rencana perbaikan. 

3.4 Menganalisis strategi untuk menghasilkan koordinasi 
gerak yang baik pada olahraga beladiri. 

3.5 Mengkategorikan dan menganalisis  keterampilan 
gerak senam ketangkasan menggunakan meja 
lompat serta menyusun rencana perbaikan. 
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prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 
 
 

3.6 Mengkategorikan dan menganalisis  keterampilan 
rangkaian gerak (koreografi) aktivitas gerak ritmik. 

3.7 Merancang  program  kebugaran fisik  (kekuatan 
otot, daya tahan otot, fleksibilitas, kapasitas aerobik, 
dan komposisi tubuh) berdasarkan hasil 
pengukuran.  

3.8 Mengkategorikan dan menganalisis  keterampilan 
gerak dua gaya renang dengan koordinasi yang baik 
dan keterampilan dasar untuk tujuan penyelamatan 
serta tindakan pertolongan kecelakaan di air. 

3.9 Memahami upaya pencegahan dan penanggulangan 
bahaya NARKOBA dan psikotropika.terhadap diri 
sendiri, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. 

3.10 Memahami dampak yang diakibatkan oleh seks 
bebas terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat 
luas berdasarkan moral serta bertanggung-jawab 
dalam menerapkan etika yang berlaku. 

3.11 Memahami bahaya, penularan, dan cara mencegah 
HIV dan AIDS. 

3.12 Menganalisis perencanaan program kesehatan 
pribadi. 

4. Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif, 
serta mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah 
keilmuan 

4.1 Mengukur dan mempraktikkan rencana perbaikan 
keterampilan salah satu  permainan bola besar. 

4.2 Mengukur dan mempraktikkan rencana perbaikan 
keterampilan salah satu  permainan bola kecil. 

4.3 Mengukur dan mempraktikkan rencana perbaikan 
keterampilan salah satu nomor-nomor atletik (lompat 
jauh atau lompat tinggi. 

4.4 Mempraktikkan strategi dalam pertarungan 
bayangan (shadow fighting) olahraga beladiri 
dengan lancar dan koordinasi gerak yang baik. 

4.5 Mengukur dan mempraktikkan rencana perbaikan 
keterampilan dua jenis gerak dasar senam 
ketangkasan menggunakan meja lompat. 

4.6 Mengukur dan mempraktikkan rencana perbaikan 
keterampilan rangkaian gerak (koreografi) aktivitas 
gerak ritmik.  

4.7 Mengukuran derajat kualitas komponen kebugaran 
jasmani terkait kesehatan dan keterampilan 
menggunakan instrumen terstandar. 

4.8 Mempraktikkan keterampilan dua gaya renang 
dengan koordinasi yang baik dan menyajikan 
peragaan dasar-dasar renang untuk penyelamatan 
kegawatdaruratan di air dan mensimulasikan 
keterampilan dasar dalam upaya memberikan 
pertolongan pada saat kejadian di air termasuk 
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sistim Resusitasi Jantung dan Paru (RJP). 
4.9 Menyajikan informasi berkaitan dengan upaya 

pencegahan dan penanggulangan bahaya 
NARKOBA dan psikotropika.terhadap diri sendiri, 
keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. 

4.10 Menyajikan informasi berkaitan dengan dampak 
yang diakibatkan oleh seks bebas terhadap dirinya, 
keluarga dan masyarakat luas. 

4.11 Menyajikan informasi berkaitan dengan bahaya, 
penularan, dan cara mencegah HIV dan AIDS. 

4.12 Menyajikan hasil analisis berdasarkan data 
pengamatan berkaitan dengan perencanaan 
program kesehatan pribadi. 

 
 
KELAS: XII 

 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya  

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak 
dan kemampuannya sebagai anugrah Tuhan yang 
tidak ternilai 

1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus 
dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur kepada 
sang Pencipta 

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-
aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan 

kemajuan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan 
sekitar, serta dalam penggunaan sarana dan 
prasarana pembelajaran. 

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam 
penggunaan peralatan dan kesempatan. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.7 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dari 

suatu permainan. 
2.8 Memiliki perilaku hidup sehat. 
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3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan 
mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

3.1 Menganalisis dan merancang strategi dan taktik 
permainan (pola  menyerang dan bertahan) salah 
satu permainan bola besar.  

3.2 Menganalisis dan merancang strategi dan taktik 
permainan (pola menyerang dan bertahan) salah 
satu permainan bola kecil.  

3.3 Menganalisis dan merancang strategi dan taktik 
dalam simulasi perlombaan nomor-nomor atletik 
yang disusun sesuai peraturan. 

3.4 Menganalisis dan merancang strategi  dan taktik 
menyerang dan bertahan dalam olahraga beladiri 
yang disusun sesuai peraturan permainan. 

3.5 Mengevaluasi  beberapa  rangkaian senam lantai  
3.6 Menganalisis dan merancang koreografi aktivitas 

gerak ritmik, serta mengevaluasi kualitas gerakan 
(execution). 

3.7 Menganalisis jenis alat/instrumen berbasis ilmiah 
yang digunakan untuk mengukur  kekuatan otot, 
daya tahan otot, kapasitas aerobik, fleksibilitas, dan 
komposisi tubuh.  

3.8 Menganalisis gerakan keterampilan 3  gaya renang 
untuk memperbaiki keterapilan garak dan 
menganalisis penyelamatan/pertolongan 
kegawatdaruratan di air, serta tindakan lanjutan di 
darat. 

3.9 Memahami berbagai peraturan perundangan serta 
konsekuensi hukum bagi para pengguna dan 
pengedar NARKOBA dan psikotropika. 

3.10 Memahami beberapa faktor (seperti sikap, gender, 
dan kepercayaan tentang peranan gender dan 
seksualitas)  yang dapat mencegah perilaku terkait 
yang menjurus kepada STDS (Sexually Transmitted 
Disease), AIDS dan kehamilan. 

3.11 Menganalisis dampak dan penanggulangan yang 
diakibatkan oleh Penyakit Menular Seksual (PMS) 
terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. 

3.12 Memahami prinsip-prinsip biomekanik, 
pengembangan otot, jenis kelamin, usia, 
pengalaman latihan, dan teknik latihan.  

4. Mengolah, menalar, menyaji, 
dan mencipta dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri serta 

4.1 Memperagakan dan mengevaluasi strategi dan 
taktik permainan (menyerang dan bertahan) salah 
satu permainan bola besar dengan peraturan 
terstandar. 

4.2 Memperagakan dan mengevaluasi strategi dan 
taktik permainan (menyerang dan bertahan) salah 
satu permainan bola kecil dengan peraturan 
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bertindak secara efektif dan 
kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 

terstandar. 
4.3 Memperagakan dan mengevaluasi strategi dan 

taktik dalam perlombaan nomor-nomor atletik (jalan 
cepat, lari,lompat, dan lempar) dengan peraturan 
terstandar. 

4.4 Memperagakan dan mengevaluasi strategi dan 
taktik menyerang dan bertahan pada simulasi 
pertarungan olahraga bela diri. 

4.5 Memperagakan  beberapa rangkaian senam lantai. 
4.6 Memperagakan dan mengevaluasi  rangkaian 

aktivitas gerak ritmik (masing-masing tiga hingga 
lima gerak).  

4.7 Mengukur kekuatan otot, daya tahan otot, kapasitas 
aerobik, fleksibilitas, dan komposisi tubuh dengan 
menggunakan penilaian yang berhubungan dengan 
kesehatan kebugaran berbasis ilmiah. 

4.8 Memperagakan dan mempraktikkan keterampilan 3 
gaya renang dan renang  
penyelamatan/pertolongan kegawatdaruratan di air, 
serta tindakan lanjutan di darat. 

4.9 Menyajikan hasil analisis berdasarkan data 
pengamatan berkaitan dengan peraturan 
perundangan serta konsekuensi hukum bagi para 
pengguna dan pengedar NARKOBA dan 
psikotropika.  

4.10 Menyajikan hasil analisis berdasarkan data 
pengamatan berkaitan dengan beberapa faktor 
(seperti sikap, gender, dan kepercayaan tentang 
peranan gender dan seksualitas)  yang dapat 
mencegah perilaku terkait yang menjurus kepada 
STDS (Sexually Transmitted Disease), AIDS dan 
kehamilan. 

4.11 Menyajikan hasil analisis berdasarkan data 
pengamatan berkaitan dengan peran aktivitas fisik 
dalam pencegahan penyakit. 

4.12 Menyajikan informasi berkaitan dengan prinsip-
prinsip biomekanik, pengembangan otot, jenis 
kelamin, usia, pengalaman latihan, dan teknik 
latihan. 
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C. RANGKUMAN 

Kompetensi inti merupakan kompetensi yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran di sekolah, termasuk pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan, yang meliputi; kompetensi spiritual, sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. 

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kompetensi inti 

tersebut, maka dijabarkan dalam bentuk kompetensi dasar, yang meliputi; 

kompetensi dasar dalam bentuk spiritual, sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 
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BAB VIII 
PENGEMBANGAN INDIKATOR  

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menganalisis KI dan KD. 

2. Menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah 

3. Menganalisis kebutuhan dan potensi peserta didik 

4. Merumuskan indikator 

5. Mengembangkan indikator penilaian 

Kata Kunci: Indikator, sikap, pengetahuan, keterampilan. 

 
B. PENGEMBANGAN INDIKATOR 

Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dalam menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) harus mampu melakukan; (1) 

Menganalisis Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), (2) 

menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah, (3) 

menganalisis kebutuhan dan potensi peserta didik, (4) merumuskan 

indikator, dan (5) mengembangkan indikator penilaian. 

 

1) Menganalisis Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

 
Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis 

tingkat kompetensi dalam KI dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi 

tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. 

Sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal 

tersebut. 

Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang 

digunakan dalam KI dan KD. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasi dalam 

tiga bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat 
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penerapan. Kata kerja pada tingkat pengetahuan lebih rendah dari pada 

tingkat proses maupun penerapan. Tingkat penerapan merupakan 

tuntutan kompetensi paling tinggi yang diinginkan. Klasifikasi tingkat 

kompetensi berdasarkan kata kerja yang digunakan disajikan dalam Tabel 

8.1. 

Tabel 8.1. Tingkat Kompetensi Kata Kerja Operasional 
 

No 
Klasifikasi Tingkat 

Kompetensi 
Kata Kerja Operasional yang Digunakan 

1 Berhubungan 
dengan mencari 
keterangan 
(dealing with 
retrieval) 
 

1. Mendeskripsikan (describe) 
2. Menyebutkan kembali (recall) 
3. Melengkapi  (complete) 
4. Mendaftar (list) 
5. Mendefinisikan (define) 
6. Menghitung (count) 
7. Mengidentifikasi (identify) 
8. Menceritakan (recite) 
9. Menamai (name) 

2 Memproses 
(processing) 
 

1. Mensintesis (synthesize) 
2. Mengelompokkan (group) 
3. Menjelaskan (explain) 
4. Mengorganisasikan (organize) 
5. Meneliti/melakukan eksperimen (experiment) 
6. Menganalogikan (make analogies) 
7. Mengurutkan (sequence) 
8. Mengkategorikan (categorize) 
9. Menganalisis (analyze) 
10. Membandingkan (compare) 
11. Mengklasifikasi (classify) 
12. Menghubungkan (relate) 
13. Membedakan (distinguish) 
14. Mengungkapkan sebab (state causality) 

3 Menerapkan dan 
mengevaluasi 
 

1. Menerapkan suatu prinsip (applying a principle) 
2. Membuat model (model building) 
3. Mengevaluasi (evaluating)  
4. Merencanakan (planning) 
5. Memperhitungkan/meramalkan kemungkinan 

(extrapolating) 
6. Memprediksi (predicting) 
7. Menduga/Mengemukakan pendapat/ 

mengambil kesimpulan (inferring) 
8. Meramalkan kejadian alam/sesuatu 

(forecasting) 
9. Menggeneralisasikan (generalizing) 
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No 
Klasifikasi Tingkat 

Kompetensi 
Kata Kerja Operasional yang Digunakan 

10. Mempertimbangkan /memikirkan kemungkinan-
kemungkinan (speculating) 

11. Membayangkan /mengkhayalkan/ 
mengimajinasikan (Imagining) 

12. Merancang (designing) 
13. Menciptakan (creating) 
14. Menduga/membuat dugaan/ kesimpulan awal 

(hypothezing) 
 

 

Selain tingkat kompetensi, penggunaan kata kerja menunjukan 

penekanan aspek yang diinginkan, mencakup sikap, pengetahuan, serta 

keterampilan. Pengembangan indikator harus mengakomodasi 

kompetensi sesuai tendensi yang digunakan KI dan KD. Jika aspek 

keterampilan lebih menonjol, maka indikator yang dirumuskan harus 

mencapai kemampuan keterampilan yang diinginkan. Klasifikasi kata kerja 

berdasarkan aspek pengetahuan, Sikap dan Keterampilan disajikan dalam 

tabel 8.2, 8.3, dan 8.4. 

 
Tabel 8.2 : Kata Kerja Ranah Pengetahuan 

 

Pengetahuan 
(C1) 

Pemahaman 
(C2) 

Penerapan (C3) Analisis (C4) Sintesis (C5) Penilaian (C6) 

Mengutip 
Menyebutkan 
Menjelaskan 
Menggambar 
Membilang 
Mengidentifikasi 
Mendaftar 
Menunjukkan 
Memberi label 
Memberi indeks 
Memasangkan 
Menamai 
Menandai 
Membaca 
Menyadari 
Menghafal 
Meniru 

Memperkirakan 
Menjelaskan 
Mengkategorikan 
Mencirikan 
Merinci 
Mengasosiasikan 
Membandingkan 
Menghitung 
Mengkontraskan 
Mengubah 
Mempertahankan 
Menguraikan 
Menjalin 
Membedakan 
Mendiskusikan 
Menggali 
Mencontohkan 

Menugaskan 
Mengurutkan 
Menentukan 
Menerapkan 
Menyesuaikan 
Mengkalkulasi 
Memodifikasi 
Mengklasifikasi 
Menghitung 
Membangun  
Membiasakan 
Mencegah 
Menentukan 
Menggambarkan 
Menggunakan 
Menilai 
Melatih 

Menganalisis 
Mengaudit 
Memecahkan 
Menegaskan 
Mendeteksi 
Mendiagnosis 
Menyeleksi 
Merinci 
Menominasikan 
Mendiagramkan 
Megkorelasikan 
Merasionalkan 
Menguji 
Mencerahkan 
Menjelajah 
Membagankan 
Menyimpulkan 

Mengabstraksi 
Mengatur 
Menganimasi 
Mengumpulkan 
Mengkategorikan 
Mengkode 
Mengombinasikan 
Menyusun 
Mengarang 
Membangun 
Menanggulangi 
Menghubungkan 
Menciptakan 
Mengkreasikan 
Mengoreksi 
Merancang 
Merencanakan 

Membandingkan 
Menyimpulkan 
Menilai 
Mengarahkan 
Mengkritik 
Menimbang 
Memutuskan 
Memisahkan 
Memprediksi 
Memperjelas 
Menugaskan 
Menafsirkan 
Mempertahankan 
Memerinci 
Mengukur 
Merangkum 
Membuktikan 
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Pengetahuan 
(C1) 

Pemahaman 
(C2) 

Penerapan (C3) Analisis (C4) Sintesis (C5) Penilaian (C6) 

Mencatat 
Mengulang 
Mereproduksi 
Meninjau 
Memilih 
Menyatakan 
Mempelajari 
Mentabulasi 
Memberi kode 
Menelusuri 
Menulis 

Menerangkan 
Mengemukakan 
Mempolakan 
Memperluas 
Menyimpulkan 
Meramalkan 
Merangkum 
Menjabarkan 
 

Menggali 
Mengemukakan 
Mengadaptasi 
Menyelidiki 
Mengoperasikan 
Mempersoalkan 
Mengkonsepkan 
Melaksanakan 
Meramalkan 
Memproduksi 
Memproses 
Mengaitkan 
Menyusun 
Mensimulasikan 
Memecahkan 
Melakukan 
Mentabulasi 
Memproses 
Meramalkan 

Menemukan 
Menelaah 
Memaksimalkan 
Memerintahkan 
Mengedit 
Mengaitkan 
Memilih 
Mengukur 
Melatih 
Mentransfer 

Mendikte 
Meningkatkan 
Memperjelas 
Memfasilitasi 
Membentuk 
Merumuskan 
Menggeneralisasi 
Menggabungkan 
Memadukan 
Membatas 
Mereparasi 
Menampilkan 
Menyiapkan 
Memproduksi 
Merangkum 
Merekonstruksi 
 

Memvalidasi 
Mengetes 
Mendukung 
Memilih 
Memproyeksikan 
 
 

 

Tabel 8.3. Kata Kerja Ranah Sikap 
 

Menerima Menanggapi Menilai Mengelola Menghayati 

Memilih 
Mempertanyakan 
Mengikuti 
Memberi 
Menganut 
Mematuhi 
Meminati 
 

Menjawab 
Membantu 
Mengajukan 
Mengompromikan 
Menyenangi 
Menyambut 
Mendukung 
Menyetujui 
Menampilkan 
Melaporkan 
Memilih 
Mengatakan 
Memilah 
Menolak 

Mengasumsikan 
Meyakini 
Melengkapi 
Meyakinkan 
Memperjelas 
Memprakarsai 
Mengimani 
Mengundang 
Menggabungkan 
Mengusulkan 
Menekankan 
Menyumbang 

Menganut 
Mengubah 
Menata 
Mengklasifikasikan 
Mengombinasikan 
Mempertahankan 
Membangun 
Membentuk 
pendapat 
Memadukan 
Mengelola 
Menegosiasi 
Merembuk 

Mengubah perilaku 
Berakhlak mulia 
Mempengaruhi 
Mendengarkan 
Mengkualifikasi 
Melayani 
Menunjukkan 
Membuktikan 
Memecahkan 
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Tabel 8.4. Kata Kerja Ranah Keterampilan 

Menirukan Memanipulasi Pengalamiahan Artikulasi 

Mengaktifkan 
Menyesuaikan 
Menggabungkan 
Melamar 
Mengatur 
Mengumpulkan 
Menimbang 
Memperkecil 
Membangun 
Mengubah 
Membersihkan 
Memposisikan 
Mengonstruksi 

Mengoreksi 
Mendemonstrasikan 
Merancang 
Memilah 
Melatih 
Memperbaiki 
Mengidentifikasikan 
Mengisi 
Menempatkan 
Membuat 
Memanipulasi 
Mereparasi 
Mencampur 

Mengalihkan 
Menggantikan 
Memutar 
Mengirim 
Memindahkan 
Mendorong 
Menarik 
Memproduksi 
Mencampur 
Mengoperasikan 
Mengemas 
Membungkus 
 

Mengalihkan 
Mempertajam 
Membentuk 
Memadankan 
Menggunakan 
Memulai 
Menyetir 
Menjeniskan 
Menempel 
Menseketsa 
Melonggarkan 
Menimbang 

 

 

2) Menganalisis Karakteristik Mata Pelajaran, Peserta Didik, dan 
Sekolah 

 

Pengembangan indikator mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, 

peserta didik, dan sekolah karena indikator menjadi acuan dalam penilaian. 

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, karakteristik penilaian 

kelompok mata pelajaran adalah sebagai berikut. 

 

Kelompok Mata Pelajaran Mata Pelajaran Aspek yang Dinilai 

Agama dan Akhlak Mulia Pendidikan Agama Sikap dan Pengetahuan 

Kewarganegaraan dan 
Kepribadian 

Pendidikan Kewarganegaraan Sikap dan Pengetahuan 

Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan 

Penjas Orkes 
Keterampilan, Sikap, dan 
Pengetahuan 

Estetika Seni Budaya Sikap dan Keterampilan 

Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi 

Matematika, IPA, IPS 
Bahasa, dan TIK. 

Sikap, Pengetahuan,  dan/atau 
Keterampilan sesuai karakter 
mata pelajaran 
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Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang 

membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi 

pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Karakteristik 

mata pelajaran bahasa yang terdiri dari aspek mendengar, membaca, 

berbicara dan menulis sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika 

yang dominan pada aspek analisis logis. Guru harus melakukan kajian 

mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran sebagai acuan 

mengembangkan indikator. Karakteristik mata pelajaran dapat dikaji pada 

dokumen standar isi mengenai tujuan, ruang lingkup dan KI serta KD 

masing-masing mata pelajaran. 

Pengembangkan indikator memerlukan informasi karakteristik 

peserta didik yang unik dan beragam. Peserta didik memiliki keragaman 

dalam intelegensi dan gaya belajar. Oleh karena itu indikator selayaknya 

mampu mengakomodir keragaman tersebut. Peserta didik dengan 

karakteristik unik visual-verbal atau psiko-kinestetik selayaknya diakomodir 

dengan penilaian yang sesuai sehingga kompetensi siswa dapat terukur 

secara proporsional.  

Karakteristik sekolah dan daerah menjadi acuan dalam 

pengembangan indikator karena target pencapaian sekolah tidak sama. 

Sekolah kategori tertentu yang melebihi standar minimal dapat 

mengembangkan indikator lebih tinggi. Termasuk sekolah bertaraf 

internasional dapat mengembangkan indikator dari KI dan KD dengan 

mengkaji tuntutan kompetensi sesuai rujukan standar internasional yang 

digunakan. Sekolah dengan keunggulan tertentu juga menjadi 

pertimbangan dalam mengembangkan indikator. 

3) Menganalisis Kebutuhan dan Potensi 

Kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah dan daerah perlu 

dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan 

indikator. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani 
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kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi 

peserta didik secara optimal. Peserta didik mendapatkan pendidikan 

sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya, termasuk tingkat potensi 

yang diraihnya. 

Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan 

mutu sekolah di masa yang akan datang, sehingga diperlukan informasi 

hasil analisis potensi sekolah yang berguna untuk mengembangkan 

kurikulum melalui pengembangan indikator. 

 

4) Merumuskan Indikator 

Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi tiga 

indikator 

2. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang 

dalam kata kerja yang digunakan dalam KI dan KD. Indikator harus 

mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan 

melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan 

peserta didik. 

3. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hirarki 

kompetensi. 

4. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu 

tingkat kompetensi dan materi pembelajaran.  

5. Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran 

sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai.  

6. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator 

penilaian yang mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan/atau 

keterampilan. 
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5) Mengembangkan Indikator Penilaian 

Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari 

indikator (indikator pencapaian kompetensi). Indikator penilaian perlu 

dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik 

maupun evaluator di sekolah. Dengan demikian indikator penilaian bersifat 

terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah. Setiap 

penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes harus sesuai dengan 

indikator penilaian. 

Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur 

dibandingkan dengan indikator (indikator pencapaian kompetensi). 

Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga 

dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, 

lembar pengamatan, dan atau penilaian hasil karya atau produk, termasuk 

penilaian diri. 

Pengembangan indikator dapat menggunakan format seperti contoh 

berikut. 

Kompetensi 
Dasar/Indikator 

Indikator Penilaian Bentuk 

1.5 Menghargai tubuh 
dengan seluruh 
perangkat gerak dan 
kemampuannya 
sebagai anugrah 
Tuhan. 

2.3 Berperilaku sportif 
dalam bermain. 

2.6 Menunjukkan kemauan 
bekerjasama dalam 
melakukan berbagai 
aktivitas fisik dalam 
bentuk permainan. 

2.9 Belajar menerima 
kekalahan dan 
kemenangan dalam 

 
 
 
 
2.1 Siswa berperilaku sportif 
 
2.4  Siswa bekerja sama 

dengan baik 
 
 
 
 
2.7 Siswa dapat menerima 

kekalahan 
 
 

 
 
 
 
Penilaian sikap 
 
Penilaian sikap 
 
 
 
 
 
Penilaian sikap 
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Kompetensi 
Dasar/Indikator 

Indikator Penilaian Bentuk 

permainan. 
3.17 Memahami variasi dan 

kombinasi gerak dasar  
atletik lompat, dan 
lempar. 

3.18 Memahami variasi dan  
kombinasi pola gerak 
dasar dalam berbagai 
permainan bola kecil 
dan atau olahraga 
tradisional. 

4.14 Mempraktikkan variasi 
dan kombinasi gerak 
dasar  atletik lompat, 
dan lempar melalui 
permainan/olahraga 
yang dimodifikasidan 
atau olahraga 
tradisional. 

4.15 Mempraktikkan variasi 
dan  kombinasi pola 
gerak dasar yang 
dilandasi konsep gerak 
dalam berbagai 
permainan bola kecil 
dan atau olahraga 
tradisional. 

 
3.1 Siswa dapat 

menjelaskan gerak dasar 
lompat dan lempar 

 
3.2 Siswa dapat 

menjelaskan pola gerak 
dasar permainan 
tradisional 

 
 
4.1 Siswa dapat melakukan 

gerak dasar lompat dan 
lempar 

 
 
 
 
 
4.1 Siswa dapat melakukan 

kombinasi gerak dasar 
permainan tradisional 

 

 
Tes tertulis 
 
 
 
Tes tertulis 
 
 
 
 
 
Tes keterampilan 
 
 
 
 
 
 
Tes keterampilan 
 

 

6) Manfaat Indikator Penilaian 

Indikator Penilaian bermanfaat bagi: 

1. Guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan 

melalui tes (tes tertulis seperti ulangan harian, ulangan tengah 

semester, dan ulangan akhir semester, tes praktik, dan/atau tes 

perbuatan) maupun non-tes.  

2. Peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes 

maupun non-tes. Dengan demikian siswa dapat melakukan self 

assessment untuk mengukur kemampuan diri sebelum mengikuti 

penilaian sesungguhnya.  
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3. Pimpinan sekolah dalam memantau dan mengevaluasi 

keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas. 

4. Orang tua dan masyarakat dalam upaya mendorong pencapaian 

kompetensi siswa lebih maksimal.  

 

C. RANGKUMAN 

 Penyusunan instrumen dalam kurikulum 2013 harus 

mempertimbangkan aspek; sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Pengembangan indikator sabagai pemandu dalam melakukan penilaian 

diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan. 

Upaya pengembangan indikator dilakukan dengan angkah-langkah 

sebagai berikut: (1) Menganalisis Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD), (2) menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik 

dan sekolah, (3) menganalisis kebutuhan dan potensi peserta didik, (4) 

merumuskan indikator, dan (5) mengembangkan indikator penilaian. 
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BAB IX 

EVALUASI AFEKTIF  
(SIKAP)  

 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan Ranah Evaluasi Afektif. 

2. Menjelaskan karakteristik Evaluasi Afektif. 

3. Menjelaskan teknik non tes sebagai pengumpul data. 

4. Menyebutkan enam jenis pengumpul data dengan menggunakan 

teknik non tes. 

Kata Kunci: afektif, menerima, merespon, menilai, mengorganisai,  
karakterisasi. 

 

B. EVALUASI AFEKTIF 

Tiga ranah tujuan pendidikan jasmani meliputi: (1) kognitif, (2) 

psikomotor dan (3) kawasan afektif. Ketiganya sama-sama memiliki peran 

yang penting, namun pada kajian ini penulis memfokuskan pada evaluasi 

afektif yang menurut penulis masih perlu memperoleh perhatian lebih 

banyak, karena indikator dan deskriptor aspek afektif belum banyak 

ditemukan dan digunakan sebagai kriteria penilaian. 

Beberapa aspek afektif yang ada meliputi: (1) Receiving: merujuk 

kepada kepekaan siswa terhadap stimulus yang muncul, kemauan untuk 

menerima. Contoh: memperhatikan teman satu regu, menerima 

kemenangan maupun kekalahan sepenuh hati, (2) Responding: merujuk 

kepada perhatian aktif siswa terhadap stimulus, kemauan untuk merespon 

atau memberi perhatian. Contoh: menikmati pertandingan, memberi 

kontribusi kepada regu, kerjasama dengan kawan satu regu, (3) Valuing: 

merujuk kepada keyakinan dan sikap, komitmen. Contoh: menghormati 

kawan dan lawan, mempertimbangkan pendapat kawan satu regu, (4) 
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Organization: merujuk kepada internalisasi nilai dan keyakinan yang 

melibatkan konseptualisasi nilai dan organisasi sistem nilai. Contoh: 

mengklarifikasi informasi, menguji konsep yang diusulkan oleh teman satu 

tim dan (5) Characterization: merujuk kepada internalisasi dan perilaku 

yang merefleksikan seperangkat nilai dan karakteristik filosofi kehidupan 

(penjatidirian). Contoh: menyimpulkan pendapat dari kawan seregu, 

menetapkan keputusan tertentu. 

 

TUJUAN ASSESMEN DAN EVALUASI 

 Dalam dunia pendidikan setiap langkah yang dilakukan harus selalu 

mempunyai tujuan, termasuk juga semua kegiatan dalam mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani. Dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 0413/U/1987 dinyatakan bahwa pendidikan jasmani 

merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan 

jasmani bertujuan mengembangkan individu secara organis, 

neuromuskuler, intelektual dan emosional. Hal tersebut diperkuat 

pendapat Abdoellah (1988) yang menyatakan tujuan umum pendidikan 

jasmani di sekolah meliputi: (1) Perkembangan organik, (2) perkembangan 

neuro muskuler, (3) perkembangan personal-sosial, dan (4) 

perkembangan kemampuan bernalar. Untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pendidikan di sekolah diperlukan peng-ukuran dan evaluasi. 

 Menurut Kirkendall (1980) tujuan pengukuran dan evaluasi meliputi: 

Penentuan status, pengelompokan siswa, seleksi siswa, diagnosis dan 

bimbingan, motivasi, mempertahankan standar, perlengkapan peng-

alaman pendidikan, dan melengkapi penelitian. 

  

Karakteristik Ranah Afektif  

Menurut Andersen (1981) Pemikiran atau perilaku harus memiliki 

dua kriteria untuk diklasifikasikan sebagair anah afektif. Pertama, perilaku 
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melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus 

menunjukkan tipikal perilaku seseorang. Kriteria lain yang termasuk 

bagian dari ranah afektif adalah intensitas, arah, dan target. Intensitas 

menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan. Contoh: Beberapa 

perasaan lain biasanya muncul lebih kuat dari yang lain, misalnya cinta 

lebih kuat dari senang atau suka. Sebagian orang kemungkinan memiliki 

perasaan yang lebih kuat dibanding yang lain. Arah perasaan berkaitan 

dengan orientasi positif atau negatif dari perasaan yang menunjukkan 

apakah perasaan itu baik atau buruk. Misalnya senang pada pelajaran 

dimaknai positif, sedang kecemasan dimaknai negatif. Bila intensitas dan 

arah perasaan ditinjau bersama-sama, maka karakteristik afektif berada 

dalam suatu skala yang kontinum. Target mengacu pada objek tertentu, 

aktivitas, atau ide sebagai arah dari perasaan. Bila kecemasan merupakan 

karakteristik afektif yang ditinjau, ada beberapa kemungkinan target. 

Peserta didik mungkin bereaksiterhadap sekolah, matematika, situasi 

sosial, atau pembelajaran. Tiap unsur inibisa merupakan target dari 

kecemasan. Kadang-kadang target ini diketahui oleh seseorang namun 

kadang-kadang tidak diketahui. Seringkali peserta didik merasa cemas bila 

menghadapi tes di kelas. Peserta didik tersebut cenderung sadar bahwa 

target kecemasannya adalah tes. 

Ranah afektif lain yang penting adalah: disiplin. Keberanian, tanggung 

jawab, kejujuran, integritas, adil, kebebasan dan sebagainya. (1) Disiplin: 

peserta didik harus belajar melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, (2) Keberanian: peserta didik harus belajar mengemukakan 

pendapatnya di depan kelas atau kelompoknya, (3) Tanggung jawab: 

peserta didik harus belajar melakukan kegiatan sesuai dengan job 

deskription masing-masing siswa, (4) Kejujuran: peserta didik harus 

belajar menghargai kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain, (5) 

Integritas: peserta didik harus mengikatkan diri pada kode nilai, misalnya 
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moral dan artistik, (6) Adil: peserta didik harus berpendapat bahwa semua 

orang mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan, 

dan (6) Kebebasan: peserta didik harus yakin bahwa negara yang demokratis 

memberi kebebasan yang bertanggung jawab secara maksimal kepada semua 

orang. 

 

Penilaian Ranah Afektif  

 Penilaian afektif didasarkan ranah sikap dengan menggunakan 

skala sikap, skala Thurstone, atau menggunakan skala semantik 

diferensial. 

 Pelaksanaan penilaian sikap dapat menggunanakan skala 3, 4, 5, 7 

maupun 9. Sehingga rentangan dalam bentuk kontinum merupakan 

bagian yang harus dipertimbangan. 

 

 



162      Evaluasi Hasil Belajar PJOK 
 
 

 
 

 

 

Contoh Penilaian Kemampuan Kerjasama 

 

KEMAMPUAN KERJASAMA 

rendah   tinggi 

1            2            3            4           5 

Rendah   Tinggi 

Belum mampu bekerja sama dalam 
satu tim kerja maupun dalam 
menempatkan diri dengan baik 
sebagai anggota tim kerja 

Mampu bekerja sama dalam satu tim 
kerja, serta mampu menempatkan diri 
dengan baik sebagai anggota tim 
kerja 

 

INDIKATOR AFEKTIF 

Penilian afektif dalam pendidikan jasmani seharusnya juga 

dilakukan secara objektif seperti penilaian kognitif dan psikomotor. Untuk 

dapat melakukan penilaian tersebut secara objektif, maka diperlukan 

indikator operasional tertentu yang digunakan sebagai penanda. Beberapa 

indikator aspek afektif (Perilaku-perilaku Sosial) antara lain: (a) menerima 

(accept), (b) mengakui/menerima sesuatu (admit), (c) menyetujui (agree), 

(d) membantu (aid), (e) membolehkan/ menyediakan/ memberikan (allow), 

(f) menjawab (answer), (g) menjawab/ mengemukakan pendapat dengan 
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alasan-alasan (argue), (h) mengkomunikasikan (communicate), (i) 

memberi pujian/ mengucapkan selamat (compliment), (j) menyumbang 

(contribute), (k) bekerjasama (cooperate), (l) berdansa (dance), (m) 

menolak/menidaksetujui (disagree), (n) mendiskusikan (discuss), (o) 

memaafkan (excuse), (p) memaafkan (forgive), (q) menyambut/menyalami 

(greet), (r) menolong/membantu (help), (s) berinteraksi/melakukan 

interaksi (interact), (t) mengundang (invite), (u) menggabung (joint), (v) 

menertawakan (laugh), (w) menemukan (meet), (x) berperanserta 

(participate), (y) Mengizinkan/membolehkan (permit), (z) Memuji-muji 

(praise), (aa) Bereaksi (react), (ab) Menjawab/menyahut (reply), (ac) 

Tersenyum (smile), (ad) Berbicara (talk), (ae)Berterimakasih (thank), (af) 

Berkunjung (visit) (ag) Bersukarela (volunteer) (Asim, 2012). 

Dalam pembelajaran pendidikan jasmani beberapa aspek afektif 

yang merupakan indikator operasional digunakan. Aspek afektif tersebut 

tercantup pada Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 

Berdasarkan KI dan KD yang ada, penilaian aspek afektif 

dikembangkan, dengan tujuan dapat memberikan penilaian afektif dengan 

benar. Contoh aspek afektif yang dinilai dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani dapat diambil dari sajian KI dan KD dalam kurikulum. Sajian 

kurikulum siswa SD Kelas V semester I sebagai berikut: 

KOMPETENSI INTI:  

1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya.  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya 

diri, dan cinta tanah air dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

tetangga, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 

mengamati dan mencoba [mendengar, melihat, membaca] serta 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang dirinya, 
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makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang 

jelas, logis, dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 

KOMPETENSI DASAR: 

1.6 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 

kemampuannya sebagai anugrah Tuhan. 

2.4 Berperilaku sportif dalam bermain. 

2.7 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan berbagai 

aktivitas fisik dalam bentuk permainan. 

2.10 Belajar menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan. 

3.19 Memahami variasi dan kombinasi gerak dasar  atletik lompat, dan 

lempar. 

3.20 Memahami variasi dan  kombinasi pola gerak dasar dalam berbagai 

permainan bola kecil dan atau olahraga tradisional. 

4.16 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar  atletik lompat, 

dan lempar melalui permainan/olahraga yang dimodifikasi dan atau 

olahraga tradisional. 

4.17 Mempraktikkan variasi dan  kombinasi pola gerak dasar yang 

dilandasi konsep gerak dalam berbagai permainan bola kecil dan atau 

olahraga tradisional. 

Berdasarkan KI dan KD tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai-nilai afektif yang muncul diantaranya adalah sebagai berikut: disiplin, 

percaya diri, kerjasama, toleransi, sportif serta menjaga keselamatan diri 

sendiri dan orang lain. Aspek-aspek tersebut yang dikembangkan dan 
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disiapkan rubrik penilaian, sehingga siapapun yang melakukan penilaian, 

maka hasilnya akan obyektif. 

Rubrik berikut merupakan salah satu contoh pengembangan aspek 

afektif yang bisa dilakukan oleh guru pendidikan jasmani sebagai 

pedoman dalam melakukan penilaian aspek afektif. Indikator yang disusun 

digunakan sebagai penanda bahwa aktivitas tertentu dilakukan, sehingga 

semua guru (observer) akan melakukan aktivitas dengan parameter dan 

sudut pandang yang sama.  

 

CONTOH 
RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF 

 

NO NAMA 
DISIPLIN KEBERANIAN 

TANGGUNG 
JAWAB SKOR NILAI 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Eva Wulan Cahyo                                   

2 Festy Andriane Retika                                   

3 Galih Yoga N.                                   

4 Heris Mandana                                   

5 Ike Rif' atul Maulida                                   

6 Indri Wahyuning Tyas                                   

7 Jevri Ardila                                   

8 Jiwandono Kunto W.                                   

9 Jotok Adam Harmono                                   

10 Kendesu Ramadhian                                   

 

Keterangan: 
DISIPLIN;  

1. Menggunakan pakaian olahraga 
2. Datang tepat waktu 
3. Taat dalam menggunakan alat 
4. Melaksanakan tugas gerak sesuai instruksi 
5. Santun dalam berpakaian  
 

KEBERANIAN;  
1. Menjalankan tugas gerak dengan antusias 
2. Melakukan percobaan secara berulang-ulang 
3. Tidak ragu-ragu dalam melakukan gerakan  
4. Menunjukkan rasa percaya diri 
5. Memiliki inisiatif dan kreatif dalam melaksanakan tugas gerak 
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TANGGUNG JAWAB;  

1. Menjaga keselamatan diri sensiri 
2. Menjaga keselamatan teman 
3. Menjalankan tugas sesuai dengan instruksi 
4. Bekerja sama & saling membantu 
5. Menjaga ketertiban selama proses pembelajaran  
 

CONTOH 
RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF 

No Nama 

Afektif   

Disiplin Kerjasama 
Menerima 
Kekalahan 

Keterangan 

1 Ari Purnomo         

2 Andi Kurniawan         

3 Eko Iswanto         

4 Wahyu Rahmadi         

5 Pujiono         

6 Santi Widjaja         

7 Akhmad Makhin         

8 Mohammad Edi N         

9 Agus Alfan Kamil         

10 Supriyanto         

 
 
Keterangan 

Disiplin: 
1. Selalu mentatati peraturan dari awal sampai akhir pelajaran 
2. Sering mentatati peraturan dari awal sampai akhir pelajaran 
3. Jarang mentatati peraturan dari awal sampai akhir pelajaran 
4. Tidak pernah mentatati peraturan dari awal sampai akhir 

pelajaran 
 
Kerjasama: 

1. Selalu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 
melakukan aktivitas 

2. Sering memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 
melakukan aktivitas 

3. Jarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 
melakukan aktivitas 

4. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 
melakukan aktivitas 
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Menerima Kekalahan: 
1. Tidak pernah menyalahkan kawan lain ketika kalah. 
2. Kadang-kadang menyalahkan kawan lain ketika kalah 
3. Sering marah-marah dan menyalahkan kawan lain ketika kalah 
4. Selalu menyalahkan kawan lain ketika kalah 

 

D. RANGKUMAN. 

 Secara garis besar penilaian afektif meliputi: (1) Receiving: merujuk 

kepada kepekaan siswa terhadap stimulus yang muncul, kemauan untuk 

menerima. Contoh: memperhatikan teman satu regu, menerima 

kemenangan maupun kekalahan sepenuh hati, (2) Responding: merujuk 

kepada perhatian aktif siswa terhadap stimulus, kemauan untuk merespon 

atau memberi perhatian. Contoh: menikmati pertandingan, memberi 

kontribusi kepada regu, kerjasama dengan kawan satu regu, (3) Valuing: 

merujuk kepada keyakinan dan sikap, komitmen. Contoh: menghormati 

kawan dan lawan, mempertimbangkan pendapat kawan satu regu, (4) 

Organization: merujuk kepada internalisasi nilai dan keyakinan yang 

melibatkan konseptualisasi nilai dan organisasi sistem nilai. Contoh: 

mengklarifikasi informasi, menguji konsep yang diusulkan oleh teman satu 

tim dan (5) Characterization: merujuk kepada internalisasi dan perilaku 

yang merefleksikan seperangkat nilai dan karakteristik filosofi kehidupan 

(penjatidirian). 
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BAB X 

TEKNIK EVALUASI 
 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan cara pemberian angka. 

2. Menjelaskan pendekatan dalam penilaian. 

3. Menyebudkan dua macam pendekatan dalam penilaian. 

4. Menjelaskan penilaian acuan norma (PAN).  

5. Menjelaskan penilaian acuan patokan (PAP). 

6. Menjelaskan cara pemberian nilai. 

7. Menjelaskan teknik konversi data. 

8. Menjelaskan cara memberi nilai akhir mata kuliah. 

Kata Kunci: Teknik evaluasi, scoring, grading, PAN, PAP, pemberian 
nilai, konversi data 

 

B. TEKNIK EVALUASI 

1. PENDAHULUAN 

 Proses penilaian adalah suatu proses membandingkan antara skor 

yang diperoleh siswa dengan acuan tertentu yang digunakan (PAN atau 

PAP), yang hasilnya berupa nilai dengan skala 0-4, atau 0-10 atau nilai A-

E. Berdasarkan proses tersebut dapat dinyatakan bahwa penskoran 

adalah pemberian angka-angka atau scoring terhadap prestasi seseorang, 

setelah melaksanakan tugas tertentu. Proses penilaian ini diawali dengan 

mengadakan pengukuran yang salah satunya berupa tes. Dari hasil tes 

tersebut baru dilakukan proses pembandingan hasil pengukuran berupa 

skor dengan acuan yang dipakai, yang hasilnya berbentuk nilai. Proses 

membandingkan skor menjadi nilai tersebut dikenal dengan istilah 

memberikan nilai atau grading. 
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 Dalam sebuah tes tulis yang jumlah soalnya 150, dengan ketentuan 

apabila satu jawaban benar memperoleh skor = 1, dan satu jawaban salah 

memperoleh skor = 0, maka apabila seseorang hanya dapat menjawab 75 

soal, maka dia akan memperoleh skor 75. Skor 75 tersebut akan memiliki 

makna apabila telah dibandingkan dengan acuan tertentu. Misalnya 

dengan menggunakan Acuan Norma atau Acuan Patokan tertentu. 

Sebelum dibandingkan dengan acuan tertentu, maka angka 75 yang telah 

diperoleh tersebut belum memiliki makna. 

 Dalam kehidupan sehari-hari scoring atau grading disatukan atau 

tidak mengenal pemisahan. Pemberian skor sekaligus berbentuk pem-

berian nilai. Sebagai hasilnya penilaian tersebut tidak dapat dibandingkan 

dengan penilaian lain, dan penafsirannya dapat berbeda-beda. Untuk 

dapat melakukan evaluasi secara memadai, maka kedua langkah tersebut 

harus dipisahkan, artinya grading harus dilakukan setelah adanya scoring, 

sehingga nilai setiap anak dapat dibandingkan, penafsiran terhadap nilai 

sama, sifat terbuka lebih terpenuhi, dan objektivitas penilaian lebih 

terjamin. 

2. PEMBERIAN ANGKA (SCORING) 

Pemberian skor pada soal esai biasanya sangat bervariasi, dan ini 

sesuai dengan namanya tes subyektif. Soal esai biasanya berjumlah 

sedikit dan kemungkinan jawaban sangan ditentukan oleh kemampuan 

testi. Pada umumnya pemberian skor untuk soal esai disini telah dianggap 

memberikan nilai, dengan kata lain dinyatakan pemberian skor (scoring) 

dan pemberian nilai (grading) terjadi bersamaan dan tidak mengenal 

perbedaan. 

 Agar proses evaluasi benar-benar memenuhi prinsip-prinsip 

eavaluasi, maka sebaiknya terdapat pembedaan antara pemberian skor 

(scoring) dan pemberian nilai (grading). Biji/angka skor maksimum dari 

setiap soal sebaiknya ditentukan (5, 6, 10, 15, 20 dan seterusnya) 
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berdasarkan bobotnya dengan mempertimbangan energi dan waktu yang 

digunakan untuk mengerjakan soal tersebut. Proses pemberian nilai akan 

tergantung pada skor yang diperoleh pada setiap soal. Penggunaan PAP 

atau PAN di sini mulai memegang peranan dalam mengubah skor menjadi 

nilai. Apabila tahap-tahap tersebut dilakukan, maka pengaruh hallo effect 

seperti faktor kerapian pekerjaan, gaya bahasa, sopan-santun, kerajinan 

dan lain-lain akan dapat dihindarkan atau paling tidak dikurangi dalam 

proses pemberian nilai. 

 Untuk soal-soal obyektif keadanya berbeda. Pilihan jawaban telah 

disediakan, dan jumlah soalnya lebih banyak. Pada umumnya pemberian 

skor untuk soal obyektif adalah sebagai berikut; skor satu akan diperoleh 

apabila menjawab benar sebuah soal dan skor 0 apabila salah dalam 

menjawab sebuah soal. Skor yang diperoleh seseorang berasal dari 

jumlah soal yang dijawab dengan benar. Dari jumlah skor ini (jawaban 

yang benar) proses pemberian nilai dilakukan dengan menggunakan PAP 

atau PAN.  

 Pada pemberian skor (scoring) pada soal obyektif juga dapat 

menggunakan sistem denda. Cara ini diterapkan untuk menghindari 

adanya jawaban yang menerka-nerka. Tujuan utama tes ini adalah untuk 

mengetahui atau mengukur potensi kemampuan dan pengetahuan peserta 

tes dan bukan keahlian untuk menerka. Rumus yang dipakai dalam sistem 

denda adalah sebagai berikut: 

 
          S 
 Skor =  B ------- 
        P - 1 
 
 Keterangan: 
  B = Banyaknya jawaban benar. 
  S = Banyaknya jawaban salah (tidak termasuk jawaban  
        yang kosong atau tidak dikerjakan. 
  P = Banyaknya pilihan. 
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Untuk soal benar salah, dimana pilihan jawaban hanya 2 maka: 
 
            S 
 Skor =  B  ------- = B - S 
         2 - 1 
 
Untuk soal dengan 3 pilihan, maka rumusnya: 
 
 
            S 
 Skor =  B  ------- = B - ½ S 
         3 - 1 
 
Untuk soal dengan 4 pilihan, maka rumusnya: 
 
           S 
 Skor =  B  ------- = B - 1/3 S 
         4 - 1 
 
Untuk soal dengan 5 pilihan, maka rumusnya: 
 
            S 
 Skor =  B  ------- = B - ¼ S 
          5 - 1 
 Menurut Joni (1981) beberapa kelemahan menggunakan sistem 

denda antara lain: 

(1) Sangat sulit untuk mengetahui jawaban terkaan, baik jawaban yang 

benar maupun yang salah yang harus mendapatkan denda. 

(2) Dalam kehidupan sehari-hari orang sering dihadapkan di mana harus 

menarik kesimpulan tanpa memiliki informasi yang lengkap, sehingga 

kemampuan menggunakan kemampuan yang tidak lengkap perlu 

dikembangkan dan bukan didenda. 

(3) Dari hasil penelitian untuk soal pilihan ganda dengan 4 atau 5 pilihan, 

penggunaan sistem denda tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. 
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(4) Pada soal yang berbentuk benar-salah, sistem denda dapat meng-

hasilkan skor yang negatif, yang sudah tidak dapat lagi ditafsirkan 

sebagai hasil pengukuran. 

 Dari kelemahan tersebut di depan, maka sebaiknya yang harus 

dikoreksi adalah soalnya sendiri, sehingga kemungkinan menjawab 

dengan menerka-nerka dapat ditekan serendah mungkin. 

 
3.  PENDEKATAN DALAM PENILAIAN 

 Untuk dapat melakukan evaluasi dengan baik, maka harus ada data 

yang diperoleh dari hasil pengukuran, dengan alat yang salah satunya 

berupa tes. Hasil dari pengukuran dapat menggambarkan derajat kualitas, 

kuantitas dan eksistensi keadaan yang diukur. Namun demikian hasil 

pengukuran ini belum memiliki makna sama sekali sebelum di-bandingkan 

dengan suatu acuan tertentu sebagai pembanding. Proses 

membandingkan inilah yang dinamakan dengan penilaian. Contoh; Anas 

memperoleh skor 75 dari 150 soal yang dikerjakan. Skor 75 merupakan 

hasil pengukuran. Apakah si Anas memperoleh nilai tinggi atau rendah, 

apakah lulus atau tidak lulus belum dapat ditentukan (dilihat) sebelum 

dibandingkan dengan acuan yang dipakai. 

 
1) Penilaian Acuan Norma (PAN) 

 Penilaian hasil belajar yang menggunakan acuan ini, berarti hasil 

belajar setiap anak dibandingkan dengan hasil belajar anak lain dalam 

kelompoknya. Pembanding yang dipakai adalah nilai rata-rata dan 

simpangan baku. Oleh karena itu PAN dikatakan sebagai suatu 

pendekatan "apa adanya", dengan pengertian bahwa acuan 

pembandingnya semata-mata diambil dari kenyataan yang diperoleh (rata-

rata dan simpangan baku) kelompoknya pada saat penilaian dilakukan. 

Dan sama sekali tidak dikaitkan dengan hasil pengukuran lain diluar itu. 

PAN menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku pada kurva normal, hasil-
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hasil perhitungan digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian, 

dan memiliki sifat yang relatif labil dibanding PAP karena mengikuti 

fluktuasi naik dan turunnya nilai rata-rata dan simpangan baku yang 

diperoleh kelompok tersebut. 

 Walaupun penggunaan sistem PAN membiarkan subyek didik 

berkembang seperti apa adanya, namun demikian guru harus tetap 

merumuskan Tujuan Khusus Pengajaran (TKP) sesuai dengan 

kompetensi yang dituntut. TKP yang berorientasi kepada kompetensi tetap 

dipakai sebagai pedoman dalam PBM dan juga sebagai tumpuan dalam 

melakukan evaluasi. Hanya saja pada saat pemberian makna pada setiap 

skor yang diperoleh subyek didik, maka TKP tersebut sudah tidak dipakai 

lagi sebagai pedoman, batas lulusnya tidak ditentukan oleh penguasaan 

minimal subyek didik terhadap kompetensi yang ditetapkan dalan TKP, 

melainkan didasarkan pada nilai rata-rata dan simpangan baku yang 

dihasilkan oleh kelompoknya. 

 Dengan demikian pemberian nilai dengan menggunakan sistem 

PAN dapat diterapkan pada semua model tes yang ada, dalam kelompok 

manapun, dan dengan berbagai kadar prestasi yang dicapai siswa. 

Penilaian dengan menggunakan sistem PAN baru dapat dilakukan dengan 

baik. Menurut Joni (1981) apabila syarat yang mendasari kurva normal 

dipenuhi yaitu: (1) Skor nilai terpencar sesuai dengan pencaran kurva 

normal, (2) jumlah yang dinilai minimal 50 orang atau kalau 

memungkinkan di atas 100 orang. 

Dalam penerapan sistem PAN terdapat dua hal pokok yang harus 

ditetapkan terlebih dahulu. Pertama banyaknya siswa yang akan di 

luluskan, dan kedua batas lulus yang diinginkan. Ada dua cara yang dapat 

digunakan untuk menetapkan batas lulus, dengan menetapkan dulu 

jumlah siswa yang diluluskan misalnya ditentukan 75%, kemudian skor 

yang diperoleh siswa disusun atau di ranking sehingga akan diketemukan 

batas bawah (skor terendah) setelah diketemukan jumlah 75%. Dan yang 
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kedua adalah menggunakan data statistik yang terdapat dalam kurva 

normal dengan menemukan nilai rata-rata dan simpangan baku, akan 

diketemukan luas daerah kurva normal atau jumlah siswa yang akan 

diluluskan. 

Tabel 10.1 Contoh Penilaian Menggunakan Acuan Norma 

RENTANGAN NORMA NILAI 
JUMLAH TEORITIS 

(GRADE) % 

X  + 1,5 SD Ke atas A atau 4 6,68% 

X  + 0,5 SD -- < X  + 1,5 SD B atau 3 24,17% 

X  - 0,5 SD -- < X  + 0,5 SD C atau 2 38,30% 

X  - 1,5 SD -- < X  - 0,5 SD D atau 1 24,17% 

Kurang dari  X  - 1,5 SD E atau 0 6,68% 

 

Keterangan:                 

   X  = Rata-rata hitung    
   SD = Simpangan baku    
 
2) Penilaian Acuan Patokan (PAP). 

 Penilaian yang menggunakan acuan ini, sebelum dilaksanakan 

penilaian harus ditetapkan terlebih dulu patokan yang akan dipakai 

sebagai pembanding terhadap semua hasil pengukuran. Patokan di sini 

tidak lagi menggunakan rata-rata dan simpangan baku dari hasil kelompok 

seperti yang digunakan di PAN, melainkan merupakan suatu patokan yang 

telah ditentukan sebelumnya sebagai batas lulus (penguasaan minimum). 

Patokan yang telah ditetapkan bersifat tetap, dan dapat dipakai oleh 

kelompok manapun. Misalnya, untuk memperoleh nilai C, maka seorang 

mahasiswa harus menguasai materi antara 65% sampai 79%. 

 Subyek didik yang telah melampaui atau sama dengan kriteria 

keberhasilan (batas lulus), maka dinyatakan lulus atau telah memenuhi 

persyaratan. Tenaga pengajar tidak lagi menilai sesuai dengan apa 



M.E. Winarno Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ. Negeri Malang      175 
 

 
 

adanya melainkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sejak PBM 

akan dimulai. Tenaga pengajar yang menggunakan acuan patokan ini 

selalu dituntut untuk mengarahkan, membantu dan membimbing subyek 

didik ke arah penguasaan minimal sejak pengajaran dimulai, selama 

berlangsung, dan sampai proses belajar mengajar tersebut selesai. 

Kompetensi dirumuskan dalam TKP dan ini merupakan arah, petunjuk dan 

pusat kegiatan dalam pengajaran. Tes formatif memiliki peranan yang 

cukup penting, karena tenaga pengajar akan mengetahui hasil belajar 

subyek didik. Hasil dari tes formatif ini nantinya tidak hanya akan 

menentukan mutu, melainkan juga akan menentukan banyaknya subyek 

yang akan berhasil. 

 
Tabel 10.2 Contoh Penilaian Menggunakan Acuan Patokan 

 

TINGKAT PENGUASAAN NILAI AKHIR 

90%    -   100% A atau 4 

80%    -    89% B atau 3 

65%    -    79% C atau 2 

55%    -    64% D atau 1 

Kurang dari 55% E atau 0 

 
 
4. PEMBERIAN NILAI (GRADING) 

 Proses pemberian nilai adalah suatu proses membandingkan skor 

yang diperoleh siswa dengan acuan tertentu (PAP/ PAN) yang dipakai. 

Hasil dari proses membandingkan tersebut dapat berupa nilai (grade) 

dengan skala 0-4, skala 0-10, atau skala A-E. Nilai tersebut mengandung 

pengertian baik-tidak baik, lulus-tidak lulus, memadai-tidak memadai, 

memenuhi syarat-tidak memenuhi syarat, dan sebagainya. Oleh karena 

pemberian nilai memiliki makna yang sangat berpengaruh sekali terhadap 

nasib seseorang, maka proses pemberian nilai harus dilakukan secara 

hati-hati. 
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1) Pemberian Nilai Berdasarkan PAN 

 Seperti telah dikemukakan di depan, penilaian yang menggunakan 

sistem PAN pada dasarnya menggunakan analisis yang berpijak pada 

kurva normal. Penilaian ini akan dapat dilaksanakan secara baik apabila 

syarat-syarat kurva normal terpenuhi. Pengetahuan dan keterampilan guru 

untuk menghitung rata-rata, simpangan baku dan distribusi kurva normal 

sangat diperlukan. Gambar 10.3 memperlihatkan persentase daerah  

kurva normal. 

 

 Rata-rata hitung terletak di tengah-tengah kurva, atau membagi 

kurva sama luas (50%). Siswa yang mendapat skor dari rata-rata sampai 

dengan rata-rata + 1 simpangan baku, sebanyak 34,13%, begitu juga 

seterusnya (Lihat Gambar 10.3.). Untuk mengetahui berapa luas atau 

banyaknya peristiwa dari rata-rata hitung sampai pada satuan simpangan 

baku tertentu, dapat dilihat pada daftar distribusi kurva normal pada setiap 

buku statistik. 

               

 
 

             -3      -2      -1           0,0       +1          +2        +3 

Gambar 10.3. Persentase luas daerah kurva normal 
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 Pemberian nilai dengan pendekatan PAN, acuannya dapat 

ditetapkan sebelumnya dan berapa siswa yang diharapkan akan lulus 

telah dapat diketahui. Kelemahannya adalah nilai yang diperoleh siswa 

tidak ada hubungannya sama sekali dengan tingkat penguasaan kemam-

puan minimal. Nilai tersebut akan naik turun sesuai dengan hasil yang 

diperoleh kelompok. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan PAN tidak 

berarti sama sekali, penilaian dengan pendekatan ini akan bermanfaat 

terutama jika persyaratan kurva normal terpenuhi. 

Joni (1981) mengemukakan bahwa untuk mengurangi kelemahan 

yang ada pada pendekatan PAN, maka perlu dilakukan modifikasi misal-

nya dengan menggunakan Standar nine (STANINE) atau Standar five 

(STAFIVE). Pada stanine memiliki rentangan 1-9, apabila rata-rata hitung-

nya 5, dengan simpangan baku 2, maka distribusi statistik yang dimiliki 

adalah sebagai berikut: 4%, 7%, 12%, 17%, 20%, 17%, 12%, 7%, dan 4%. 

TABEL 10.4 
CONTOH KECOCOKAN PENCARAN DATA 

DENGAN PENCARAN KURVA NORMAL DALAM SISTEM STANINE 
(N=230) 

 

Stanine 
Skor 

Persentase 
Diharapkan 

Frekuensi 
Diharapkan 

Frekuensi 
Nyata 

(F.Nyata - F. Harap)2 
Frek. Diharapkan 

1 4 9 10 0.111 

2 7 16 15 0.063 

3 12 28 29 0.036 

4 17 39 39 0.000 

5 20 46 47 0.022 

6 17 39 39 0.000 

7 12 28 26 0.143 

8 7 16 15 0.063 

9 4 9 10 0.111 

 100 230 230 0.5475 

 
Keterangan: 

X2 = 0,549; df = 8, tidak signifikan; LS = 5% 
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TABEL 10.5 
CONTOH KECOCOKAN PENCARAN DATA 

DENGAN PENCARAN KURVA NORMAL DALAM SISTEM STAFIVE 
(N=230) 

 
 

Stafive 
Skor 

Persentase 
Diharapkan 

Frekuensi 
Diharapkan 

Frekuensi 
Nyata 

(F.Nyata - F. Harap) 2 
Frek. Diharapkan 

4 (A) 4 9 10 0.111 
3 (B) 19 44 44 0.000 
2 (C) 54 124 125 0.008 
1 (D) 19 44 41 0.205 
0 (E) 4 9 10 0.111 

 100 230 230 0.4348 

 
Keterangan: 

 X2 = 0,436; df = 4, tidak signifikan; LS = 5% 
 
2) Pemberian Nilai Berdasarkan PAP 

 Penilaian yang menggunakan pendekatan PAP tidak perlu meng-

gunakan analisis statistik seperti halnya pendekatan PAN. Penetapan 

batas lulus merupakan hal yang pokok, dan sudah ditentukan sejak PBM 

dimulai. Dengan menetapkan batas fluktuasi prestasi siswa dari kelas ke 

kelas, dan dari tahun ke tahun, dengan pertimbangan profesionalnya 

seorang tenaga pengajar menetukan batas bawah tingkatan prestasi 

siswa (cut of score) yang dianggap memadai dan memenuhi syarat, 

sedang skor yang ada di bawahnya dianggap tidak memenuhi syarat. 

Apabila hal ini dilakukan, berarti skor dibandingkan dengan batas ting-

katan prestasi tertentu dan akan menghasilkan suatu nilai (grade). Dengan 

contoh acuan patokan yang terdahulu, maka apabila si Anas memperoleh 

skor 83 dari soal obyektif yang berjumlah 150 butir, ia akan memperoleh 

nilai akhir D atau 1, si Novi yang memperoleh skor 126 akan memperoleh 

nilai akhir B atau 3. Cara menghitungnya sebagai berikut: 
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      83 
    ------- X 100%  =  55%  =  D  =  1 
     150 
 
     126 
    ------- X 100%  =  84%  =  B  =  3 
     150 
 
 
 Cara ini lebih sederhana apabila dibandingkan dengan pendekatan 

PAN, hanya agak memerlukan pemikiran dalam menetapkan batas bawah 

tingkatan prestasi (cut of score). 

 

5. TEKNIK KONVERSI. 

 Untuk memperjelas bagaimana cara mengkonversi skor mentah 

menjadi suatu nilai, marilah kita perhatikan contoh Tabel 10.6 di bawah ini: 

 
TABEL 10.6 

SKOR MATAKULIAH TES DAN PENGUKURAN  
PENDIDIKAN JASMANI 

(Banyaknya soal 35, satu jawaban benar 1, dan salah 0) 
 

No. N  a  m  a Skor  No. N  a  m  a Skor 

1 Yasirli 22  16 Muttakin 19 

2 Rahmad Fadli 19  17 Jumadillah 27 

3 Riman Alfian 18  18 Agam Haikal 20 

4 Muliadi 17  19 Darwis 21 

5 Fadhli 15  20 Munzir 22 

6 M. Ahyar 22  21 Mubarak 21 

7 Firdaus 25  22 Agusnadi 18 

8 Arjuna 17  23 Fuadi 26 

9 Fadlan 20  24 Ichsan 19 

10 Dedy Munawar 34  25 Samsul Bahri 18 

11 Suhairi 20  26 Muhadhir 17 

12 Ikhsan Ibr 29  27 Sarjan 16 
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No. N  a  m  a Skor  No. N  a  m  a Skor 

13 Furkan 18  28 Riza Gunawan 21 

14 Ikhsan 19  29 M. Ikhlas 31 

15 Fuzair 20  30 Zaini 19 

 
TABEL 10.7 

KONVERSI PENDEKATAN PAP 

 

TINGKAT PENGUASAAN RENTANGAN SKOR NILAI AKHIR 

90%    -   100% 32    -   35 A atau 4 

80%    -    89% 28    -   31 B atau 3 

65%    -    79% 23    -   27 C atau 2 

55%    -    64% 19    -   22 D atau 1 

Kurang dari 55% Di bawah   19 E atau 0 

 
 
 Dari Tabel 10.7 di depan, dapat dilihat bahwa mahasiswa yang lulus 

adalah mahasiswa yang memiliki skor 23 ke atas, dan mahasiswa tersebut 

adalah: 

 

No. N  a  m  a Skor Nilai 

1 Yasirli 22 D atau 1 
2 Rahmad Fadli 19 D atau 1 
3 Riman Alfian 18 D atau 1 
4 Muliadi 17 D atau 1 
5 Fadhli 15 D atau 1 
6 M. Ahyar 22 D atau 1 
7 Firdaus 25 C atau 2 
8 Arjuna 17 D atau 1 
9 Fadlan 20 D atau 1 
10 Dedy Munawar 34 A atau 4 
11 Suhairi 20 D atau 1 
12 Ikhsan Ibr 29 B atau 3 
13 Furkan 18 D atau 1 
14 Ikhsan 19 D atau 1 
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No. N  a  m  a Skor Nilai 

15 Fuzair 20 D atau 1 
16 Muttakin 19 D atau 1 
17 Jumadillah 27 C atau 2 
18 Agam Haikal 20 D atau 1 
19 Darwis 21 D atau 1 
20 Munzir 22 D atau 1 
21 Mubarak 21 D atau 1 
22 Agusnadi 18 D atau 1 
23 Fuadi 26 C atau 2 
24 Ichsan 19 D atau 1 
25 Samsul Bahri 18 D atau 1 
26 Muhadhir 17 D atau 1 
27 Sarjan 16 D atau 1 
28 Riza Gunawan 21 D atau 1 
29 M. Ikhlas 31 B atau 3 
30 Zaini 19 D atau 1 

 
 Berdasarkan data di depan, maka mahasiswa yang lulus hanya 6 

orang dari 30 orang mahasiswa, maka dapat ditelusuri, terdapat beberapa 

kemungkinan yang mengakibatkan mahasiswa yang lulus baru mencapai 

6 orang (20%) antara lain; (1) soal yang dibuat sangat sulit, (2) PBM yang 

digunakan tidak tepat, atau (3) TKP terlalu tinggi bagi kelompok tersebut. 

 Apabila digunakan pendekatan PAN, maka pertanyaan pertanya 

yang muncul adalah apakah syarat penggunaan kurva normal terpenuhi. 

Apabila skor hasil tes tes dan pengukuran pendidikan jasmani tersebut 

diuji, maka jawabannya adalah syarat kurva normal tidak terpenuhi. 

Secara matematis memang tetap dapat dihitung, tetapi masalahnya 

apakah hal tersebut dapat mencapai sasaran evaluasi pendidikan, 

agaknya hal tersebut masih perlu dipertanyakan. Sebagai contoh, apabila 

skor yang diperoleh di atas dihitung rata-rata hitung dan simpangan 

bakunya, maka akan didapat angka rata-rata sebesar 21 dan simpangan 

baku 4,48. Dengan demikian konversi data dengan menggunakan 

pendekatan PAN dapat dibuat seperti Tabel 10.8 berikut: 
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TABEL 10.8 
KONVERSI PENDEKATAN PAN 

 

RENTANGAN NORMA 
RENTANGAN 

SKOR 
NILAI 

X  + 1,5 SD Ke atas 29    -   35 A atau 4 

X  + 0,5 SD -- < X  + 1,5 SD 24    -   28 B atau 3 

X  - 0,5 SD -- < X  + 0,5 SD 19    -   23 C atau 2 

X  - 1,5 SD -- < X  - 0,5 SD 13    -   18 D atau 1 

Kurang dari  X  - 1,5 SD Di bawah   13 E atau 0 

 
 Dengan menggunakan tabel konversi pendekatan PAN, maka hasil 

yang diperoleh siswa dapat dikemukakan pada Tabel 10.9 berikut: 

 
TABEL 10.9 

DAFTAR NILAI MATAKULIAH TES DAN PENGUKURAN 
PENDIDIKAN JASMANI 

 

No. N  a  m  a Skor Nilai 

1 Yasirli 22 C atau 2 
2 Rahmad Fadli 19 C atau 2 
3 Riman Alfian 18 D atau 1 
4 Muliadi 17 D atau 1 
5 Fadhli 15 D atau 1 
6 M. Ahyar 22 C atau 2 
7 Firdaus 25 B atau 3 
8 Arjuna 17 D atau 1 
9 Fadlan 20 C atau 2 
10 Dedy Munawar 34 A atau 4 
11 Suhairi 20 C atau 2 
12 Ikhsan Ibr 29 B atau 3 
13 Furkan 18 D atau 1 
14 Ikhsan 19 C atau 2 
15 Fuzair 20 C atau 2 
16 Muttakin 19 C atau 2 
17 Jumadillah 27 B atau 3 
18 Agam Haikal 20 C atau 2 
19 Darwis 21 C atau 2 
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No. N  a  m  a Skor Nilai 

20 Munzir 22 C atau 2 
21 Mubarak 21 C atau 2 
22 Agusnadi 18 D atau 1 
23 Fuadi 26 B atau 3 
24 Ichsan 19 C atau 2 
25 Samsul Bahri 18 D atau 1 
26 Muhadhir 17 D atau 1 
27 Sarjan 16 D atau 1 
28 Riza Gunawan 21 C atau 2 
29 M. Ikhlas 31 A atau 4 
30 Zaini 19 C atau 2 

 
 Apabila akan digunakan pendekatan stafive, maka tabel 

konversinya dapat dibuat sebagai berikut: Langkah pertama menyusun 

daftar peringkat skor seperti pada contoh di depan, setelah itu kolom pada 

frekuensi nyata dapat ditemukan pada Tabel 10.10 berikut. 

TABEL 10.10 
KONVERSI PENDEKATAN STAFIVE 

 
Stafive 
Skor 

Persentase 
Diharapkan 

Frekuensi 
Diharapkan 

Frekuensi 
Nyata 

(F.Nyata - F. Harap) 2 
Frek. Diharapkan 

4 (A) 4 1 1 34 
3 (B) 19 6 6 23-33 
2 (C) 54 16 16 19-22 
1 (D) 19 6 6 16-18 
0 (E) 4 1 1 15 

  30 30  

  

Cara menemukan tabel konversi ini adalah dengan membuat daftar 

peringkat (rank) seperti tercantum pada Tabel 10.11. 

 
TABEL 10.11 

DAFTAR PERINGKAT (RANK) SKOR 

 
Skor Frekuensi Nilai Akhir % Nilai Akhir 

34 1 4 atau A 6,7% 
33 0   
32 0   
31 1   
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Skor Frekuensi Nilai Akhir % Nilai Akhir 

30 0   
29 1 3 atau B 13,3% 
28 0   
27 1   
26 1   
25 1   
24 0   
23 0   
22 3 2 atau C 50,0% 
21 3   
20 4   
19 5   
18 4   
17 3   
16 1   
15 1 1 atau D 30,0% 

 
 
6. MEMBERI NILAI AKHIR MATAKULIAH 

1) Prinsip-prisip Umum. 

a) Tidak boleh memberi nilai akhir matakuliah tanpa mengumpulkan data 

yang cukup. 

b) Berbagai komponen yang menentukan nilai tersebut harus diberi bobot, 

dan mahasiswa perlu mengetahui bobot relatif dari masing-masing 

komponen yang akan dinilai. (Misalnya; ujian tengah semes-ter, akhir 

semester, tugas-tugas harian,  persentasi dan pembuatan laporan). 

c) Ujian akhir harus diberi bobot yang paling tinggi dibanding dengan 

komponen lain yang dinilai. 

 

2) Metode Point Score. 

 Metode ini mengenal berbagai alternatif dalam memberikan nilai 

akhir, antara lain dengan metode cummulative point score dan metode 

rata-rata. 
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 Metode komulatif point skor berguna apabila berbagai faktor atau 

komponen yang harus dimasukkan point akhir belum siap diberikan nilai 

yang berbentuk huruf atau angka. Misalnya pekerjaan dalam kelas sehari-

hari dengan cepat dapat dinilai dengan kriteria: tidak memuaskan, 

memuaskan, dan sangat memuaskan. Penentuan kategori tersebut dapat 

dibantu dengan lambang-lambang tertentu seperti; - dan +. Produk dan 

prosedur dalam pelajaran yang menekankan pada penampilan sering 

dinilai dengan mempergunakan skala penilaian tertentu untuk memperoleh 

angka. Skala penilaian yang digunakan dapat berupa skala 0-4, 0-10, 10-

100 atau skala lain yang umum dipakai. Tabel 9 berikut ini menyajikan nilai 

yang diperoleh siswa selama satu semester yang terdiri dari: enam tugas 

harian, dua tes penampilan dan tiga ujian tulis. Ujian akhir diberi bobot 

empat kali lipat dibanding tugas yang lain, untuk memberi bobot kira-kira 

¼ X skor komulatif yang diperoleh.  

 Sesudah menjumlahkan semua skor komulatif siswa, haruslah dicari 

rerata dan standar deviasi, nilai akhir diberikan berdasarkan perhitungan 

kurva normal dapat dilihat pada Tabel 10.12. 

TABEL 10.12 
CONTOH SKOR KOMULATIF SISWA YANG DIPEROLEH 

SELAMA PENILAIAN 
 
 

Tugas Harian 
Ujian 

Penampilan 
Ujian 
Kelas 

Tulis 
Akhir 

Jumlah 

Nilai Maksimal + + + + + + 10    10 A    A A  

Skor 3 3 3 3 3 3 10    10 4    4 16 62 

Nilai Siswa -              + 8      8 A    B B  

Skor 1 2 2 2 2 3 8      8 4    3 12 47 
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3) Metode Nilai Rata-rata. 

 Metode ini lebih mudah dipakai dari pada metode cummulative point 

score, dan merupakan sistem yang lebih baik dipakai untuk semua mata 

pelajaran. Dengan menggunakan sistem ini, semua tugas yang 

dibebankan pada siswa diberi nilai berupa huruf, untuk selanjutnya nilai 

huruf tersebut diubah menjadi angka sebelum dicari rata-ratanya. Sebagai 

contoh: a = 4, b = 3, c = 2, d = 1 dan e = 0. Misalnya, jika tugas-tugas 

harian merupakan salah satu faktor yang dinilai, laporan tertulis atau 

penelitian merupakan faktor kedua, ujian tengah semester menjadi faktor 

ketiga, dan ujian akhir semester merupakan faktor keempat. Siswa yang 

mendapat nilai A untuk tugas harian, B untuk laporan tertulis, B untuk ujian 

tegah semester, dan C untuk ujian akhir semester. Maka siswa tersebut 

akan mendapat skor 12 dengan nilai rata-rata = 3 (12:4 = 3). Siswa 

tersebut pada akhirnya memperoleh nilai B. Pembobotan tersebut 

tentunya dapat dibuat bervariasi tergantung pertimbangan dan kebijakan 

yang diambil oleh penilai maupun kesepakatan yang diambil oleh dosen 

bersama-sama mahasiswa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa 

pemberian bobot untuk setiap komponen harus disesuaikan dengan 

tingkat kesulitan mengerjakan tugas yang diberikan, dan tentunya ujian 

akhir semester harus diberi bobot paling tinggi dibanding dengan tugas 

yang lain, karena penguasaan materi yang disajikan dalam satu semester 

dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada saat ujian akhir semester. 

 

D. RANGKUMAN. 

 Proses penilaian adalah suatu proses membandingkan skor yang 

diperoleh siswa dengan acuan tertentu yang digunakan dapat berupa 

penilaian acuan norma maupun penilaian acuan patokan, hasil penilaian 

berupa angka atau huruf yang mencerminkan kualitas yang dicapai 

selama mengikuti pelajaran, kualitas tersebut diwujutkan dalam bentuk 
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nilai dengan skala 0 sampai dengan 4 (0-4), 0 sampai dengan 10 (0-10) 

atau A sampai dengan E (A-E). 

 Dalam kehidupan sehari-hari scoring dan grading disatukan atau 

tidak mengenal pemisahan. Pemberian biji atau skor sekaligus sebagai 

pemberian nilai. 

 Agar proses evaluasi benar-benar memenuhi prinsip-prinsip 

eavaluasi, maka sebaiknya dilakukan pembedaan antara pemberian skor 

(scoring) dan pemberian nilai (grading).  

 Penilaian hasil belajar yang menggunakan acuan norma, berarti 

hasil belajar setiap anak dibandingkan dengan hasil belajar anak lain 

dalam kelompoknya. Pembanding yang dipakai adalah nilai rata-rata dan 

simpangan baku. 

 Penilaian yang menggunakan acuan patokan, sebelum di-

laksanakan penilaian harus ditetapkan terlebih dulu patokan yang akan 

dipakai sebagai pembanding terhadap semua hasil pengukuran. Patokan 

di sini tidak lagi menggunakan rata-rata dan simpangan baku dari hasil 

kelompok seperti yang digunakan di PAN, melainkan merupakan suatu 

patokan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai batas lulus 

(penguasaan minimum). Patokan yang telah ditetapkan bersifat tetap, dan 

dapat dipakai oleh kelompok manapun.  

 Proses pemberian nilai adalah suatu proses membandingkan skor 

yang diperoleh siswa dengan acuan tertentu (PAP/ PAN) yang dipakai. 

Hasil dari proses membandingkan tersebut dapat berupa nilai (grade) 

dengan skala 0 sampai dengan 4 (0-4), 0 sampai dengan 10 (0-10) atau A 

sampai dengan E (A-E). Nilai tersebut mengandung pengertian baik-tidak 

baik, lulus-tidak lulus, memadai-tidak memadai, memenuhi syarat-tidak 

memenuhi syarat, dan sebagainya. 

 Teknik konversi adalah suatu cara memberikan nilai yang berupa 

angka atau huruf, dengan menggunakan skala penilaian tertentu, angka 

atau huruf yang diperoleh mencerminkan kualitas yang dicapai siswa 
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(mahasiswa). Teknik konversi ini dapat menggunakan pendekatan PAN 

atau PAP, dengan skala penilaian; skala 0 sampai dengan 4 (0-4), 0 

sampai dengan 10 (0-10), 1 sampai dengan 100 (1-100) dan A sampai 

dengan E (A-E).  
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Lampiran 1 

 

FORMAT REKAMAN DATA 
HASIL TES KETERAMPILAN PJOK 

 

Jenis Tes    : ................................ 
Hari/Tanggal : ................................ 
Tempat  Tes : ................................. 
 

No NAMA SISWA TES I TES II Skor Terbaik 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

 
Malang, ................... 
Penanggung Jawab 
 
 
( -----------------------) 
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REKAP DATA 
HASIL TES KETERAMPILAN PJOK 

 

No 
NAMA 
SISWA 

L J BLK BV BD DTA Senam Renang TOTAL 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

          
Keterangan :      Penanggung Jawab 

LJ        : Lompat Jauh       
PBLK : permainan Bolakecil      
BV    : Bolavoli     ( -----------------------) 
BD     : Beladiri         
DTA    : Daya Tahan Aerobik       
Senam         
Renang         
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FORMAT REKAM DATA 
SKOR HASIL MATA PELAJARAN PJOK 

 

Nama Sekolah: ................................ 
Kelas   : ................................ 
Semester  : ................................. 
 

No NAMA SISWA SIKAP 30% 
PENGETA-
HUAN 20% 

KETERAM-
PILAN 50% 

SKOR 
TOTAL 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

 

 
Malang, ................... 
Penanggung Jawab 
 
 
( -----------------------) 
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Lampiran 2 

 

Nama Sekolah: ................................ 
Kelas   : ................................ 
Semester  : ................................. 
 

PENILAIAN PROSES  
KETERAMPILAN PASSING BAWAH BOLAVOLI 

 
 

NO NAMA 
POSISI 
KAKI 

LUTUT 
DITEKUK 

POSISI  
LENGAN 

PER-
KENAAN 

BOLA 

ARAH 
BOLA 

SKOR 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 
Kriteria: 

1. Posisi kaki selebar bahu, salah satu kaki di belakang 
2. Lutut agak ditekuk, dengan posisi badan tegak 
3. Kedua lengan lurus, dengan kedua ibu jari tangan dirapatkan 
4. Perkenaan bola pada kedua lengan 
5. Arah bola tepat ke sasaran (kawan) 

Penskoran 

1. Benar dengan skor 1 
2. Salah dengan skor 0 
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Lampiran 3 

 
INSTRUMEN ASESMEN PEMBELAJARAN  

PENILAIAN PRODUK 
 

TES KETERAMPILAN SEPAKTAKRAW 

 
1. Menimang Bola 

a. Tujuan:  

  Tes ini untuk mengukur keterampilan menimang bola 

b. Alat dan perlengkapan:  

 1) Stopwatch   2) Alat-alat tulis 

 3) Bola takraw  4) Lapangan 

c. Sasaran : Tes ini berlaku untuk anak-anak usia 10-15 tahun 

d. Validitas : Validitas tes berupa Content validity 

f.  Reliabilitas : Reliabilitas yang digunakan adalah tes ulang (test re-   

test)                             

g.  Prosedur Pelaksanaan: 

1)  Petugas: Seorang penghitung waktu dan pencatat skor. 

 
Gambar  1  Tes Keterampilan Menimang 

Sumber:  Muhammad Suhud, Sepaktakraw (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 
p. 13. 

 



198      Evaluasi Hasil Belajar PJOK 
 
 

 
 

2)  Pelaksanaan Tes: 

Testi berdiri di lapangan permainan dengan memegang sebuah 

bola takraw, ketika ada aba-aba “ya” maka testi mulai menimang 

bola dengan menggunakan kaki selama 60 detik. 

3)  Penilaian: 

Skor yang dicatat adalah jumlah timangan bola selama 60 detik, 

yang dilakukan dengan pantulan bola, minimal setinggi bahu. 

 

2. Passing 

a. Tujuan:  

Tes ini untuk mengukur keterampilan melakukan Passing bola dalam 

permainan sepaktakraw. 

b. Alat dan perlengkapan:  

1) Alat-alat tulis 

2) Bola takraw 10 buah 

3) Lapangan permainan dengan petak-petak sasaran yang sudah 

diberi skor dengan bobot berdasarkan tingkat kesulitan. 

c. Sasaran : Tes ini berlaku untuk anak-anak usia 10-15 tahun 

d. Validitas : Validitas tes berupa Conten validity 

f.  Reliabilitas : Reliabilitas yang digunakan adalah tes ulang (test re-

test)           

g.  Prosedur Pelaksanaan: 

1)  Petugas: 

Seorang pelempar bola, penghitung skor, dan pencatat skor. 

2)  Pelaksanaan Tes: 

Testi berdiri di lapangan “di tempat Tekong” bola di lepar dari 

lapangan lawan. Setelah ada aba-aba “Ya” dari tester, maka testi 

lari ke ujung lapangan kanan belakang, dan kembali lagi ke kotak 

“tekong” untuk siap menerima bola dan memasing bola ke arah 
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petak-petak sasaran yang telah di beri skor, untuk melakukan 

Passing berikutnya, maka testi harus bergerak dulu ke pojok kiri 

dan siap lagi ke tempat “tekong” untuk melakukan Passing. 

Gerakan tersebut dilakukan secara bergantian dan berulang-

ulang selama 10 kali Passing. Testi boleh melakukan Passing 

dengan meng-gunakan tungkai kaki maupun kepala. 

3)  Penilaian: 

Skor yang dicatat adalah sesuai dengan skor yang tertera pada 

sasaran tempat jatuhnya bola. Apabila bola jatuh pada garis petak 

sasaran, maka skor yang dihitung adalah skor dengan sasaran 

yang memiliki skor lebih besar. 

 
 
 
 
 
    144 m 

 
 
          1     3  4      5      4    3         1 
        2,50 m           3 
           2 
 
                1,50 m 
 
 
 
 
   
 

Gambar 2  Tes Keterampilan Passing 
 
Keterangan: 

Tinggi tiang net    : 1,44 meter 
Tinggi tiang rintangan   : 1,50 meter 
Jarak tiang net ke tiang rintangan : 1,50 meter 
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3. Service 

a. Tujuan:  

Tes ini untuk mengukur ketepatan melakukan service dalam 

permainan sepaktakraw. 

b. Alat dan perlengkapan:  

1) Alat-alat tulis 

2) Bola takraw 10 buah 

3) Lapangan permainan dengan petak-petak sasaran yang sudah 

diberi skor dengan bobot berdasarkan tingkat kesulitan. 

c. Sasaran : Tes ini berlaku untuk anak-anak usia 10-15 tahun 

d. Validitas : Validitas tes berupa Conten validity 

f.  Reliabilitas : Reliabilitas yang digunakan adalah tes ulang (test re-

test)    

 
 
 
 
144 m 
 
 
 
 
          3          2              3 
      
       
 
        3    1            3   
 
   
 
 

 
    5                  4         5 

 
Gambar  3  Tes Keterampilan Service 

 
Keterangan: Tinggi tiang net : 1,44 meter 
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g.  Prosedur Pelaksanaan: 

1)  Petugas: 

Seorang pelempar bola, penghitung skor, dan pencatat skor. 

2)  Pelaksanaan Tes: 

Testi berdiri di lapangan “di tempat Tekong” bola di lepar dari 

posisi “apit” kanan, kecuali yang kidal dapat dilakukan dari “apit” 

kiri, testi melakukan service ke lapangan lawan dan diarahkan 

pada petak-petak sasaran yang sudah di beri skor. 

3)  Penilaian: 

Skor yang dicatat adalah skor yang tertulis dimana bola takraw 

jatuh pada petak sasaran. Bola yang jatuh tepat pada garis petak 

sasaran, skornya dihitung sesuai dengan sasaran yang memiliki 

skor lebih besar. 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENELITIAN 
KEMAMPUAN MOTORIK 

1. Tes Koordinasi Mata Kaki 

a. Tujuan:  

Tes ini bertujuan untuk mengukur koordinasi mata-kaki siswa (testi) 

dalam bergerak. 

b. Tingkat Usia: 

Tes ini dapat digunakan untuk anak usia 10-15 tahun. 

c. Alat dan Perlengkapan: 

1) Kapur atau pita untuk membuat garis batas. 

2) Formulir dan alat tulis. 

3) Sasaran berbentuk lingkaran terbuat dari kertas dengan diameter 

(garis tengah) 65 cm. Sasaran disiapkan 3 buah dengan ketinggian 

yang berbeda-beda ( 1,25 meter) sesuai dengan kondisi siswa 

(testi) agar pelaksanaan tes lebih efisien. 

4) Pita pembatas sepanjang 3 meter dipasang di depan siswa (testi) 

sebagai pembatas pelaksanaan kegiatan. 

5) Jarak antara testi dengan sasaran 2 meter. 

d. Prosedur 

1) Sasaran ditempelkan pada tembok, dengan ketinggian bagian 

bawahnya setinggi 1,25 meter. 

2) Buatlah garis di lantai menggunakan kapur atau pita dengan jarak 

2 meter dari tembok sasaran. 

3) Siswa (testi) berdiri di belakang garis pembatas. 

4) Siswa diinstruksikan melaksanakan tes dengan kaki yang dipilih, 

dengan cara sebagai berikut: siswa melambungkan bola ke atas, 
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menendang bola ke sasaran, menimang bola yang memantul dari 

sasaran sebelum bola jatuh di lantai, dan menangkapnya kembali. 

5) Sebelum dilaksanakan tes, siswa diberi kesempatan untuk 

mencoba, agar mereka beradaptasi dengan tes tersebut. 

6) Tes dianggap berhasil apabila bola yang ditendang mengenai 

sasaran, bola yang memantul dapat ditimang, dan ditangkap 

kembali. 

7) Siswa tidak boleh menimang dan menangkap bola yang memantul 

di depan garis batas. 

8) Siswa memperoleh kesempatan melakukan tes 10 kali ulangan 

menggunakan kaki kanan, dan 10 kali ulangan menggunakan kaki 

kiri. 

 
 
 
               65 cm 
 
 
 
 
 

            1,25 m 
 
 
     2 m 
 

 
 

Gambar  4  Sasaran Tes Koordinasi Mata-Kaki 

 
e. Penskoran: 

1) Satu tendangan yang mengenai sasaran, dan dapat ditangkap 

secara benar memperoleh skor 1. 

2) Jumlah skor yang diperoleh siswa adalah tendangan yang 

mengenai sasaran, ditimang dan mampu ditangkap kembali oleh 

siswa. 

3) Jumlah skor tertinggi yang mampu diraih siswa adalah 20. 
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FORMAT REKAM DATA 

HASIL TES UNSUR DOMINAN SEPAKTAKRAW 
 

 

No Nama 
Unsur dominan 

Jumlah Keterangan 
1 2 3 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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Lampiran 5 

FORMAT REKAM DATA 
PENILAIAN SIKAP (AFEKTIF) MATA PELAJARAN PJOK 

 

Nama Sekolah: ................................ 
Kelas   : ................................ 
Semester  : ................................. 
 

NO NAMA 
DISIPLIN SEMANGAT 

TANGGUNG 
JAWAB SKOR NILAI 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

8                                     

9                                     

10                                     

11                                     

12                                     

13                                     

14                                     

15                                     

 
Keterangan: 
 
DISIPLIN;  

(1) datang tepat waktu,  
(2) berpakaian olahraga (kaos & training suit) 

 
SEMANGAT;  

(1) mengikuti pelajaran dengan banyak istirahat,  
(2) mengikuti pelajaran relatif sedikit beristirahat,  
(3) mengikuti pelajaran sesuai instruksi guru tanpa istirahat 

 
TANGGUNG JAWAB;  

(1) melaksanakan aktivitas dengan banyak mengeluh,  
(2) melaksanakan aktivitas tidah sepenuhnya sesuai perintah,  
(3) melaksanakan aktivitas sesuai perintah 
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LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN 
INSTRUMEN TES PENGETAHUAN  

 
 
1. Lakukan Analisis Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

2. Susun kisi-kisi instrumen sesuai KI dan KD  

3. Susun butir soal masing-masing KD mulai dari Cognitive 1 sampai 
dengan Cognitive 6 (C1-C6) 

4. Tuliskan petunjuk menjawab soal 

5. Tuliskan butir instrumen 

6. Tuliskan kunci jawaban 

 
CONTOH BENTUK KISI-KISI INSTRUMEN TES 

 
KISI-KISI INSTRUMEN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN JASMANI 

OLAHRAGA & KESEHATAN  

 
  

KOMPETENSI 
INTI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR ESENSIAL 
JENJANG 
KOGNITIF 

BUTIR 
SOAL 

  5.1.1  mengembangkan 
media pembelajaran 
penjas orkes 

C5   

5.1.2  Mengembangkan 
pendekatan/metode 
pembelajaran penjas 
orkes berdasarkan 
perkembangan teknologi 
informasi 

C5   

  6.1.1 Membandingkan 
berbagai metode 
pembelajaran penjas 
orkes untuk mencapai 
prestasi optimal 

C6   

6.1.2  memilih metode 
pembelajaran penjas 
orkes untuk 
meningkatkan prestasi 

C6   

 6.2.1 Menentukan kegiatan 
pembelajaran yang 
dapat 
mengaktualisasikan 

C5   
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KOMPETENSI 
INTI 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR ESENSIAL 
JENJANG 
KOGNITIF 

BUTIR 
SOAL 

potensi peserta didik 

6.2.2 Menentukan kegiatan 
pembelajaran penjas 
orkes yang dapat 
mengembangkan 
kreativitas peserta didik 

C5   
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