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Abstract: Psycho-motor aspect is important to be developed in Science learning, because students 

do not only learn the formula or memorize the facts, but they are also directed to get deeper 

learning experience. Through Classroom Action Research which was divided into two cycles, 

physical symptoms observation based learning model was applied in Science- Physics learning. It 

was conducted to develop psycho-motor aspect of  class VIII-3 students of  SMP Nasional KPS 

Balikpapan, so the students can explore and comprehend physical symptoms scientifically. The 

result of this research showed that the application of physical symptoms observation based 

learning coulld increase the growth of  psyco-motor aspect as much as 17,25%,  that was 70,75% 

in cycle I became 88,00% in cycle II. 
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 Winkel (1996) dalam bukunya menyebutkan 

bahwa belajar menghasilkan suatu perubahan pada 

siswa. Perubahan ini dapat berupa pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan sikap. Prestasi bela-

jar merupakan perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang sebagai hasil dari proses belajar yang 

dicapai dalam bentuk perubahan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap ilmu yang dipelajarinya. 

Bloom (dalam Winkel:1999) membagi prestasi bela-

jar kedalam tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.  

 Aspek psikomotorik berkaitan dengan keteram-

pilan motorik yang berhubungan dengan anggota 

tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi 

antara syaraf dan otot. Tujuan yang bersifat psiko-

motorik berkaitan dengan pencapaian keterampilan 

motorik (gerakan), memanipulasi benda/objek atau 

kegiatan-kegiatan yang memerlukan koordinasi otot-

otot atau saraf dan anggota badan (Setyosari, 2001). 

Keterampilan-keterampilan motorik tersebut dalam 

pembelajaran sains disebut dengan keterampilan 

proses sains, yang meliputi: mengamati, menafsir-

kan, meramalkan, menggunakan alat dan bahan, me-

nerapkan konsep, merencanakan percobaan, dan me-

ngomunikasikan hasil percobaan (Wartono, 1999).  

 Aspek psikomotorik menjadi penting untuk di-

tingkatkan dalam pembelajaran  Fisika, karena siswa 

tidak hanya belajar rumus-rumus atau menghapal 

fakta saja tetapi yang terpenting dari semua itu ada-

lah bagaimana guru memberikan pengalaman lang-

sung untuk mengembangkan kompetensi siswa agar 

mampu menjelajahi dan memahami gejala-gejala 

alam secara ilmiah. Pembelajaran Fisika juga dia-

rahkan untuk “mencari tahu” dan “berbuat”, sehing-

ga dapat membantu siswa untuk memperoleh penga-

laman belajar yang lebih mendalam, baik yang di-

peroleh di sekolah, di rumah maupun di lingkungan 

sekitarnya. Siswa dilatih untuk menemukan dan me-

ngembangkan pengetahuan dengan mempraktikkan-

nya sendiri melalui objek-objek konkret, sehingga 

pikiran (kognitif) siswa yang dilandasi dengan gera-

kan dan perbuatan (psikomotorik) berkembang baik. 

 Berdasarkan pengamatan pada saat proses 

pembelajaran Fisika, siswa kelas VIII-3 SMP Nasio-

nal KPS secara umum cukup aktif dalam menjawab 

pertanyaan dan mengerjakan latihan yang diberikan 

oleh guru. Namun demikian, pertumbuhan aspek 

psikomotorik  siswa untuk memperoleh pengetahuan 

baru belum berkembang secara optimal. Padahal, 

kurikulum 2004 berbasis kompetensi yang diguna-

kan di sekolah menuntut adanya aktivitas ilmiah sis-

wa, sehingga pembelajaran Fisika yang menekankan 

pada keterampilan psikomotorik mutlak diberikan 

pada siswa agar tidak menimbulkan kesenjangan an-

tara pemahaman konsep teoritis dengan gejala nyata 

yang terkait dengan konsep tersebut. Siswa perlu 

berinteraksi secara langsung dengan objek-objek 

konkret, karena Fisika bukan hanya teori-teori yang 
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menjelaskan gejala-gejala fisis saja, tapi juga proses 

untuk mencari penjelasan mengenai gejala-gejala 

fisis tersebut. Dengan demikian, aktivitas ilmiah sis-

wa dalam proses pembelajaran akan berpengaruh 

pada pertumbuhan aspek psikomotoriknya. 

 Agar pertumbuhan aspek psikomotorik siswa 

tercapai secara optimal, perlu dikembangkan suatu 

model pembelajaran yang menekankan pada aktivi-

tas ilmiah siswa untuk menguasai konsep-konsep 

Fisika. Dalam penelitian ini diterapkan model pem-

belajaran Fisika berbasis observasi gejala fisis yang 

mengacu pada filosofis konstruktivisme bahwa da-

lam proses pembelajaran siswa dapat mengkonstruk-

si pengetahuannya sendiri dan bermakna melalui pe-

ngalaman yang nyata. 

 Dalam penerapan pembelajaran Fisika berbasis 

observasi gejala fisis ini, siswa dibiasakan untuk me-

nyelesaikan permasalahan, menemukan sesuatu yang 

menarik dan berguna bagi dirinya, menerapkan pe-

ngetahuan yang diperoleh dalam kehidupan nyata, 

dan mempertentangkan ide-ide baru. Siswa mencari 

tahu apa yang telah mereka pelajari, dan menyesu-

aikan konsep-konsep baru dengan kerangka berfikir 

yang telah ada dalam pikiran mereka. Hampir selu-

ruh waktu pembelajaran akan terpusat pada siswa 

(student’s centered), sehingga siswa aktif dalam me-

lakukan proses belajar (seperti terlihat pada gambar 

1) 

 

 

 

Gambar 1   

Diagram Model Pembelajaran Fisika  

Berbasis Observasi Gejala Fisis 

 

 Langkah-langkah pembelajaran Fisika berbasis 

observasi gejala fisis: 

1. Tahap Observasi 

 Di awal pembelajaran  diadakan tanya jawab 

untuk mengetahui konsep awal siswa terha-

dap gejala fisis yang akan didemonstrasikan 

Guru dengan menggunakan satu set perco-

baan. 

 Guru membimbing siswa untuk mendisku-

sikan gejala fisis yang didemonstrasikan. 

 Siswa secara aktif melakukan pengamatan, 

mencatat hal-hal yang perlu, kemudian men-

jawab pertanyaan dari guru yang bertindak 

sebagai fasilitator. 

2. Tahap Pengajuan Masalah 

 Siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri 

dari 4-5 orang.  

 Siswa  berfikir tentang gejala fisis yang di-

observasi lalu merumuskan permasalahan 

dalam bentuk pertanyaan yang terkait deng-

an hasil observasi. 

 Siswa juga membuat jawaban sementara 

dari permasalahan yang mereka rumuskan 

sebagai hipotesis awal. 

3. Tahap Pemecahan Masalah 

 Siswa berdiskusi dalam kelompoknya deng-

an merencanakan percobaan, serta alat dan 

bahan yang digunakan untuk menjawab per-

masalahan yang dirumuskan dalam lembar 

kerja kelompok dan membuktikan hipotesis 

awal mereka terhadap permasalahan terse-

but. 

 Guru memfasilitasi dengan alat dan bahan 

yang siswa perlukan untuk percobaan, ber-

diskusi dengan tiap kelompok secara bergili-

ran, serta menuntun siswa menuju konsep-

konsep yang benar.  

 Dua atau tiga kelompok dipilih secara acak 

untuk mempresentasikan hasil percobaannya 

di depan kelas. Kelompok yang lain menga-

jukan pertanyaan, saran, sanggahan, atau 

pendapatnya. 

4. Tahap Pemantapan Konsep 

 Guru mendemonstrasikan gejala fisis yang 

sama, tapi menggunakan suatu set percoba-

an yang berbeda, lalu siswa diberi kesempa-

tan untuk menerapkan konsep yang dipelaja-

ri pada situasi baru. 

 Guru menanyakan kembali konsep-konsep 

yang penting kepada siswa untuk mengarah-

kan mereka mengambil kesimpulan sendiri 

melalui diskusi kelas. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ba-

gaimana pertumbuhan aspek  psikomotorik dalam 

pembelajaran  Fisika berbasis observasi gejala fisis 

pada siswa kelas VIII-3 semester 1 SMP Nasional 

KPS Balikpapan tahun ajaran 2005/2006. Materi 

yang akan dibahas selama penelitian ini dibatasi 

pada sub pokok bahasan Pemuaian Udara serta 

Konveksi Zat Cair dan Udara, sedangkan aspek psi-

komotorik yang diamati berorientasi pada keteram-

pilan motorik selama proses pembelajaran yang  

mencakup kegiatan mengamati, merencanakan kegi-

atan, serta  menggunakan alat dan bahan. 

 

METODE PENELITIAN 

 Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 

VIII-3 SMP Nasional KPS Balikpapan  yang ber-

jumlah 26 orang. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

TAHAP OBSERVASI 

TAHAP PENGAJUAN  MASALAH 

TAHAP PEMECAHAN MASALAH 

TAHAP PEMANTAPAN KONSEP 
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Research). Penelitian ini terdiri atas dua siklus. Ma-

sing-masing siklus melalui tahap perencanaan tinda-

kan, implementasi tindakan, observasi, dan refleksi. 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 11-19 Agustus 

2005 dan siklus II pada tanggal 24-31 Agustus 2005.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang digunakan untuk menelaah latar alamiah siswa  

selama pembelajaran Fisika berbasis observasi geja-

la fisis diterapkan. Peneliti berbaur dengan subjek 

yang diteliti, sehingga dapat menelusuri dan menda-

pat gambaran yang jelas mengenai pertumbuhan as-

pek psikomotorik siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

 Sebelum penelitian dilaksanakan, dipersiapkan 

lebih dahulu perangkat pembelajaran  yang berupa 

silabus dan sistem penilaian, rancangan pembelaja-

ran, lembar kerja siswa, serta alat dan bahan yang 

akan digunakan dalam percobaan. Langkah-langkah 

pembelajaran yang telah terlaksana didokumentasi-

kan dalam format observasi pembelajaran dan reka-

man data, sedangkan penguasaan keterampilan psi-

komotorik siswa diidentifikasi menggunakan format 

observasi aspek psikomotorik dan wawancara deng-

an siswa. 

 Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan as-

pek psikomotorik siswa selama penerapan pembela-

jaran berbasis observasi gejala fisis dilakukan anali-

sis terhadap data kualitatif yang berasal dari rekam-

an data dan format observasi pembelajaran. Hasil 

observasi tersebut diolah menjadi data kuantitatif 

yang berupa hasil observasi penguasaan aspek psi-

komotorik siswa dalam bentuk angka. 

 Penguasaan aspek psikomotorik siswa diidenti-

fikasi dengan memberi tanda check (X) untuk keter-

capaian kompetensi pada tiap aspek psikomotorik, 

menjumlahkan skor total yang diperoleh untuk 

semua aspek pada tiap siklus, menghitung persenta-

senya, kemudian membandingkan hasil persentase 

aspek psikomotorik antara siklus I dan siklus II. 

 

HASIL PENELITIAN 

Siklus I 

 Materi yang diberikan guru pada siklus I ada-

lah Pemuaian Udara. Kompetensi dasar yang harus 

dicapai siswa adalah menjelaskan prinsip pemuaian 

dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, de-

ngan dua indikator penting, yaitu  menyelidiki pro-

ses pemuaian pada gas dan merencanakan percobaan 

sederhana untuk menunjukkan pemuaian udara. 

 Guru mendemonstrasikan pemuaian udara 

menggunakan suatu set percobaan yang berupa  ba-

lon, botol kaca, bejana,dan air panas. Ujung botol 

kaca ditutupi dengan balon, lalu diletakkan ke dalam 

bejana yang berisi air panas. Balon kemudian me-

ngembang karena udara dalam botol memuai. Siswa 

mengamati demonstrasi dengan seksama dan sese-

kali mendiskusikan hasil observasi dengan teman di 

sebelahnya. Siswa aktif melakukan pengamatan, 

mencatat hal-hal yang perlu, kemudian menjawab 

pertanyaan dari guru yang bertindak sebagai fasilita-

tor. Media yang digunakan dan diperagakan oleh gu-

ru  mampu menarik perhatian siswa.  

 Pada tahap pemecahan masalah, siswa meng-

gunakan suatu set percobaan yang lebih rumit dari-

pada demonstrasi yang diberikan guru untuk menga-

mati gejala fisis yang terjadi. Set percobaan yang 

dirancang siswa ada pada Gambar 2. Pada tahap ini, 

siswa tidak mendiskusikan lebih dahulu perencanaan 

percobaan, sehingga saat  tiap kelompok memilih 

dan mengambil alat dan bahan percobaan yang dise-

diakan guru, ada beberapa kelompok yang harus 

kembali lagi mengambil alat dan bahan yang terting-

gal. Hal ini mengindikasikan rendahnya penguasaan 

keterampilan psikomotorik siswa pada aspek meren-

canakan kegiatan.  

 

 

Gambar 2  

Sketsa Percobaan Pemuaian Udara 

 

 Pada siklus I ini siswa masih banyak dituntun 

guru, terutama dalam hal menggunakan alat dan ba-

han percobaan, mengumpulkan data, dan menarik 

kesimpulan, sehingga guru acapkali membimbing 

siswa, baik secara verbal maupun nonverbal. Dalam 

mengumpulkan data dan menarik kesimpulan hasil 

percobaan, beberapa kelompok masih mengandalkan 

buku teks, sehingga data yang didapat tidak murni 

hasil percobaan, tapi sudah dipengaruhi konsep-kon-

sep yang ada di buku teks. Hal ini mengindikasikan 

rendahnya penguasaan keterampilan psikomotorik 

pada aspek menggunakan alat dan bahan.  

 Rerata penguasaan aspek psikomotorik siswa 

pada siklus ini sebesar 70,75%. Penguasaan aspek 

psikomotorik siswa masih belum berkembang opti-

mal pada siklus I, sehingga perlu  dilakukan  perba-

ikan perencanaan tindakan  pada siklus II. 

 

Siklus II 

 Materi yang diberikan guru pada siklus II ada-

lah Konveksi Udara. Konsep utama materi ini mene-

kankan adanya perpindahan kalor yang diikuti oleh 

perpindahan partikel zat perantaranya (zat cair dan 

Bejan
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Labu 

kaca 

Sumbat karet 

Pipa kapiler 
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udara). Berbeda dengan tahap sebelumnya, di awal 

tindakan pada siklus II siswa diberi pre test untuk 

meningkatkan kesiapan siswa dalam belajar.  

 Kesiapan siswa dalam melakukan percobaan 

meningkat karena siswa mendiskusikan terlebih da-

hulu hal-hal yang akan dilakukan selama percobaan, 

sehingga aspek psikomotorik siswa pada tahap me-

rencanakan kegiatan mengalami peningkatan. Ada-

nya lembar kerja yang memadai meningkatkan krea-

tivitas siswa dalam praktikum, sehingga guru tidak 

perlu campur tangan terlalu banyak. Semua siswa 

aktif dalam pelaksanaan praktikum dan pengerjaan 

tugas pada lembar kerja.  

 Siswa diberi kebebasan untuk merancang suatu 

set percobaan, asalkan dengan percobaan tersebut 

siswa mampu mengobservasi gejala fisis yang 

terjadi. Alat dan bahan yang digunakan sangat seder-

hana, yaitu: karton, kertas alumunium, lilin, lem, dan 

obat nyamuk. Obat nyamuk dan lilin dinyalakan se-

perti pada Gambar 2, lalu siswa mengamati kemana 

arah asap obat nyamuk mengalir untuk menemukan 

konsep Perpindahan Kalor secara Konveksi. 

 

 

 

Gambar 3  

Sketsa Percobaan konveksi Udara 

 

 Gejala fisis yang diamati siswa ini tidak  sama 

dengan yang ada di buku teks, sehingga kemungki-

nan siswa mengandalkan buku teks untuk pengama-

tan dan penarikan kesimpulan bisa diatasi. Siswa su-

dah terbiasa melakukan percobaan mandiri.  Dengan 

demikian tidak ada siswa yang menyamakan data 

atau menarik kesimpulan menggunakan teori di bu-

ku teks. Data-data yang diambil siswa murni hasil 

percobaan mereka.  

 Selanjutnya pada  akhir tindakan, guru membe-

rikan post test untuk mengukur kemampuan kognitif 

siswa selama 10 menit. Hasil rerata post test pada 

sub pokok bahasan Konveksi Udara ini adalah 

75,38. 

 Dari hasil observasi terhadap pembelajaran 

yang menerapkan pembelajaran berbasis observasi 

gejala fisis pada siklus II, terjadi peningkatan pada 

aspek psikomotorik siswa dibandingkan dengan 

siklus I, yaitu sebesar 17,25%. Hasil lengkap dari 

penilaian aspek psikomotorik siswa dapat dilihat 

pada gambar 4.  
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Gambar 4  

Peningkatan Nilai Rerata Keterampilan Psikomotorik 

Siswa untuk Tiap Aspek yang Diamati pada Siklus I dan 

Siklus II 

 

PEMBAHASAN 

 Pada siklus I penguasaan aspek psikomotorik 

siswa masih rendah, terutama pada aspek meren-

canakan kegiatan dan menggunakan alat dan bahan. 

Hal ini terjadi karena ketidaksiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran dan belum terbiasanya siswa 

melakukan percobaan mandiri, sehingga masih perlu 

mendapat bimbingan dari guru terutama dalam hal 

mengumpulkan data dan menarik kesimpulan. 

Pada tahap observasi, demonstrasi yang diberikan 

guru menarik minat siswa dan meningkatkan mo-

tivasi mereka untuk belajar. Siswa membiasakan diri 

mengamati suatu gejala fisis dengan teliti serta me-

ngaitkannya dengan materi yang akan dipelajari. Sis-

wa mampu menjelaskan pengamatannya dan jawab-

an mereka mampu mengidentifikasi gejala fisis yang 

diamati. Seperti yang diungkapkan Johnston (dalam 

Usmiatin, 2003:73) bahwa pengajar bertindak seba-

gai fasilitator pembelajaran dan pebelajar mengam-

bil alih tanggung jawab mengenai apa dan bagaima-

na mereka belajar. 

 Pada siklus II, persiapan yang dilakukan ke-

lompok sebelum melakukan percobaan meningkat 

karena guru memotivasi siswa mendiskusikan terle-

bih dahulu rumusan masalah dan hipotesis awal se-

belum melakukan percobaan. Guru selalu mengi-

ngatkan siswa untuk teliti memperhatikan data pe-

ngamatan yang dikumpulkan, sehingga akan dida-

patkan kesimpulan yang tepat terhadap konsep yang 

dipelajari. 

 Percobaan yang dilakukan siswa pada siklus II 

sama sekali tidak ada di buku teks, sehingga bisa 

mengatasi kecenderungan siswa mengandalkan buku 

teks untuk mengumpulkan data dan menarik kesim-

pulan. Guru memberikan kebebasan pada kelompok 

untuk melakukan percobaan sesuai dengan kreativi-

tasnya masing-masing, yaitu dengan merangkai per-

cobaan mereka sendiri. Pengumpulan data dan ke-

simpulan yang diambil tiap kelompok murni berda-

sarkan hasil observasi. Semua siswa aktif bekerja 
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sama dengan kelompoknya, baik melakukan perco-

baan maupun berdiskusi untuk mengisi lembar kerja. 

Tidak ada siswa yang mondar mandir melihat peker-

jaan kelompok lain atau membuka-buka buku untuk 

menyamakan teori dengan data yang dikumpulkan. 

Hal ini mengindikasikan kesadaran siswa akan pen-

tingnya proses selama percobaan dibandingkan de-

ngan  hasil percobaan  yang diperoleh. Brotosiswoyo 

(2000:8) menjelaskan bahwa kegiatan pengamatan 

lebih ditekankan pada kejujuran pengamat, bukan 

pada kesesuaian hasil pengamatan dengan teori  

fisika yang ada. 

 Pekerjaan kelompok dilakukan oleh siswa, 

guru hanya berperan sebagai fasilitator dan meman-

tau kegiatan siswa. Seperti yang dikemukakan oleh 

Suparno (1997) bahwa pada dasarnya pengetahuan 

harus dibangun sendiri oleh peserta didik berdasar-

kan pengalaman, yaitu melalui pengetahuan yang 

telah dimiliki sebelumnya dan berinteraksi dengan 

objek, fenomena, dan lingkungan.  

 Perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan pada 

siklus II ternyata mampu meningkatkan pertumbu-

han aspek psikomotorik  siswa. Pertumbuhan ini me-

nunjukkan  peningkatan  penguasaan bahan ajar dan 

pemahaman siswa  pada pembelajaran  Fisika. Hal 

ini terliha pada hasil post test setelah diberi tindakan 

dibandingkan dengan pre test sebelum diberi tinda-

kan. Pada siklus I tidak dilaksanakan, tapi siklus II 

terjadi peningkatan ini sebesar 27%.  

 Ini membuktikan bahwa pembelajaran berbasis 

observasi gejala fisis yang diterapkan pada peneli-

tian ini dengan mengacu pada teori konstruktivisme 

dapat menumbuhkan aspek psikomotorik siswa, se-

hingga penguasaan terhadap bahan ajar  fisika me-

ningkat. Seperti yang diungkapkan oleh Purwanto 

(2002:85) bahwa belajar merupakan suatu aktivitas 

atau psikis yang mengalami perubahan karena bela-

jar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik 

fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam pe-

ngertian, pemecahan suatu masalah atau berfikir, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, dan nilai sikap. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

 Proses pembelajaran  fisika  berbasis  observasi 

gejala fisis dapat meningkatkan pertumbuhan aspek 

psikomotorik  pada siswa SMP Nasional KPS Balik-

papan, khususnya kelas VIII-3. Pada siklus I dan II 

aspek psikomotorik  siswa mengalami peningkatan 

sebesar 17,25%, yaitu dari siklus I sebesar 70,75% 

menjadi 88,00%. Indikator peningkatan aspek psiko-

motorik siswa, yaitu: (1) peningkatan keterampilan 

merencanakan percobaan, (2) pengamatan, dan (3) 

menggunakan alat dan bahan.  

 

Saran 

 Berdasar pada hasil penelitian ini disarankan 

agar (1) pembelajaran berbasis observasi gejala fisis 

dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan model 

pembelajaran, karena dapat memudahkan siswa 

dalam memahami konsep  fisika melalui interaksi 

secara langsng dengan objek konkrit, sehingga dapat 

meningkatkan penguasaan aspek psikomotorik sis-

wa, (2) pembelajaran berbasis observasi gejala fisis  

tidak selalu memerlukan peralatan yang canggih dan 

mahal, oleh karena itu guru bisa mengembangkan 

kreativitasnya untuk membuat lembar kerja yang 

memberikan kebebasan pada siswa untuk merancang 

suatu set percobaan sendiri, dan (3) guru hendaknya 

menyediakan waktu khusus untuk memberikan soal-

soal pengayaan, sebab berdasarkan temuan di lapa-

ngan pembelajaran berbasis observasi gejala fisis  

memerlukan waktu yang relatif lama.  
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