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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses pembelajaran mencakup tiga aspek kemampuan peserta didik, 

yakni kemampuan kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik 

(keterampilan). Kemampuan kognitif cenderung disoroti, dibandingkan 

kemampuan afektif dan psikomotorik.  

Kemampuan psikomotorik merupakan keterampilan yang lebih 

berorientasi pada gerak dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan 

keterampilan tangan, keterampilan itu sendiri menunjukan tingkat keahlian 

seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu (Djajari dan 

Endra, 2012: 19). Keterampilan psikomotorik merupakan salah satu 

kemampuan yang perlu dikuasai mahasiswa, karena mereka dituntut tidak 

hanya belajar rumus-rumus atau menghapal fakta saja, tetapi juga harus 

mampu mengembangkan keterampilan individu. Hal ini menjadikan 

kemampuan psikomotorik mutlak untuk diberikan kepada mahasiswa agar 

tidak menimbulkan kesenjangan antara pemahaman konsep teoritis dengan 

gejala nyata yang terkait dengan konsep tersebut. Kemampuan psikomotorik 

dapat diamati melalui penggunaan alat-alat laboratorium dalam percobaan, 

mengamati, dan mengkomunikasikan hasil percobaan (Dahniar, 2006: 1).  

Salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh mahasiswa prodi 

pendidikan kimia adalah kemampuan psikomotorik di laboratorium. 

Kemampuan psikomotorik di laboratorium perlu dimiliki kerena beberapa 

faktor. Pertama, mahasiswa prodi pendidikan kimia adalah calon guru kimia 

yang dapat mengajarkan ketentuan paling dasar di laboratorium kepada siswa-

siswanya. Kedua, kemampuan psikomotorik merupakan keterampilan yang 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan kemampuan afektif (Juparyatna, 

2014: 44). Ketiga, kemampuan psikomotorik di laboratorium penting agar 

mahasiswa terhindar dari kecelakaan kerja saat pelaksanaan praktikum 

(Khamidinal, 2009: 3). 
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Kemampuan psikomotorik mahasiswa di laboratorium diperoleh melalui 

berbagai praktikum. Mahasiswa mempelajari mata kuliah tersebut tahun 

pertama hingga tahun ketiga. Praktikum Kimia Dasar I, Praktikum Fisika 

Dasar I, Praktikum Biologi Umum, Praktikum Kimia Dasar II dan Praktikum 

Fisika Dasar II pada tahun pertama. Mahasiswa mempelajari Praktikum Kimia 

Organik I, Praktikum Kimia Anorganik I, Praktikum Kimia Fisik I, Praktikum 

Kimia Analitik I, Praktikum Kimia Organik II, Praktikum Kimia Anorganik 

II, Praktikum Kimia Fisik II, dan Praktikum Kimia Analitik II pada tahun 

kedua. Mahasiswa  mempelajari Praktikum Biokimia pada tahun ketiga. 

Evaluasi terhadap kemampuan psikomotorik mahasiswa belum 

dilakukan, meskipun mata kuliah praktikum sudah diberikan sejak tahun 

pertama. Informasi ini diperoleh dari wawancara terhadap dosen pengampu 

mata kuliah Praktikum Kimia Dasar I dan Praktikum Kimia Dasar II pada 

tanggal 10 September 2015. Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa 

komponen penilaian terhadap mata kuliah Praktikum Kimia Dasar I dan kimia 

dasar II terbagi menjadi 4 aspek, yaitu pretest 10%, jurnal 20%, laporan 30%, 

dan UAS 40%. Aspek kemampuan psikomotrik di laboratorium tergambar 

melalui UAS yang juga memuat aspek kognitif dan afektif.  

Evaluasi terhadap kemampuan psikomotorik mahasiswa perlu 

dilakukan sejak awal. Evaluasi ini perlu dilakukan agar dapat diberikan 

tindakan perbaikan apabila diketahui kemampuan psikomotorik mahasiswa 

tersebut rendah. Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 

2015 terhadap tiga mahasiswa masing-masing dengan kemampuan akademik 

tinggi, sedang, dan rendah, mengindikasikan bahwa kemampuan psikomotorik 

mahasiswa pada saat praktikum rendah. Hal tersebut menyebabkan hasil 

praktikum yang diperoleh tidak sesuai dengan teori yang ada. 

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa dari 27 mahasiswa 

angkatan 2012 Prodi Pendidikan Kimia UM Pontianak,  hanya terdapat 11 

orang yang memiliki kemampuan baik pada percobaan titrasi asam basa 

(Mujari, 2013: 54). Hal ini semakin memperkuat hasil wawancara yang 

mengindikasikan bahwa kemampuan psikomotorik mahasiswa rendah. 
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Evaluasi kemampuan psikomotorik juga telah dilakukan terhadap siswa kelas 

1 SMAN 7 Pontianak pada penelitian sebelumnya. Hasil yang diperoleh dari 

39 siswa, hanya 2 siswa yang memiliki kemampuan sangat baik dan 14 siswa 

memiliki kategori kemampuan baik (Syahbani, 2008). Hasil serupa juga 

ditunjukkan dari hasil penelitian tentang penilaian kemampuan psikomotorik 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak dengan menggunakan 

lembar  observasi dalam praktikum biokimia percobaan lipid, bahwa dari 27 

mahasiswa masih terdapat 2 mahasiswa yang memiliki kemampuan kurang 

(Atrisman, 2015). 

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan analisis kemampuan 

psikomotorik mahasiswa semester III Program Studi Pendidikan Kimia 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah 

Pontianak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas 

mengenai kemampuan psikomotorik mahasiswa prodi kimia yang nantinya 

akan menjadi calon-calon guru.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan psikomotorik mahasiswa 

semester III Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah 

Pontianak?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan kemampuan psikomotorik mahasiswa semester III 

Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  
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1. Bagi Mahasiswa  

Dapat memberikan informasi keterampilan psikomotorik mahasiswa dan 

meningkatkan keterampilan psikomotorik mahasiswa.  

2. Bagi Dosen  

Dapat digunakan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran praktikum 

untuk mengukur kemampuan psikomotorik mahasiswa.  

3. Bagi Lembaga Penelitian  

Dapat meningkatkan kualitas lulusan Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Kimia yang baik dalam kemampuan psikomotorik.  

 

E. Definisi Operasional  

Kemampuan psikomotorik merupakan hasil belajar yang banyak 

melibatkan aspek keterampilan yang dimiliki mahasiswa. Keterampilan 

tersebut diantaranya menggunakan alat, mengamati, menggambar dan 

keterampilan lain (Sudjana, 2001: 30). Kemampuan psikomotorik dalam 

penelitian ini adalah kemampuan mahasiswa semester III program studi 

pendidikan kimia UM Pontianak dalam melaksanakan praktikum. 

Kemampuan melaksanakan praktikum dalam penelitian ini dibagi menjadi 

enam aspek penilaian yang dimodifikasi dari Khamidinal (2009). Adapun 

keenam aspek tersebut yaitu a) menggunakan alat praktikum, b) membaca 

miniskus, c) membuat larutan, d) memanaskan dengan tabung reaksi, e) 

melakukan titrasi, dan f) membersihkan alat-alat praktikum.  

 


