
Evaluasi-KKPS 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BAHAN BELAJAR MANDIRI 
Kelompok Kerja Pengawas Sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensi Kompetensi Evaluasi 
 
 
 
 
 

 
DIREKTORAT JENDERAL 
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN 
TENAGA KEPENDIDIKAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
2009 

 

TU
T 

 W
URI  HANDAYANI



Evaluasi-KKPS i
 

PENDAHULUAN 
 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas 

harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, 

supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan 

pengembangan serta kompetensi sosial. 

 Kondisi di lapangan saat ini tentu saja masih banyak pengawas sekolah/ 

madrasah yang belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut dengan 

baik. Survei yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan pada Tahun 

2008 terhadap para pengawas di suatu kabupaten (Direktorat Tenaga 

Kependidikan, 2008: 6) menunjukkan bahwa para pengawas memiliki kelemahan 

dalam kompetensi supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian dan 

pengembangan. Sosialisasi dan pelatihan yang selama ini biasa dilaksanakan 

dipandang kurang memadai untuk menjangkau keseluruhan pengawas dalam 

waktu yang relatif singkat. Selain itu, karena terbatasnya waktu maka intensitas 

dan kedalaman penguasaan materi kurang dapat dicapai dengan kedua strategi 

ini. 

 Berdasarkan kenyataan tersebut maka upaya untuk meningkatkan 

kompetensi pengawas harus dilakukan melalui berbagai strategi. Salah satu 

strategi yang dapat ditempuh untuk menjangkau keseluruhan pengawas dengan 

waktu yang cukup singkat adalah memanfaatkan forum Kelompok Kerja 

Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) 

sebagai wahana belajar bersama. Dalam suasana kesejawatan yang akrab, para 

pengawas dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman guna bersama-

sama meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka.  

Forum tersebut akan berjalan efektif apabila terdapat panduan, bahan 

kajian serta target pencapaian. Dalam konteks inilah Bahan Belajar Mandiri 

(BBM) ini disusun. BBM ini dimaksudkan sebagai bahan kajian para pengawas 

dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka. 

A.  Standar Kompetensi 
 BBM ini disesuaikan dengan cakupan dimensi kompetensi pengawas 

yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 

2007  tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Dalam peraturan tersebut 

terdapat enam  dimensi kompetensi, yaitu: kompetensi kepribadian, supervisi 
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manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan 

pengembangan, dan kompetensi sosial. Setiap dimensi kompetensi memiliki sub-

sub sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang pengawas. Dalam 

BBM ini yang dikemukakan adalah kompetensi evaluasi pendidikan. Secara rinci 

kompetensi-kompetensi dasar tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dalam bidang 

pengembangan di SD/MI dan pembelajaran/bimbingan di sekolah/ma-drasah. 

2. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai 

dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di SD/MI atau 

mata pelajaran di sekolah/madrasah. 

3. Menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam melaksanakan 

tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan 

dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di  SD/MI atau mata 

pelajaran di sekolah. 

4. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa 

serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan di SD/MI atau mata pelajaran di sekolah/ madrasah. 

5. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu 

pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di 

SD/MI atau mata pelajaran di sekolah/madrasah. 

6. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala seko-

lah/madrasah, kinerja guru, dan staf sekolah/madrasah. 

 
B.  Deskripsi Bahan Belajar 

BBM bagi KKPS/MKPS, yaitu: Dimensi Kompetensi Evaluasi Pendidikan, 

meliputi kegiatan belajar: 

1. Penyusunan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pendidikan dan 

Pembelajaran 

2. Aspek-aspek Penilaian dalam Pembelajaran 

3. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru 

4. Pemantauan Pelaksanaan Pembelajaran 

5. Pemanfaatan Hasil Penilaian untuk Kepentingan Pendidikan dan  

      Pembelajaran/Bimbingan 
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C.  Langkah-Langkah Mempelajari Bahan Belajar 
  Bahan belajar ini dirancang untuk dipelajari oleh para pengawas dalam 

forum KKPS/MKPS. Oleh karena itu langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam mempelajari materi ini mencakup aktivitas individual dan kelompok. 

Secara umum aktivitas individual meliputi: (1) membaca materi, (2) melakukan 

latihan/tugas/ memecahkan kasus pada setiap kegiatan belajar, (3) membuat 

rangkuman/kesimpulan, dan (4) melakukan refleksi, Apabila diperlukan, 

berdasarkan refleksi yang dibuat, dapat dilakukan tindak lanjut. Sedangkan 

aktivitas kelompok meliputi: (1) mendiskusikan materi, (2) sharing pengalaman 

dalam melakukan latihan/memecahkan kasus, (3) melakukan seminar/diskusi 

hasil latihan/tugas yang dilakukan, dan (4) bersama-sama melakukan refleksi 

dan tindak lanjut sepanjang diperlukan. Langkah-langkah tersebut dapat 

digambarkan dalam skema di bawah ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Alur Kegiatan Belajar Individu dan Kelompok 

Dari skema di atas terlihat bahwa aktivitas kelompok selalu didahului oleh 

aktivitas individu. Dengan demikian, maka aktivitas individu adalah hal yang 

utama. Sedangkan aktivitas kelompok lebih merupakan forum untuk berbagi, 
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memberikan pengayaan dan penguatan terhadap kegiatan yang telah dilakukan 

masing-masing individu. 

Dengan mengikuti langkah-langkah belajar di atas, diharapkan para 

pengawas yang tergabung dalam KKPS/MKPS dapat secara individu dan 

bersama-sama meningkatkan kompetensinya, yang tentunya akan berdampak 

pada peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru yang dibinanya. 

Selamat belajar. 

 
D.  Kegunaan Modul bagi Pengawas SD/MI 

Modul ini sebagai bahan belajar mandiri bagi pengawas SD/MI dan 

digunakan, agar pengawas: 

1. Mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah. 

2. Mampu membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting 

dinilai dalam pembelajaran tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di 

SD/MI. 

3. Mampu menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam 

melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau 

mata pelajaran di SD/MI. 

4. Mampu memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar 

siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan 

tiap bidang pengembangan/bimbingan atau mata pelajaran di SD/MI. 

5. Mampu membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan 

mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan/bimbingan atau 

mata pelajaran di SD/MI. 

6. Mampu mengelola dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala 

sekolah, kinerja guru dan staf sekolah. 
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KEGIATAN BELAJAR 1 
(kr) 

A.  Bagaimana Menyusun Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pendidikan 
dan Pembelajaran? 

 
B.  PPeennggaannttaarr 

Pembelajaran merupakan salah satu aspek yang memegang peranan 

penting  dalam proses pengelolaan pendidikan karena sebaik apapun perangkat 

pembelajaran tertulis jika tidak dilaksanakan secara efektif maka hasil belajar 

yang dicapai baik aspek kognitif, afektif dan psikomotor juga tidak akan 

memadai. Karena itu kualitas sebuah lembaga pendidikan tercermin dari kualitas 

proses pembelajarannya. Untuk itu kriteria mutu dan keberhasilan pembelajaran 

harus dibuat secara rinci sehingga benar-benar dapat diukur dan diamati. 

Kejelasan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran akan memper-

jelas target dalam setiap tahapan pembelajaran. Kemampuan menyusun kriteria 

dan indikator keberhasilan pembelajaran harus dimiliki Guru dan Kepala Sekolah 

agar dapat menjalankan tugas masing-masing. Hal ini memerlukan pembinaan 

atau bimbingan dari pengawas. Kegiatan belajar ini dirancang untuk membekali 

pengawas dalam membimbing guru dan kepala sekolah dalam menyusun kriteria 

keberhasilan pembelajaran. 

 
C.  Uraian dan contoh 

1.  Apakah kriteria keberhasilan pembelajaran itu? 
Keberhasilan pembelajaran, mengandung makna ketuntasan dalam 

belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Artinya tercapainya 

kompetensi yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap, atau nilai yang 

diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Fungsi ketuntasan 

belajar adalah memastikan semua peserta didik menguasai kompetensi yang 

diharapkan sebelum pindah ke kompetensi selanjutnya. Patokan ketuntasan 

belajar mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta 

indikator yang terdapat dalam kurikulum. Sedangkan ketuntasan dalam 

pembelajaran berkaitan dengan standar pelaksanaannya yang melibatkan 

komponen guru dan siswa.  

Kriteria keberhasilan adalah ukuran tingkat pencapaian prestasi 

belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar kompetensi yang 

ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau ketrampilan yang dapat 



Evaluasi-KKPS 2
 

diamati dan diukur. Secara umum kriteria keberhasilan pembelajaran adalah: 

(1) keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes 

formatif, tes sumatif, maupun tes ketrampilan; (2) setiap keberhasilan tersebut 

dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

mengacu kepada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), atau Kriteria 

Ketuntasan Ideal (KKI) 75%; dan (3) ketercapaian keterampilan vokasional 

atau praktik bergantung pada KKM atau KKI. 

Sedangkan indikator adalah acuan untuk menentukan apakah peserta 

didik telah berhasil menguasai kompetensi. Untuk mengumpulkan informasi 

apakah suatu indikator telah dicapai siswa, dilakukan penilaian sewaktu 

pembelajaran berlangsung atau sesudahnya. Pencapaian inidikator dapat 

dijaring dengan beberapa soal/tugas. Seperti telah diungkapkan di atas, 

kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu 

kompetensi dasar berkisar antara 0% - 100%. Kriteria ideal untuk masing-

masing indikator adalah 75% (KKI). Satuan pendidikan dapat menetukan 

kriteria ketuntasan minimal lebih kecil atau lebih besar dari KKI (75%) dengan 

mempertimbangkan kemampuan peserta didik dan guru serta ketersediaan 

prasarana dan sarana. 

 
2.  Bagaimana cara identifikasi kriteria keberhasilan pembelajaran?  
 

Pada pembelajaran tuntas, kriteria pencapaian kompetensi yang ideal 

ditetapkan adalah minimal 75% oleh karena itu setiap kegiatan belajar 

mengajar diakhiri dengan penilaian pencapaian kompetensi siswa dan diikuti 

rencana tindak lanjutnya. Hasil penilaian pada gambar berikut. 
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Gambar 2.  Hasil Penilaian Berdasarkan Kriterian Ketuntasan 
 

 Ilustrasi kegiatan tersebut dapat diperjelas dengan gambar berikut ini. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Kegiatan Pembelajaran Tuntas 
 

Layanan pembelajaran remedial akan lebih efektif bila melalui 

kerjasama terpadu antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor 

sekolah (guru BK). Guru memberi bimbingan akademis, sedangkan walikelas 

dan konselor sekolah memberi bimbingan psikologi bagi siswa yang 

menghadapi masalah psikologi. Dengan demikian siswa yang berprestasi 

bisa mengikuti program akselerasi atau percepatan studinya secara alami. 

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka tidak lanjutnya adalah 

kemungkinan, pemberian remidi, pengayaan, dan atau akselerasi. Perbedaan 
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tindak lanjut tersebut dilakukan berdasarkan variasi pencapaian kompetensi 

siswa sebagai berikut. 

(a) Melanjutkan KBM berikutnya secara klasikal bila dalam waktu terjadwal 

siswa yang sudah mencapai KKI (75%) atau KKM satuan pendidikan yang 

bersangkutan mencapai jumlah minimal 85%. 

(b) Pemberian remidi secara individual/kelompok kepada siswa yang belum 

mencapai KKM.  

(c) Pemberian pengayaan horisontal (memperkaya kompetensi tersebut) 

kepada siswa yang sudah mencapai kompetensi antara 75%-85% 

sedangkan waktu terjadwalnya masih tersisa. 

(d) Pemberian pengayaan vertikal (percepatan) ke pembelajaran Kompetensi 

Dasar (KD) berikutnya secara individual kepada siswa yang sudah 

mencapai kompeten lebih dari 85 % sedangkan waktu terjadwal belum 

habis. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan 

landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.  

Sedangkan ketuntasan dalam proses pembelajaran berkaitan dengan 

waktu yang cukup untuk menguasai sesuatu hasil pembelajaran yang 

ditentukan serta proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas. 

Ketuntasan tersebut bercirikan sebagai berikut: 

(a) Pengelolaan kegiatan pembelajaran dilakukan melalui tema pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi. Tema dapat terdiri dari sekumpulan bahan 

pelajaran yang disusun secara sistematis dan saling terkait. Pembelajaran 

dipecahkan ke beberapa tema kecil agar mudah dikuasai.  

(b) Peserta didik belum mempelajari kompetensi berikutnya, apabila 

kompetensi sebelumnya belum tercapai.  

(c) Peserta didik diberi waktu cukup untuk menguasai sesuatu hasil pembel-

ajaran yang ditentukan.  

(d) Peserta didik memperoleh arahan pembelajaran untuk setiap tema secara 

jelas. 
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3.  Apakah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar itu? 
Indikator dan kriteria keberhasilan pembelajaran dapat dijabarkan dari 

standar kompetensi. Ukuran keberhasilan pembelajaran tercermin dari 

tercapai tidaknya indikator  kompetensi dasar mata pelajaran tersebut. Untuk 

memberikan pemahaman terhadap indikator keberhasilan pembelajaran 

berdasarkan stándar kompetensi ini, berikut akan dijelaskan makna stándar 

kompetensi dan kompetesi dasar. 

a)  Standar Kompetensi 
Ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar ditentukan berdasarkan 

kriteria keberhasilan yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar 

kompetensi yang ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau 

ketrampilan yang dapat diamati dan diukur. Berkaitan dengan hal tersebut 

maka Pengawas perlu memahami tujuan pembelajaran, kompetensi dasar 

dan standar kompetensi setiap pelajaran, termasuk standar pelaksanaannya. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk 

mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian.  

b) Kompetensi Dasar 
Kompetensi dasar merupakan perincian lebih lanjut dari standar 

kompetensi. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang minimal harus dikuasai siswa untuk menunjukan bahwa siswa tersebut 

telah menguasai standar kompetensi dan materi pelajaran. Caranya dengan 

jalan mengajukan pertanyaan” kemampuan atau subkemampuan apa saja 

yang harus dikuasai siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi? 

Jawaban atas pertanyaan tersebut berupa daftar lengkap pengetahuan, 

keterampilan atau sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka mencapai 

standard kompetensi. Setelah diperoleh daftar rincian tersebut, kemudian 

daftar tersebut diurutkan. 

Cara mengurutkan kompetensi dasar sama dengan cara mengurutkan 

standar kompetensi, yaitu menggunakan pendekatan prosedural, pendekatan 

hirarkis, dari mudah ke sukar, dari kongkret ke abstrak, pendekatan spiral, 

pendekatan tematis, pendekatan terpadu (integrated), dan sebagainya.  

Pendekatan prosedural digunakan jika kemampuan dasar yang 

dipelajari bersifat prosedural seperti langkah-langkah mengerjakan tugas. 
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Pendekatan hirarkis digunakan jika hubungan antara kompetensi dasar yang 

satu dengan kompetensi dasar yang lain bersifat prasyarat, dalam arti suatu 

kompetensi harus dipelajari dulu sebelum mempelajari kompetensi 

berikutnya. Menurut pendekatan spiral, suatu pokok bahasan atau topik 

diberikan berulang-ulang, semakin luas dan semakin mendalam. Misalnya 

topik sama, tetapi kedalaman dan keluasannya berbeda. Semakin tinggi 

kelasnya semakin mendalam dan luas cakupan materi yang diajarkan. Jika 

digambarkan akan tampak seperti spiral. 

Pendekatan terintegrasi atau terpadu, dalam penyajian pelajaran, 

topik dari beberapa mata pelajaran yang relevan disajikan secara terpadu atau 

terintegrasi dengan menggunakan suatu tema sebagai titik sentral. Misalnya 

kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai siswa adalah memecahkan 

suatu masalah pemcemaran udara. Bertolak dari permasalahan pemcemaran 

udara dikaji dari segi ekonomi, hukum, lingkungan. Hubungan antar tema dan 

sub tema jika digambarkan akan merupakan sebuah jejaring (web). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.  Peta Kompetensi Dasar Dalam Pendekatan Terpadu 

 

Rincian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dari setiap mata 

pelajaran, khususnya pada jenjang SD dapat dilihat pada Permendiknas No. 

22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.  

 
4.  Apakah indikator keberhasilan pembelajaran? 

Indikator keberhasilan pembelajaran melekat kepada sejauhmana 

tujuan pembelajaran telah tercapai. Tujuan umum setiap mata pelajaran telah 

tercantum di dalam Standar Isi. Tujuan umum tersebut selanjutnya dijabarkan 

Hukum 

Ekonomi Pencemaran Lingkungan 

Komunikasi SDM 
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lebih rinci dalam tujuan pembelajaran, yaitu dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) untuk setiap atau beberapa pertemuan. Dalam 

prakteknya oleh guru tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan SK, KD, 

dan Indikator yang telah ditentukan. Rumusan tujuan tersebut biasanya lebih 

rinci dari KD dan Indikator, dan pada saat-saat tertentu rumusan indikator 

sama dengan tujuan pembelajaran, karena indikator sudah sangat rinci 

sehingga tidak dapat dijabarkan lagi.  

 

a)  Identifikasi keberhasilan pembelajaran dari aspek siswa, disain 
pembelajaran dan pelaksanaannya 

 
Setiap hasil pembelajaran memiliki suatu indikator. Indikator-indikator 

tersebut menjawab pertanyaan, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa 

siswa sudah dapat mencapai hasil pembelajarannya. Guru akan 

menggunakan indikator sebagai dasar penilaian bagi siswa. Indikator 

menjelaskan gagasan kunci tentang kinerja siswa yang dapat ditunjukan 

melalui tulisan, presentasi dan kinerja dalam tes atau tugas yang dihasilkan 

siswa. 

Sebuah indikator dapat dijaring dengan beberapa soal/tugas, selain 

itu, sebuah tugas dapat dirancang untuk menjaring informasi tentang 

ketercapaian beberapa indikator. Sebagaimana telah disinggung di atas 

bahwa kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan 

dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0% -100%. Kriteria ideal untuk 

masing-masing indikator minimal 75%. Namun satuan pendidikan dapat 

menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator, apakah 50 %, 60% 

atau 70%. Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti ke-

mampuan peserta didik dan guru serta ketersediaan prasarana dan sarana.  

Bagi peserta didik yang belum berhasil mencapai kriteria tersebut 

dapat diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan remedial yang berupa 

tatap muka dengan guru atau diberi kesempatan untuk belajar sendiri, 

kemudian dilakukan evaluasi dengan cara: menjawab pertanyaan sesuai 

dengan topiknya, membuat rangkuman pelajaran, atau mengerjakan tugas 

mengumpulkan data.  

Perhitungan nilai hasil belajar berdasarkan kompetensi dasar dapat 

dicontohkan sebagi berikut.  
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. 
Tabel 1. Perhitungan Nilai Hasil Belajar Berdasarkan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar Indikator Kriteria 
Ketuntasan 

Nilai 
siswa 

Ketuntasan 

Menentukan besar 
sudut dengan 
satuan tidak baku. 
 
 

1. menentukan satuan 
tidak baku 

 

60% 61 Tuntas 

2. mengukur besar sudut 
dan satuan sudut 
tidak baku 

 

70% 80 Tuntas 

Menentukan besar 
sudut dengan 
satuan derajat 
 
 

3. membaca besar 
derajat 

 

60% 90 Tuntas 

4. mengukur besar sudut 
dengan beusur 
derajat 

 

65% 72 Tuntas 

5. membandingkan 
sudut-sudut 
berdasarkan 
besarnya 

60% 65 Tuntas 

  
Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai hasil belajar untuk KD pertama adalah: 

(61+80)/2 = 70,5, dan nilai untuk KD kedua adalah : (90+72+65)/3 = 75,7. 

Dengan demikian nilai hasil belajar untuk kedua kompetensi dasar adalah = 

(70,5+75,7)/2 = 73, 5. 

Selanjutnya contoh perhitungan ketuntasan belajar berdasarkan indikator 

diperlihatkan pada tabel berikut. 

 
 

Tabel 2. Format Perhitungan Ketuntasan Belajar Berdasarkan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator Kriteria 
Ketuntasan 

Nilai 
siswa 

Ketuntasan 

Menentukan besar 
sudut dengan 
satuan derajat. 
 
 

1. membaca besar 
derajat 

 

70% 75 Tuntas 

2. mengukur besar sudut 
dengan busur derajat 

 

60% 63 Tuntas 

3. membandingkan 
sudut-sudut 
berdasarkan 
besarnya 

55% 50 Belum 
Tuntas 

 
Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa siswa belum mencapai 

kriteria ketuntasan untuk indikator terakhir, yaitu indikator ke tiga. Jadi 
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peserta didik harus mengikuti remedial untuk indikator yang belum tuntas 

tersebut.  

Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan 

sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta 

prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Sebagai proses, desain 

pembelajaran merupakan pengembangan sistematis tentang spesifikasi 

pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dan pembelajaran untuk 

menjamin mutu pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan proses 

keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem 

penyampaiannya, termasuk pengembangan bahan dan kegiatan 

pembelajaran, penilaian bahan, serta pelaksanaan pembelajarannya. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan 

telah dijabarkan dalam silabus. Lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) 

kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 

(satu) kali  pertemuan atau lebih. Komponen RPP terlihat pada format RPP 

berikut. 
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6 Sosialisasi KTSP

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Mata Pelajaran : …
Kelas/Semester : …
Pertemuan Ke- : …
Alokasi Waktu : …
Standar Kompetensi : …
Kompetensi Dasar : …
Indikator : …

I. Tujuan Pembelajaran : …
II. Materi Ajar : …

V. Alat/Bahan/Sumber Belajar: …

III. Metode Pembelajaran: …

VI. Penilaian: …

IV. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan pertama,
A. Kegiatan Awal: …
B. Kegiatan Inti: …
C. Kegiatan Akhir: …
Pertemuan kedua, dst.

Format RPP

 
 

 

 Untuk menghasilkan tamatan yang mempunyai kemampuan utuh seperti 

diharapkan pada kurikulum berbasis kompetensi, peserta didik diharapkan 

menguasai kompetensi yang ditetapkan. Berkaiatan dengan hal tersebut, 

diperlukan pengembangan pembelajaran/pelatihan kompetensi secara 

sistematis dan terpadu, agar peserta didik dapat menguasai setiap 

kompetensi secara tuntas. 

Caroll (1963) berpendapat pembelajaran seorang peserta didik adalah 

fungsi perbandingan waktu yang sebenarnya digunakan untuk belajar dengan 

waktu sebenarnya yang diperlukan untuk mempelajari sesuatu tema pembel-

ajaran. Ia menyatakan bahwa kesuksesan pembelajaran tuntas tergantung 

kepada kriteria tertentu inidividu peserta didik dan pengajaran guru. Kriteria 

itu mencakup ketekunan, waktu untuk belajar, kadar pembelajaran, mutu 

kegiatan pembelajaran, dan kemampuan memahami petunjuk kegiatan.  

Penjelasan hal itu adalah sebagai berikut. Pertama ketekunan. Kete-

kunan adalah waktu dan kemauan yang sanggup disediakan oleh seseorang 

peserta didik untuk belajar. Jadi peserta didik perlu mempunyai ketekunan 
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dan ketabahan untuk menguasai sesuatu yang dipelajari walaupun mereka 

perlu mengambil waktu yang lama.  

Kedua, waktu untuk belajar. Peserta didik memerlukan waktu yang cu-

kup untuk menguasai sesuatu yang dipelajari. Setiap peserta didik mempunyai 

tahapan kemahiran dan usaha yang berbeda.  

Ketiga, kadar pembelajaran. Kadar pembelajaran berbeda untuk 

setiap peserta didik yang berlainan dan juga bergantung kepada sikap, mutu 

penyampaian guru dan usahanya memahami sesuatu pelajaran. 

Keempat, mutu kegiatan pembelajaran. Penyampaian guru yang 

menarik sangat perlu untuk memudahkan peserta didik menguasai suatu 

mata pelajaran. Penyampaian pembelajaran akan bermakna bila penjelasan 

dan penyampaian pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk 

menguasai suatu mata pelajaran secara optimal. Pengajaran dan 

pembelajaran yang bermutu akan memungkinkan peserta didik untuk 

menguasai suatu tema pembelajaran dalam waktu yang singkat.  

Kelima, kemampuan peserta didik memahami petunjuk guru. Kemam-

puan peserta didik memahami suatu mata pelajaran yang dipelajari 

tergantung kepada cara guru menyampaikannya. Penjelasan guru yang jelas 

dan bahan pembelajaran yang sesuai serta pengetahuan yang dimiliki 

peserta didik dapat lebih meningkatkan pemahaman peserta didik. Dengan 

pendekatan belajar tuntas diharapkan peserta didik dapat menguasai 

kompetensi-kompetensi secara utuh, sesuai dengan kecepatan belajarnya. 

Kebanyakan masalah pembelajaran timbul karena tidak adanya tindakan 

yang diambil untuk mengatasi kelemahan peserta didik dari awal. Oleh 

karena itu, pembelajaran yang dirancang oleh tutor sebaiknya mempunyai 

mekanisme untuk membetulkan kelemahan yang ada, sehingga peserta didik 

dapat menguasai pembelajaran dengan baik. 

 

Langkah-langkah tersebut digambarkan melalui model pembelajaran berikut. 

 
1.  Perencanaan 

a) Memilih SK dan KD pada lampiran Standar Isi (Permen 22 Tahun 

2006). 

b) Pengalaman belajar. 
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c) Tentukan penilaian yang sesuai. 

d) Rencanakan program tindak lanjut. 

      2.  Pelaksanaan  

Sewaktu kegiatan pembelajaran guru perlu memperhatikan hal-hal 

berikut: 

a) Kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. 

b) Pengalaman belajar peserta didik yang berbeda. 

c) Metode yang bervariasi. 

d) Alat, bahan dan fasilitas yang tersedia. 

e) Waktu yang tersedia. 

  Metode, bahan, dan media diperlukan dalam pembelajaran supaya: 

a) Peserta didik lebih mudah memahami dan menghayati pelajaran. 

b) Pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan menyenangkan  

3.  Penilaian 

Mencapai hasil pembelajaran merupakan pencapaian tujuan pembel-

ajaran yang harus dicapai peserta didik pada akhir pembelajaran. Hasil 

pembelajaran perlu ditentukan untuk: 

a) mengenal secara jelas apa yang dikuasai oleh peserta didik,  

b) merancang berbagai metode dan bahan bantu belajar, 

c) merancang sistem penilaian, 

Hasil pembejaran dinyatakan: 

a) sesuai dengan materi pembelajaran, 

b) dalam bentuk prilaku dan kinerja yang dapat diamati atau diukur, 

c) terfokus, jelas dan terperinci, 

d) mengikuti metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit. 

Rumusan kegiatan belajar perlu memperhatikan: 1) mengandung 

pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik, 2) mengandung 

kegiatan yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, 3) mengelola 

kegiatan bervariasi, 4) melayani perbedaan individu, dan 5) menggunakan 

sarana yang tersedia dan menunjang berkembangnya kecakapan hidup. 

Sementara itu materi dapat diperdalam secara kontekstual dengan 

memperhatikan: 1) kebenaran materi secara keilmuan, 2) kebermanfaatan 

materi sesuai usia, 3) kebutuhan, dan 4) peserta didik serta menarik minat 
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peserta didik sehingga dapat mendorong rasa ingin tahu dan motivasi 

peserta didik untuk mempelajarinya lebih lanjut. 

 

b)   Indikator keberhasilan pembelajaran ditinjau dari proses 
pembelajaran  

Salah satu keberhasilan indikator ini dapat dilihat dari tahap proses 

pembelajaran. Secara umum sudah kita kenal bahwa pembelajaran sejak 

didesain pasti memerlukan suatu proses oleh guru sehingga jelas dan 

menunjukkan dimana letak keberhasilan, serta apa indikatornya sehingga kita 

mampu mengatakan bahwa suatu pembelajaran dikatakan berhasil. 

Sebagai bahan kajian berikut disajikan tahapan pembelajaran mulai 

dari tahapan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Tahapan ini pada dasarnya berlaku untuk semua mata pelajaran pada semua 

jenjang satuan pendidikan. 

TTaabbeell  33..    AAssppeekk  PPeenniillaaiiaann  KKiinneerrjjaa  GGuurruu::  PPeellaakkssaannaaaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  
No. INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI

I PRAPEMBELAJARAN
1. Memeriksa kesiapan siswa 
2. Melakukan kegiatan apersepsi 
II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN
A. Penguasaan materi pelajaran
3. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 
4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 

5. Menyampaikan tujuan KD, motivasi, dan materi dengan jelas dan sesuai 
dengan hierarki belajar   

6. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 
B. Pendekatan/startegi pembelajaran

7. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan 
dicapai 

8.  Melaksanakan pembelajaran secara runtut 
9. Menguasai kelas 

10. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

11. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 
positif 

12. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan 

13. Melaksanakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, memotivator, 
menantang dan menyenangkan. 

C.  Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran
14. Menggunakan media secara efektif dan efisien 
15. Menghasilkan pesan yang menarik/menarik perhatian siswa 
16. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 
D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 
17. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 
18. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa 
19. Menumbuhkan keceriaan dan antsiasme siswa dalam belajar 
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No. INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI

E. Penilaian proses dan hasil belajar
20. Memantau kemajuan belajar selama proses 
21. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) 
F. Penggunaan Bahasa
22. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar  
23. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 
III PENUTUP 

24. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa  

25. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau 
tugas sebagai bagian remidi/ pengayaan  

 

Contoh kasus: 
Berikut ini contoh pemanfaatan kriteria (KKM) untuk menentukan ketuntasan 

dan tindak lanjut berupa remidial dan pengayaan. 

TTaabbeell  44..    RReekkaappiittuullaassii  HHaassiill  UUllaannggaann  HHaarriiaann  
  

 SD NEGERI X 
 ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN KE-1 

 Mata Pelajaran : Matematika      
 Kelas/Semester : IV/II       
 Tahun Pelajaran : 2008/2009      

        

NO NAMA 
SKOR PEROLEHAN JML KKM KETUNTASAN

20 25 25 30 100   YA TIDAK 
1 Suci Nurfitriani 20 20 20 25 85

75 

�   
2 Fajriani Nurdin 20 20 20 25 85 �   
3 Tatik Sri Suharti 17 20 20 10 ……   � 
4 Khaerunnisa 15 20 20 25 ……    
5 Resty Pratiwi Djamal 20 20 20 25 ……    
6 Nurul Reski Utami 10 20 20 25 ……    
7 Jarot Bismo Dito 20 25 25 30 ……    
8 Fahrunnisa 15 20 10 25 ……    
9 Nur Sholiha Bagus 20 20 20 10 ……    
10 Dian Mustika Hamid 20 10 10 25 ……  
11 Dewi Fajriani 20 25 20 15 ……   
12 Hindryawaty 15 20 15 25 ……  
13 Nurdiah Amalia Sam 15 20 20 30 ……   
14 Andi Batari Tonja 5 25 20 10 ……   
15 Rahmi Utami 15 20 20 25 ……   
16 Resky Suleha 20 20 20 25 ……   
17 Megawati Lestari Jufri 20 20 20 10 ……   
18 Ulfah Rusyidah 20 25 20 25 ……   
19 Aryan 20 20 20 25 ……   
20 Amini Nirwana Arfah 20 20 20 15 ……   
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NO NAMA 
SKOR PEROLEHAN JML KKM KETUNTASAN

20 25 25 30 100   YA TIDAK 
21 Irma Fitriani Ilham 15 20 20 25 ……   
22 Zulkifli Anwar 20 25 20 25 ……   
23 Nurul Hijrah Ningsih 5 5 2 25 ……   
24 Nurul Ana Husain, A 20 20 20 25 ……   
25 Amna Apriana 20 25 20 30 ……    
26 Fadri Khastaman 20 20 20 25 ……    
27 Sri Rahayu Kahar 20 20 20 25 ……    
28 Yuliana Putri Ambasari 20 20 20 25 ……    
29 Fitrawan 20 20 20 30 ……    
30 Nurul Hidayah Burhan 20 20 20 25 ……    

  JUMLAH SKOR  567 …… …… ……         
  JUMLAH SKOR IDEAL 640 …… …… ……        
  % KETUNTASAN 88,6 …… …… ……   
  KETUNTASAN SOAL  YA …… …… ……         
     ...........................,  2009 
 Diketahui Oleh:         
 Kepala Sekolah    Guru Mata Pelajaran  
          

 
  
  

TTaabbeell  55..    FFoorrmmaatt  TTiinnddaakk  LLaannjjuutt  UUllaannggaann  HHaarriiaann  
 

NO NAMA NILAI  
REMEDIAL PENGAYAAN

KETERANGAN 
A B C D E F G 

1 Suci Nurfitriani  85          �     A. Bimbingan khusus guru  
2 Fajriani Nurdin                   mata pelajaran    
3 Tatik Sri Suharti                 B. Mengerjakan soal-soal dari 
4 Khaerunnisa                   KD yang belum tuntas   

5 Resty Pratiwi 
Djamal                 C. Membuat ikhtisar dari pokok 

6 Nurul Reski 
Utami                   bahasan yang diajarkan 

7 Jarot Bismo Dito                 D. Membuat tugas proyek   
8 Fahrunnisa                 E. Membimbing teman-teman 

9 Nur Sholiha 
Bagus                   nya yang mengikuti perbai- 

10 Dian Mustika 
Hamid                   kan dengan perolehan nilai 

11 Dewi Fajriani                   45,0 - 54,9   
12 Hindryawaty                 F. Menyelesaikan soal-soal  
13 Nurdiah Amalia                    dari berbagai buku sumber 
14 Andi Batari Tonja                   kepustakaan yang relevan  

15 Rahmi Utami                   
dengan materi yang 
diajarkan 

16 Resky Suleha                 G. Memperdalam materi pelaja- 
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NO NAMA NILAI  
REMEDIAL PENGAYAAN

KETERANGAN 
A B C D E F G 

17 Megawati Lestari 
J                   ran sesuai materi yang di- 

18 Ulfah Rusyidah   ajarkan 
19 Aryan                       
20 Amini Nirwana A                 Klasifikasi Nilai Perolehan   

21 Irma Fitriani 
Ilham                 dan Jenis Tugas   

22 Zulkifli Anwar                       
23 Nurul Hijrah N                 1 Nilai 85 -100: Tugas E   

24 Nurul Ana 
Husain,                  2 Nilai 75 - 84,9 : Tugas F 

25 Amna Apriana   3 Nilai 65 - 74,9 : Tugas G
26 Fadri Khastaman                 4 Nilai 55 - 64,9 : Tugas B 

27 Sri Rahayu 
Kahar                 5 Nilai 45 - 54,9 : Tugas B,C 

28 Yuliana Putri A                   atau B,D    
29 Fitrawan                 6 < 44,9: tugas A, B, C   
30 Nurul Hidayah                        

 
 
Diskusikan dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut pada kertas flipchart 

berdasarkan hasil pada handout di atas. 

1. Menurut Anda, apakah proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

berhasil?  Kenapa? 

2. Apa sajakah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dari proses pembelajaran 

di kelas? 

3. Apa sajakah yang harus diperbaiki dari cara belajar siswa? 

4. Apa kelebihan dari analisis ulangan harian seperti di atas? 

5. Apa kekurangan dari analisis seperti itu? 

6. Bagaimana melengkapinya? 

 
 
 
D.  Latihan  
1. Setelah Anda menyimak bahan belajar, buatlah sebuah rangkuman 

pemikiran Anda mengenai apa yang dimaksud dengan indikator, kriteria, dan 

keberhasilan pembelajaran, serta buatlah analisis mengapa hal itu penting 

bagi seorang pengawas. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan dan identifikasi Kriteria dan Indikator 

keberhasilan pembelajaran berdasarkan sumber dari aspek siswa dan 
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tahapan pembelajaran di atas, lakukanlah Pemetaan bagaimana keterkaitan 

antara indikator keberhasilan pembelajaran dilihat dari aspek siswa dan 

tahapan desain pembelajaran. Kesimpulan Bapak/Ibu dapat dijadikan 

masukan untuk menetapkan acuan dalam menilai keberhasilan 

pembelajaran. 

3. Setelah menelaah uraian tentang proses pembelajaran sebagai ukuran untuk 

menentukan indikator dan kriteria keberhasilan pembelajaran, rumuskanlah 

beberapa temuan, menurut Anda, mana Proses Pembelajaran yang bisa 

dikatakan berhasil. Presentasikanlah hasilnya di depan kelas kemudian 

jadikan bahan acuan dalam melaksanakan tugas menilai keberhasilan 

pembelajaran di sekolah. 

E.  Summary dan Refleksi 
Penilaian pada KBK/ KTSP dilakukan dengan cara penilaian acuan 

patokan (criteria referenced) dengan asumsi dasarnya adalah, 

• bahwa semua orang bisa belajar apa saja, hanya waktu yang diperlukan 

berbeda 

• Kriteria harus ditetapkan terlebih dahulu, dan 

• hasil evaluasi tersebut adalah tuntas dan tidak tuntas/ lulus dan tidak lulus. 

Kriteria Ketuntasan Minimal adalah batas minimal ketercapaian 

kompetensi setiap indikator, kompetensi dasar, standar kompentensi, aspek 

penilaian  mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik.  

Rambu-rambu: 

• KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran 

• KKM ditetapkan oleh kelompok guru mata pelajaran sekolah 

• Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 – 100 

• Nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100 

• Sekolah dapat menetapkan KKM dibawah nilai ketuntasan belajar maksimal 

• Nilai KKM harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar Siswa (LHBS)  
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Contoh format: 

TTaabbeell  66..    Penetapan KKM untuk indikator dan kompetensi dasar 
 

Kompetensi Dasar/ Indikator 
Kriteria Penetapan KKM 

KKM Kompleksitas Daya 
Dukung 

Intake 

1. Memahami prosedur ilmiah untuk 
mempelajari benda-benda alam 
dengan menggunakan peralatan 
a. Mendeskripsikan besaran 

pokok dan besaran turunan 
beserta satuannya  

b. Mendeskripsikan pengertian 
suhu dan pengukurannya 

c. Melakukan pengukuran dasar 
secara teliti dengan 
menggunakan alat ukur yang 
sesuai dan sering digunakan 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 

65 
sedang 

 
70 

sedang 
 

70 
sedang 

 

70 
sedang 

 
80 

Tinggi 
 

55 
rendah 

 

70 
sedang 

 
70 

sedang 
 

65 
sedang 

 

 
68,6 

 
 

73,3 
 
 

63,3 
 

KKM kompetensi dasar (rata-rata dari KKM indikator) 68,4
 
Ketuntasan Belajar 

• per indicator 

• kriteria: 0% – 100% 

• ideal: 75% 

• sekolah menetapkan sendiri dengan pertimbangan: kemampuan akademis 

siswa, kompleksitas indikator, daya dukung : guru, sarana. 

• tuntas: skor  ≥ kriteria ketuntasan 

• tuntas indikator → KD → SK→ mapel 

 
Contoh: 

TTaabbeell  77..    Perhitungan Nilai KD 
 
KOMPETENSI 
DASAR (KD) INDIKATOR 

KRITERIA 
KETUNTASAN 

BELAJAR 
NILAI SISWA KETUNTASAN 

1 
1 60% 61 TUNTAS 
2 70% 80 TUNTAS 
3 60% 90 TUNTAS 

2 
1 70% 70 TUNTAS 
2 65% 68 TUNTAS 
3 60% 72 TUNTAS 

 
NILAI KD 1: 

3
908061 ++

=  

 
NILAI KD 2: 

3
726870 ++

=  
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= 77 
 

= 70 
 
 

 
Pelaksanaan Program Remedial: 

• Prog. Remedial adalah kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk membantu 

peserta didik mencapai kompetensi dasar dengan KKM yang ditetapkan. 

• Tatap muka dengan guru  

• Belajar sendiri → dinilai 

• Kegiatan: menjawab pertanyaan, membuat rangkuman, mengerjakan tugas, 

mengumpulkan data (reteaching, audio visual aid, studi kelompok, tutoring, & 

sumber belajar relevan) 

• Pada atau di luar jam  efektif. 

 

Program Pengayaan: 
• Program pengayaan adalah program pendalaman kompetensi yang diberikan 

kepada peserta didik yang sudah mencapai KKM agar peserta didik tersebut 

memiliki kompetensi yang lebih luas dan tinggi 

• Siswa berprestasi baik 

• Memperkaya kompetensi 

• Kegiatan : (horizontal & vertikal) 

Horizontal (Aplikasi isi materi yang dikuasai siswa):  Memberi Materi 

Tambahan, Latihan Tambahan, Tugas Individual, 

Vertikal: siswa maju dari satuan pelajaran yang sedang diajarkan ke satuan 

pelajaran berikutnya.  

• Hasil penilaian menambah nilai mata pelajaran bersangkutan  

• Setiap saat, pada atau di luar jam efektif.  

 

2.  Refleksi  
a. Peserta merangkum pembelajaran selama sesi, menjawab pertanyaan-

pertanyaan kunci  

b. Minta kepada peserta mencatat pada buku catatannya hasil-hasil 

pembelajaran yang mereka peroleh pada kegiatan belajar-1. 
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KEGIATAN BELAJAR 2 
  

A.  Aspek-aspek apa saja yang penting dinilai oleh guru dalam 
pembelajaran? 

BB..    PPeennggaannttaarr 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen) Nomor 20 Tahun 2007 

Tentang Standar Penilaian Pendidikan menegaskan bahwa penilaian pendidikan 

adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan 

pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Sesuai 

dengan penerapan kurikulum yang berbasis kompetensi, penilaian yang 

dilakukan menggunakan acuan kriteria, yaitu membandingkan hasil yang dicapai 

dengan kriteria atau standar yang ditetapkan. Apabila peserta didik telah 

mencapai standar dinyatakan ia lulus pada mata pelajaran tertentu. Namun 

apabila peserta didik belum mencapai standar, ia harus mengikuti program 

remedi/perbaikan, hingga mencapai standar kompetensi minimal yang 

diterapkan. 

Ditinjau dari sudut profesionalisme tugas kependidikan, bahwa kegiatan 

penilaian merupakan salah satu ciri yang melekat pada pendidik profesional. 

Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik atas proses dan 

efektivitas cara ataupun metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

Proses penilaian bagi pendidik dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan 

proses pembelajaran.  

Hasil belajar peserta didik harus mencerminkan pencapaian tujuan 

pembelajaran meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh karena itu 

langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses penilaian adalah 

merumuskan tujuan pembelajaran yang mengakomodir aspek-aspek penting 

dalam pembelajaran. Berangkat dari tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan, maka disusunlah instrumen untuk mengamati dan mengukur hasil 

pembelajaran.  

Kegiatan belajar ini bermaksud membekali pengawas untuk membina para 

guru menentukan aspek-aspek penting yang penting dinilai dalam pembelajaran.  
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C.  Uraian dan contoh 
1.  Apakah tujuan dan fungsi penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh 

guru? 
 

Tujuan dari penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut.  

• Mendeskripsikan kecakapan belajar para peserta didik sehingga dapat 

diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau 

mata pelajaran yang ditempuhnya. Dengan pendeskripsian kecakapan 

tersebut dapat diketahui pula posisi kemampuan peserta didik 

dibandingkan dengan peserta didik lainnya. 

• Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, 

dalam aspek intelektual, sosial, emosional, moral, dan ketrampilan yakni 

seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para peserta 

didik ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Keberhasilan pendidikan 

dan pembelajaran penting artinya mengingat peranannya sebagai upaya 

memanusiakan atau membudayakan manusia, dalam hal ini para peserta 

didik agar menjadi manusia yang berkualitas.  

• Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pembelajaran serta 

strategi pelaksanaannya. Kegagalan para peserta didik dalam hasil belajar 

yang dicapainya hendaknya tidak dipandang sebagai kekurangan pada diri 

peserta didik semata-mata, tetapi juga bisa disebabkan oleh program 

pembelajaran yang diberikan kepadanya atau oleh kesalahan strategi 

dalam melaksanakan program tersebut. Misalnya kekurangtepatan dalam 

memilih dan menggunakan metode mengajar dan alat bantu pembelajaran.  

• Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah ke-

pada pemangku kepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, 

masyarakat, para orang tua peserta didik, dan dinas pendidikan. Dalam 

mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang telah dicapainya, sekolah 

memberikan laporan berbagai kekuatan dan kelemahan pelaksanaan 

sistem pendidikan serta kendala yang dihadapinya.  
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2.  Apa manfaat penilaian pembelajaran? 

Manfaat penilaian dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut. 

• Untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui 

kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi.  

• Untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang 

dialami peserta didik.  

• Untuk umpan balik bagi pendidik dalam memperbaiki metode, pendekatan, 

kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 

• Untuk masukan bagi pendidik guna merancang kegiatan belajar. 

• Untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite satuan 

pendidikan tentang efektivitas pendidikan.  

• Untuk memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan (Diknas Daerah) 

dalam mempertimbangkan konsep penilaian kelas yang digunakan. 

 

3.  Apa prinsip penilaian hasil belajar? 
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen) 

Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, maka 

penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.   

Sahih, yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur.  

• Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, 

tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 

• Adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik  

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, 

budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 

• Terpadu, yakni penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen 

kegiatan pembelajaran.  

• Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 

keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.  

• Menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek   

kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, 

untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 
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• Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan 

mengikuti langkah-langkah baku.      

• Beracuan kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian   

kompetensi yang ditetapkan. 

• Akuntabel, yakni penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

Selanjutnya Djaali (2008) menambahkan tentang prinsip-prinsip 

penilaian akhlak dan kepribadian melalui pengamatan, sebagai berikut. 

• Pengamatan dilakukan secara berkesinambungan. 

• Pengamatan dilakukan oleh semua guru. 

• Catatan/deteksi hasil pengamatan guru dikelola dan diadministrasikan oleh 

guru agama dan guru kewarganegaraan. 

• Keputusan tentang akhlak dan kepribadian peserta didik ditentukan oleh 

rapat dewan pendidik (sangat baik, baik, kurang baik) berdasarkan informasi 

hasil pengamatan guru yg dilaporkan oleh guru agama dan guru 

kewarganegaraan. 

 
4.  Aspek-aspek penting yang dinilai dalam pembelajaran? 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh siswa dalam melaksanakan 

tugas kehidupannya. Berdasarkan pengertian ini, maka secara garis besar 

aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian berbasis kompetensi meliputi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor atau kompetensi intelektual, emosional (ahlak 

dan moral), spritual, dan keterampilan.  

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Benyamin S. Bloom dan (1956), 

telah mengklasifikasi tujuan pendidikan yang dikenal dengan Taksonomi 

Bloom.  Bloom mengelompokkan kemampuan manusia ke dalam tiga aspek 

(domain), yaitu: (1) Aspek kognitif (cognitive domain), (2) Aspek afektif 

(affective domain), dan (3) Aspek psikomotor (psychomotorik domain).  

 

Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan intelektual. Aspek 

afektif berhubungan dengan moral karena berurusan dengan nilai (value), 

yang berkaitan dengan perasaan dan sikap seseorang. Aspek psikomotor 
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bertalian erat dengan sensori motorik, yaitu pengendalian otot-otot dalam 

melakukan gerakan yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. 

Secara lebih rinci, uraian mengenai ketiga aspek tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1) Aspek Kognitif 

Aspek kognitif mencakup tujuan-tujuan yang berkenaan dengan 

kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, 

perkembangan kemampuan dan keterampilan intelektual (berpikir). Aspek 

kognitif terdiri dari enam jenjang yang tersusun mulai dari kemampuan 

berpikir yang simpel (rendah, sederhana) menuju pada kemampuan 

berpikir yang paling kompleks (tinggi) yang merupakan suatu kontinum. 

Keenam jenjang berpikir tersebut seringkali disebut jenjang kognitif, 

digambarkan seperti diagram berikut: 
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      Kompleks

 

  C.6 

  

C.5 

Evaluasi

(Evaluation) 

  

C.4 

Sintesis 

(Synthesis) 

 

  

C.3 

Analisis

(Analysis) 

 

Sederhana  

C.2 

Penerapan

(Application)

 

 

C.1 

Pemahaman

(Comprehension)

 

Pengetahuan 

(Knowledge) 

  

 

C.1 Pengetahuan (Knowledge) 

Jenjang kognitif yang paling sederhana (simpel) disebut jenjang pengetahuan 

(knowledge) atau ingatan (recall) atau komputasi (computation). Pada jenjang 

kognitif ini, peserta didik dituntut untuk mampu mengenali atau mengingat 

kembali (memory) pengetahuan yang telah disimpan di dalam schemata struktur 

kognitifnya. Hal-hal yang termasuk ke dalam jenjang kognitif ini adalah berupa 

pengetahuan tentang fakta dasar, peristilahan (terminology), atau manipulasi 

yang sifatnya sudah rutin. Rumusan kalimat yang akan mengukur jenjang kognitif 

ini biasanya menggunakan kata kerja operasional, diantaranya; mendefinisikan, 

menyebutkan kembali, menuliskan, mengidentifikasi, membedakan, memilih, 

menunjukkan, menyatakan, dan menghitung. 

 

C.2   Pemahaman 

Jenjang pemahaman sifatnya lebih kompleks daripada jenjang pengetahuan. 

Untuk dapat mencapai jenjang pemahaman terhadap suatu konsep, peserta didik 
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harus mempunyai pengetahuan (knowledge) terhadap konsep tersebut. 

Rumusan kalimat yang dapat mengukur jenjang kognitif ini biasanya 

menggunakan kata kerja operasional, seperti; membedakan, mengubah, 

menginter-pretasikan, menentukan, menyelesaikan, menggeneralisasikan, 

memberikan contoh, membuktikan, menyederhanakan, dan mensubtitusi. 

C.3   Penerapan (Application) 

Aplikasi atau penerapan adalah proses berpikir yang setingkat lebih tinggi dari 

pemahaman. Dalam jenjang kognitif aplikasi seorang peserta didik diharapkan 

telah memiliki kemampuan untuk memilih, menggunakan dan menerapkan 

dengan tepat suatu teori atau cara pada situasi baru. 

Kata kerja operasional yang biasa digunakan berkenaan dengan jenjang kognitif 

ini diantaranya adalah menggunakan, menerapkan, menghubung-kan, 

menyusun, dan mengklasifikasikan. 

C.4   Analisis 

Analisis yaitu suatu kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu masalah 

(soal) menjadi bagian-bagian yang lebih kecil (komponen) serta mampu untuk 

memahami hubungan di antara bagian-bagian tersebut. 

Kemampuan peserta didik untuk dapat memecahkan masalah non rutin termasuk 

ke dalam tahap ini, yaitu kemampuan untuk mentransfer pengetahuan yang telah 

dipelajari terhadap konteks baru. Pemecahan masalah bisa berupa menguraikan 

suatu masalah menjadi bagian-bagian dan meneliti, mengkaji, serta menyusun 

kembali bagian tersebut menjadi suatu kesatuan sehingga merupakan 

penyelesaian akhir. 

C.5   Sintesis 

Sintesis adalah suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur 

secara logik sehingga menjelma menjadi suatu pola terstruktur atau bentuk baru. 

Soal-soal yang berkaitan dengan tahap ini adalah soal yang menuntut 

kemampuan peserta didik untuk menyusun kembali elemen masalah dan 

merumuskan suatu hubungan dalam penyelesaiannya. 

Kata kerja operasional untuk tahap sintesis ini diantaranya; menentukan, 

mengaitkan, menyusun, membuktikan, menemukan, mengelompokkan, menyim-

pulkan. 
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C.6   Evaluasi 

Evaluasi adalah jenjang kognitif yang tertinggi dalam jenjang kognitif menurut 

Bloom. Evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memberikan 

pertimbangan (judgement) terhadap suatu situasi, ide, metode berdasarkan 

suatu patokan atau kriteria. Setelah pertimbangan dilaksanakan dengan matang 

maka kesimpulan diambil berupa suatu keputusan. 

Kata kerja operasional untuk mengukur tahap ini diantaranya; menilai, 

mempertimbangkan, membandingkan, memutuskan, mengkritik, merumuskan, 

memvalidasi, menentukan. 

Dari uraian di atas tampak bahwa tiga jenjang pertama, yaitu jenjang 

pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi tergolong pada kemampuan dasar yang 

sifatnya sederhana (simple), sedangkan tiga tahap berikutnya yaitu analisis, 

sintesis, dan evaluasi tergolong pada kemampuan lanjut yang sifatnya lebih 

kompleks. 

2) Aspek Afektif 

Daerah afektif adalah daerah atau hal-hal yang berkaitan dengan sikap (attitude) 

sebagai manifestasi dari minat (interest), motivasi (motivation), kecemasan 

(anxiety), apresiasi perasaan (emotional appretiation), penyesuaian diri (self 

adjustment), bakat (aptitude), dan semacamnya. Hasil belajar aspek afektif terdiri 

atas lima kategori sebagai berikut. 

(a) Menerima (Reciving), yakni kepekaan dalam menerima rangsangan (stimu-

lasi) dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, 

gejala, dll. Dalam tipe ini termasuk kesadaran, untuk menerima stimulus, 

keinginan untuk melakukan kontrol dan seleksi terhadap rangsangan dari 

luar.  

(b) Menjawab (Responding), yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketetapan 

reaksi, kedalaman perasaan, kepuasan merespon, tanggung jawab dalam 

memberikan respon terhadap stimulus dari luar yang datang pada dirinya.  

(c) Menilai (Valuing) berkenaan dengan nilai atau kepercayaan terhadap gejala 

atau stimulus yang diterimanya. Dalam hal ini termasuk kesediaan 

menerima nilai, latar belakang atau pengalaman untuk menerima nilai dan 
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kesepakatan terhadap nilai tersebut.  

(d) Organisasi (Organizaiton), yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu 

sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya.  

(e) Internalisasi nilai (Internalized), yakni keterpaduan semua sistem nilai yang 

telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah 

lakunya.  

Faktor-faktor afektif yang dapat dinilai dalam kegiatan pembelajaran menurut 

Krathwohl (dalam Pratiknyo, 1981 : 8) adalah sebagai berikut: 

• Adanya kesadaran mengenai pengaruh pelajaran tertentu terhadap 

pelajaran lain, begitu pula sebaliknya. 

• Kesadaran pentingnya nilai dan peranan ilmu dalam masyarakat. 

• Kesadaran akan keindahan bentuk-bentuk obyek dalam lingkungannya. 

• Kesadaran akan pentingnya pelajaran untuk dirinya, baik dalam 

pembentukan pribadinya maupun kegunaannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

• Kesudian untuk memberikan respond dan memberikan pendapat-pendapat 

yang baru dalam diskusi. 

• Kesudian bekerjasama dengan teman-temannya dalam kelas. 

• Kesadaran bahwa pelajaran memberikan keuntungan dan kepuasan 

dalam pekerjaannya. 

• Keinginan untuk berpendapat dan secara sungguh-sungguh bertanggung 

jawab pada kewajibannya. 

• Ada perhatian dan kesediaan untuk berpartisipasi dan aktif dalam 

pelajaran. 

• Ada perhatian untuk meningkatkan diri (ingin tahu) dalam pelajaran 

dengan belajar mandiri. 

• Kebiasaan untuk mengadakan pertemuan dan simulasi. 

• Kebiasaan untuk mengembangkan dirinya dalam bidang pelajaran. 
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• Sikap percaya diri sendiri, disiplin pribadi, respek pribadi, inisiatif, 

kebebasan, dan perkembangan pada kesadaran untuk mengkritik diri 

sendiri (introspeksi diri). 

3) Aspek Psikomotori 

Pengembangan aspek psikomotorik ini dikembangkan oleh Anita Harrow 

(1972). Ia mengklasifikasikan tujuan dalam bidang ini mulai dari gerakan 

sederhana sampai pada gerakan yang kompleks, yaitu gerakan refleks, 

gerakan dasar, gerakan keterampilan, dan gerakan komunikasi. Pada 

kenyataannya, klasifikasi tersebut tidaklah terpisah satu sama lain, melainkan 

bersamaan atau berurutan. 

Penilaian hasil belajar aspek psikomotorik ini akan lebih efektif bila 

dilaksanakan melalui pengamatan (observasi) berupa evaluasi perbuatan dan 

lisan daripada evaluasi tertulis. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

bidang psikomotorik biasanya berupa format berbentuk tabel (matriks) yang 

harus diisi, yang berisi rincian aspek yang akan diukur dan skala 

penilaiannya.Hasil belajar psikomotoris tampak dalarn bentuk keterampilan 

(skill) dan kemampuan bertindak. Ada enam tingkatan keterampilan, yakni:  

• Gerak refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar).  

• Gerakan fundamental yang dasar.  

• Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris, dan lain-lain.  

• Kemampuan fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan dan ketepatan.  

• Gerakan terampil, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks.  

• Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive seperti 

gerakan ekspresif dan interpretatif.  

• Hasil belajar yang dikemukakan di atas berhubungan satu sama lain, 

bahkan ada dalam kebersamaan. Seseorang yang berubah tingkat 

kognisinya sebenamya dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap dan 

perilakunya.  

 
 
 



Evaluasi-KKPS 31
 

5.   Jenis-jenis alat dan teknik apa penilaian di sekolah? 
Beberapa jenis dan teknik penilaian yang digunakan di sekolah antara lain 

sebagai berikut. 

a.  Penilaian tertulis  
Penilaian tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban 

secara tertulis, baik berupa pilihan atau isian. Tes yang jawabannya berupa 

pilihan meliputi pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, dan lain-lainl. 

Adapun tes yang jawabannya berupa isian berbentuk isian singkat dan 

uraian. 

b.  Observasi 
Observasi, dapat pula disebut pengamatan, adalah teknik penilaian yang 

dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan secara langsung. 

Observasi dapat dilakukan secara formal maupun informal. Observasi formal 

dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang 

sebelumnya, sedangkan observasi informal dilakukan tanpa menggunakan 

instrumen yang dirancang terlebih dahulu. Sasaran observasi dapat 

menyangkut aspek kognitif, psikomotor, dan afektif.  Dalam hal kepribadian, 

sasaran observasi adalah tindakan nyata peserta didik sebagai cerminan 

aspek sikap (afektif) yang didasari dengan pengetahuan (kognitif) yang 

mendasari sikap dan tindakannya.   

c.  Penilaian unjuk kerja (Praktik) 
Penilaian praktik, juga biasa disebut tes kinerja, adalah teknik penilaian yang 

menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya, baik diujudkan 

dalam bentuk tertulis sehingga disebut tes keterampilan tertulis, ataupun 

dalam bentuk lain yaitu berupa kemahiran mengidentifikasi, bersimulasi, 

ataupun melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Tes untuk mengukur 

kemahiran mengidentifikasi sesuatu hal berdasarkan fenomena yang 

ditangkap melalui alat indera disebut tes identifikasi. Tes untuk mengukur 

kemahiran bersimulasi memperagakan suatu tindakan disebut tes simulasi. 

Tes untuk mengukur kemahiran mendemonstrasikan pekerjaan yang 

sesungguhnya disebut tes petik kerja atau tes contoh kerja. Tes petik kerja 

dapat dilakukan dengan sasaran penilaian berupa kemahiran dalam 

mendemosntrasikan prosedur, produk yang dihasilkan, dan dapat pula 
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keduanya. Tes petik kerja dengan sasaran penguasaan prosedur, atau 

disebut tes petik kerja prosedur, dapat dilakukan karena kemahiran yang 

didemonstrasikan murni berupa prosedur, dalam arti tidak menghasilkan 

produk, misalnya kemahiran berpidato, berdeklamasi, menari, dan 

menjalankan mesin. Tes petik kerja dapat pula dengan sasaran kombinasi 

prosedur dan produk, misalnya kemahiran melakukan pekerjaan pengelasan 

dan kualitas hasil pengelasan yang diperoleh, kemahiran melakukan 

pengamatan mikroskopik dan gambar hasil pengamatan yang diperolehnya. 

Tes petik kerja dapat pula sasarannya murni hanya produk karena prosedur 

tidak perlu dinilai dengan pertimbangan prosedur harus sudah dikuasai, 

dapat pula karena tidak ada prosedur baku yang dapat dinilai, misalnya 

kemahiran membuat karangan, puisi, dan melukis abstrak. 

 
6.   Apa yang dimaksud penilaian proyek? 

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas 

yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut 

berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, 

pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data.  

Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, 

kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan dan kemampuan 

menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas.  

Dalam penilaian proyek setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu 

dipertimbangkan yaitu sebagai berikut.  

1)  Kemampuan pengelolaan  

Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan 

mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. 

2)  Relevansi 

Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap 

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran. 

3)  Keaslian 
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Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, 

dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa  petunjuk dan 

dukungan terhadap proyek peserta didik.  

Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses 

pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-

hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan disain, pengumpulan 

data, analisis data, dan penyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil 

penelitian juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian 

dapat menggunakan alat/instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun 

skala penilaian.  

Beberapa contoh kegiatan peserta didik dalam penilaian proyek: 

• penelitian sederhana  tentang air di rumah; 

• Penelitian sederhana tentang  perkembangan harga sembako. 

 
7.   Apa yang dimaksud penilaian produk? 

Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan 

kualitas suatu produk.  Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan 

peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, 

pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar), barang-barang terbuat 

dari kayu, keramik, plastik, dan logam. 

Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu 

diadakan penilaian yaitu sebagai berikut. 

1) Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dan 

merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan 

mendesain produk. 

2)  Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan 

peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan 

teknik.  

3)  Tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian produk yang 

dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan.  

Teknik penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. 
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• Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan 

terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengem-

bangan (tahap: persiapan, pembuatan produk, penilaian produk). 

• Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya 

dilakukan hanya pada tahap penilaian produk (appraisal). 

 

8.   Apa yang dimaksud penilaian lisan? 
 Penilaian lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara 

peserta didik dengan seorang atau beberapa penguji. Pertanyaan dan 

jawaban diberikan secara lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar 

pertanyaan dan pedoman pensekoran. 

9.   Apa yang dimaksud penilaian portofolio? 
Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai 

portofolio peserta didik. Portofolio adalah kumpulan karya-karya peserta didik 

dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, 

perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik.  

Portofolio peserta didik untuk penilaian merupakan kumpulan produk siswa, 

yang berisi berbagai jenis karya seorang siswa, misalnya: 

• Hasil proyek, penyelidikan, atau praktik siswa, yang disajikan secara 

tertulis atau dengan penjelasan tertulis. 

• Gambar atau laporan hasil pengamatan siswa, dalam rangka 

melaksanakan tugas untuk mata pelajaran yang bersangkutan. 

• Analisis situasi yang berkaitan atau relevan dengan mata pelajaran yang 

bersangkutan. 

• Deskripsi dan diagram pemecahan suatu masalah, dalam mata pelajaran 

yang bersangkutan. 

• Laporan hasil penyelidikan tentang hubungan antara konsep-konsep dalam 

mata pelajaran atau antarmata-pelajaran. 

• Penyelesaian soal-soal terbuka. 

• Hasil tugas pekerjaan rumah yang khas, misalnya dengan cara yang 

berbeda dengan cara yang diajarkan di sekolah, atau dengan cara yang 

berbeda dari cara pilihan teman-teman sekelasnya. 
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• Laporan kerja kelompok. 

• Hasil kerja siswa yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam video, 

alat rekam audio, dan komputer. 

• Fotokopi surat piagam atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh 

siswa yang bersangkutan. 

• Hasil karya dalam mata pelajaran yang bersangkutan, yang tidak ditugas-

kan oleh guru (atas pilihan siswa sendiri, tetapi relevan dengan mata 

pelajaran yang bersangkutan). 

• Cerita tentang kesenangan atau ketidaksenangan siswa terhadap mata 

pelajaran yang bersangkutan. 

• Cerita tentang usaha siswa sendiri dalam mengatasi hambatan psikologis, 

atau usaha peningkatan diri, dalam mempelajari mata pelajaran yang 

bersangkutan. 

 10.   Apa yang dimaksud penilaian sikap? 

Inventori merupakan skala psikologis yang dipakai untuk mengungkapkan 

sikap,  minat, dan persepsi peserta didik terhadap sesuatu objek psikologis.  

Inventori dapat dilakukan melalui wawancara dan pemberian angket.  

Pemberian angket dilakukan untuk memperoleh fakta dan/atau 

tanggapan/sikap peserta didik atas suatu hal. Angket untuk mengungkap 

tanggapan atau sikap dapat disusun menurut skala tertentu seperti skala 

Likert, skala perbedaan semantik, skala Thurstone, skala Gutman, dan skala 

Bogardus. 

11.   Apa yang dimaksud penilaian diri? 
Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berbagai hal.  

12.   Apa yang dimaksud penilaian antar teman? 
Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya 

dalam berbagai hal.  
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Contoh kasus: 
a. Penilaian Tertulis (aspek kognitif) 
Mata Pelajaran : Sains/SD 
Kelas/Semester  : IV/1 

 
TTaabbeell  88..    PPeenniillaaiiaann  TTeerrttuulliiss 

 
Standar 

Kompetensi 

 
Kompetensi 

Dasar 

 
Indikator 

 
KKM 

 
Aspek  

 
Tehnik 

Penilaian 

3.Menggolongkan 
hewan 
berdasarkan jenis 
makanannya. 

3.1 
Mengidentifika
si jenis 
makanan 
hewan 
 
 
 
 

• Menyebutkan 
jenis-jenis 
makanan 
hewan. 

• Mengidentifikasi 
makanan 
hewan. 

• Menggolongkan 
makanan 
hewan. 

 

75% 
 
 
 

75% 
 

 
75% 

 
 
 

Pemahaman 
Konsep 

 
 
Pemahaman 
Konsep 

 
Penalaran 
dan 
komunikasi 

 

Tes tertulis 
 
 
 

 Tes tertulis 
 
 

Tes tertulis 
 

 
 
 b. Penilaian sikap ilmiah 

 
Sebagai contoh lembar observasi untuk menilai sikap ilmiah secara 
individu dapat dilihat dibawah ini. 
 

TTaabbeell  99..    PPeenniillaaiiaann  SSiikkaapp  IIllmmiiaahh 
 

 
 

No. 

             Indikator  
             Sikap 
 
 
   
  Nama Siswa K

et
er

bu
ka

an
 

O
bj

ek
tif

  

Te
lit

i  

Ke
di

si
pl

in
an

 

K
er

ja
sa

m
a 

K
ej

uj
ur

an
 

Ta
ng

gu
ng

 
Ja

w
ab

 

To
ta

l  

1.  Amanda  4 3 4 5 4 4 4 28
2.  Nur  2 4 3 4 3 4 4 24 
3.  Hafiz  3 4 4 4 5 3 3 26 
4.  Faiz  4 3 4 5 3 4 4 27 

   
Skor untuk masing-masing sikap di atas dirata-ratakan dan dikonversikan 

ke dalam bentuk kualitatif. Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 

sampai dengan  5. Penafsiran angka-angka tersebut adalah sebagai 

berikut: 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup. 4= baik, dan 5 = amat 

baik.  
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Skor maksimum perangkat skala = 5  X 7 (indikator) =  35. 

Nilai sikap ilmiah dapat  diberikan dalam bentuk huruf, oleh karena itu  

total skor yang telah diperoleh  harus dikonversi.   
                                

Skor total jawaban benar siswa 
Konversi  Nilai    =   ----------------------------------------  X 100   

Skor maksimum perangkat tes 
  

Jadi siswa yang memperoleh skor 28 setelah dikonversi nilainya menjadi: 
 

80100
35
28

=x  

 
Banyak cara untuk  mengkonversi skor menjadi nilai, salah satunya yang 

sederhana yaitu menggunakan kriteria sebagai berikut. 

 

TTaabbeell  1100..    KKrriitteerriiaa 

Skor Total NILAI KONVERSI  Kategori 
Angka Huruf

29 - 35 
21 - 28 
14 - 20 
7 - 13 

81 - 100 
61 - 80 
41 - 60 
20 - 40 

A 
B 
C 
D 

Amat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

 
Nilai sikap ilmiah  hasil konversi untuk  siswa yang memperoleh skor 80 
adalah B. 

 
c.  Penilaian unjuk kerja 

 Mata pelajaran : Sains 

 Kelas/Smt : IV/1 

Standar Kompetensi  : 3. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya 

 Kompetensi Dasar : 3.1 Mengidentifikasi jenis makanan hewan 

  Indikator  :  Menggolongkan makanan hewan 

 Teknik penilaian :  Unjuk kerja 

 
Kegiatan 
1. Siswa memilih dan menyatukan makanan hewan yang sejenis 

2. Masing-masing jenis makanan ditempatkan pada suatu wadah 

3. Memberikan label nama hewan sesuai dengan jenis makanan 
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D.  Latihan  

  
AAssppeekk  YYaanngg  DDiinniillaaii  ddaann  TTeekknniikk  PPeenniillaaiiaannnnyyaa  
 
Buatlah beberapa kelompok diskusi, kemudian pilih 3 mata pelajaran sebagai 

sampel. Tentukan aspek penting yang akan dinilai dan teknik penilaiannya, 

sebagaimana dicontohkan untuk mata pelajaran matematika berikut. 
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Lengkapi tabel berikut sesuai dengan contoh yang diberikan 
Jenjang/Kelas/semester  : SD/IV/2 
SK                                   : Menggunakan pengukuran satuan panjang dan berat 

dalam pemecahan masalah  
 

TTaabbeell  1111..    AAssppeekk  yyaanngg  DDiinniillaaii  ddaann  TTeekknniikk  PPeenniillaaiiaann 

No. KD INDIKATOR ASPEK PENTING 
YANG DINILAI 

TEKNIK 
PENILAIAN 

1. Menentukan 
besar sudut 
dengan 
satuan tidak 
baku dan 
satuan 
derajat 
 

• menentukan satuan tidak 
baku. 

• mengukur besar sudut 
dan satuan sudut tidak 
baku. 

• membaca besar derajat. 
• mengukur besar sudut 

dengan busur derajat. 
• membandingkan sudut-

sudut berdasarkan 
besarnya. 

 

Keterampilan siswa 
menghitung tinggi 
tiang bendera 
dengan 
menggunakan 
klinometer 

a. Unjuk kerja 
 
b. ................. 

2.  
.................... 
 

 
......................................... 

 
............................... 

a. Observasi/ 
pengamatan 
 
b. .................. 
 

3. ................... 
 
 
 
 
 
 

............................................ ................................ a.  Meng-
ajukan 
pertanyaan 
 
b. ................. 
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E.  Summary dan Refleksi 
 

ASPEK-ASPEK PENILAIAN

Bloom mengklasifikasi tujuan pend. dlm 3 
ranah (domain), yaitu: 

ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotor
-Ketiga ranah tersebut diturunkan dari
kompetensi dasar

-Ujian pada hakekatnya dilakukan untuk
menilai tingkat pencapaian suatu kompetensi

-Kompetensi mencakup pengembangan
intelektual yg tidak identik dgn pengetahuan

 
 
 

Lanjutan

Menurut Bloom (1956) terdapt 6 
jenjang pengetahuan:
-Knowledge
-Comphrehension
-Application
-Analysis
-Syntesis
-Evaluation
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ASPEK YANG DIUKUR

- Mekanistik, 
- Penanggapan bersifat kompleks, 
- Adaptasi, dan 
- Originalitas.

DOMAIN KOGNITIF (REVISI BLOOM, 2001)
- Dimensi Pengetahuan : Fakta, Konsep, Prosedur,  Metakognisi.
- Dimensi Proses Kognitif : Mengingat, Memahami, Menerapkan, 
Menganalisis, Mengevaluasi, Mencipta

DOMAIN AFEKTIF (Pend. Nilai/Internalisasi)
- Penerimaan (Receiving)
- Penanggapan (Responding)
- Penghargaan (Valuing)
- Pengorganisasian (Organizing)
- Penjatidirian (Characterization)

DOMAIN PSIKOMOTOR

- Persepasi,
- Kesiapan, 
- Penanggapan, 
- Terpimpin,

 
 
 
Teknik/Cara Penilaian 
 Unjuk Kerja (Performance) 

  Penugasan (Proyek/Project) 

  Hasil kerja (Produk/Product) 

  Tertulis (Paper & Pen) 

  Portofolio (Portfolio) 

  Sikap 

  Diri (Self Assessment) 
 
Unjuk Kerja (Performance) 
Pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana terjadi (unjuk kerja, tingkah 

laku, interaksi) 

Cocok untuk: 

• Penyajian lisan: keterampilan berbicara, berpidato, baca puisis, berdiskusi. 

• Pemecahan masalah dalam kelompok 

• Partisipasi dalam diskusi 

• Menari 

• Memainkan alat musik 
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• Olah Raga 

• Menggunakan peralatan laboratorium 

• Mengoperasikan suatu alat. 

 
Penugasan (Proyek): 
Penilaian terhadap suatu tugas yang mengandung penyelidikan yang harus selesai 

dalam waktu tertentu 

Tugas: suatu investigasi dgn tahapan: 

 Perencanaan 

 Pengumpulan data 

 Pengolahan data, 

 Penyajian data 

 
Tes Tertulis: 
Memilih dan mensuplai jawaban: 

1. MEMILIH JAWABAN 

      - Pilihan ganda 

      - Dua pilihan (B - S; ya - tidak) 

      - Pilihan terstruktur 

2. MENSUPLAI JAWABAN 

      - Isian atau melengkapi 

      - Jawaban singkat 

      - Uraian 

 
Portofolio: 
Penilaian melalui koleksi karya (hasil kerja) siswa yang  sistematis 

• Pengumpulan data melalui karya siswa 

• Pengumpulan dan penilaian yang terus menerus 

• Refleksi perkembangan berbagai kompetensi 

• Memperlihatkan tingkat perkembangan kemajuan belajar siswa 

• Bagian Integral dari Proses Pembelajaran 

• Untuk satu periode 

• Tujuan Diagnostik. 

 

Karya-karya yang dapat dikumpulkan melalui penilaian porto folio 
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• Puisi 
• Karangan 
• Gambar / Lukisan 
• Desain 
• Paper 
• Sinopsis 
• Naskah pidato / khotbah 
• Naskah Drama 
• Rumus 

 

• Doa 
• Surat 
• Komposisi Musik 
• Teks Lagu 
• Resep Makanan 
• Laporan Observasi/ Penyelidikan 

/ Eksperimen 
• Dsb. 

 

 
 
Penilaian Sikap: 
Penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa terhadap obyek sikap 

Cara:  

– Observasi perilaku: kerja sama, inisiatif, perhatian 

– Pertanyaan langsung: tanggapan terhadap tatib baru 

– Laporan pribadi: menulis pandangan tentang “kerusuhan  antar etnis”.  

 
Contoh Penilaian Diri: 
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK 

Nama                                           : .............................................................. 

Nama-nama anggota kelompok  : .............................................................. 

Kegiatan kelompok                      : .............................................................. 

Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A, B, C atau 

D di depan  tiap pernyataan: 

                                   A : selalu                C : kadang-kadang 

                                   B : sering               D : tidak pernah  

 

1. --------  Selama diskusi saya mengusulkan ide kepada kelompok untuk 

didiskusikan. 

2. --------  Ketika kami berdiskusi, tiap orang diberi kesempatan mengusulkan 

sesuatu. 

3. --------  Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan. 

4. --------  Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya. 

5. --------- Selama kerja kelompok, saya…. 

    --------- mendengarkan orang lain 

    --------- mengajukan pertanyaan 
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    --------- mengorganisasi ide-ide saya 

     -------- mengorganisasi kelompok 

     -------- mengacaukan kegiatan 

     -------- melamun 

6.  Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung? 
(Sumber: Forster & Masters.1996) 

 
 

F.  Daftar Pustaka   
Anom. 2009. Materi Training of the Trainers (TOT) Calon Pengawas Sekolah, 

Kompetensi Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan. 
 
-------. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta: Badan Standar 
Nasional Pendidikan. 

 
Bloom, Benyamin S, et al. 1985. Evaluation to Improve Learning. New York: 

McGraw-Hill Book Company. 
 
-------- .1979. Taxonomy of Educational Objective. London: Longman. 
 
Djaali. 2008. Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: PPs Universitas 

Negeri Jakarta 
 

G.  Bacaan yang disarankan 
Forster, Margaret, dan Masters, G. 1996. Portfolios Assessment Resource Kit. 

Camberwell, Melborne: The Australian Council for Educational Research Ltd. 
 

Nitko, Anthony J. 1996.  Educational Assessment of Students. Ohio: Merril. 

Suryabrata, Sumadi. 2000.Pengembangan Alat Ukur Psikologis, Yogyakarta: ANDI.  
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KEGIATAN BELAJAR 3 
A.  Bagaimana menilai kinerja kepala sekolah dan guru? 

B.  Pengantar 
Penilaian kinerja kepala sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh 

pengawas dengan cara pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan 

dokumentasi. Penilaian kinerja guru adalah kegiatan penilaian yang dilakukan 

oleh pengawas dengan cara pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara 

dan dokumentasi. Penialaian tersebut tersebut dilakukan pada tahap: 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar. 

 

C.  Uraian dan contoh 
Penilaian kinerja atau performance assessment adalah suatu prosedur 

penugasan kepada peserta didik guna mengumpulkan informasi sejauh mana siswa 

telah belajar (Nitko, 1995). 

1.  Aspek-aspek apa penilaian kinerja kepala sekolah? 
Kinerja kepala sekolah dapat diukur berdasarkan standar kompetensi kepala 

sekolah yang secara utuh seperti tertuang dalam Permen Diknas RI No. 13 Tahun 

2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Aspek penilaian kinerja kepala 

sekolah, yaitu sebagai berikut. 

a.  Aspek yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian,  

b.  Aspek yang berkaitan dengan kompetensi manajerial,  

c.  Aspek yang berkaitan dengan kompetensi kewirausahaan,  

d.  Aspek yang berkaitan dengan kompetensi supervisi, dan  

e.  Aspek yang berkaitan dengan kompetensi soasl.  

 

2.  Aspek-aspek apa yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian? 
Aspek yang berkaitan kompetensi kepribadian yaitu: 1) berakhlak mulia, 

mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak 

mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah; 2) memiliki integritas  kepribadian 

sebagai pemimpin; 3) memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri 

sebagai kepala sekolah/madrasah; 4) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi; 5) mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaan sebagai kepala sekolah/ madrasah; dan 6) memiliki bakat dan minat 

jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 
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3.  Aspek-aspek apa yang berkaitan dengan kompetensi manajerial? 

Aspek yang berkaitan kompetensi manajerial yaitu: 1) menyusun 

perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan; 2) 

mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan; 3) 

memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/ madrasah 

secara optimal; 4) mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah 

menuju organisasi pembelajar yang efektif; 5) menciptakan budaya dan iklim 

sekolah/ madrasah yang kondusif dan inovatif  bagi pembelajaran peserta didik; 6) 

mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia 

secara optimal; 7) mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam 

rangka pendayagunaan secara optimal; 8) mengelola hubungan sekolah/madrasah 

dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan 

pembiayaan sekolah/ madrasah; 9) mengelola peserta didik dalam rangka 

penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas 

peserta didik; 10) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional; 11) mengelola keuangan 

sekolah/ madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, 

dan efisien; 12) mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung 

pencapaian tujuan sekolah/ madrasah; 13) mengelola unit layanan khusus sekolah/ 

madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di 

sekolah/madrasah; 14) mengelola sistem informasi sekolah/ madrasah dalam 

mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan; 15) memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen 

sekolah/madrasah; dan 16) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program kegiatan sekolah/ madrasah dengan prosedur yang tepat, 

serta merencanakan tindak lanjutnya. 

 

 

 

4.  Aspek-aspek apa yang berkaitan dengan kompetensi kewirausahaan? 

Aspek yang berkaitan kompetensi kewirausahaan yaitu: 1) menciptakan 

inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah; 2) bekerja keras 

untuk mencapai keberhasilan  sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar 
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yang efektif; 3) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah; 4) pantang 

menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang 

dihadapi sekolah/madrasah; dan 5) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola 

kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. 

 

5.  Aspek-aspek apa yang berkaitan dengan kompetensi supervisi? 
Aspek yang berkaitan kompetensi supervisi yaitu: 1) merencanakan program 

supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; 2) 

melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; dan 3) menindaklanjuti hasil supervisi 

akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 

 

6.  Aspek-aspek apa yang berkaitan dengan kompetensi sosial? 
Aspek yang berkaitan kompetensi sosial yaitu: 1) bekerja sama dengan 

pihak lain untuk kepentingan sekolah; 2) berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan, dan 3) memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok 

lain. 

 

7.   Bagaimana contoh instrumen penilaian kinerja kepala sekolah yang 
berkaitan dengan kompetensi sosial serta deskriptornya? 
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Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah  
yang berkaitan dengan Kompetensi Sosial 

 
1.  Nama Kepala Sekolah : ………………………………………………… 
2.  NIP/NIK   : ………………………………………………… 
3.  Sekolah (tempat)  : ………………………………………………… 
4.  Waktu (penilaian) : ………………………………………………… 
5.  Tanggal (penilaian) : ………………………………………………… 

  

TTaabbeell  1122..    IInnssttrruummeenn  PPeenniillaaiiaann  KKiinneerrjjaa  KKeeppaallaa  SSeekkoollaahh  

 

DIMENSI 
PENILAIAN 

ASPEK DAN DESKRIPTOR   Skala Nilai 

5. Sosial 5.1 Kepala sekolah bekerjasama dengan dengan  0  1  2  3  4 
   pihak lain   
   Deskriptor:   
   a. Mengadakan kerjasama dengan sekolah   
    lain yang sejenis   
   b. Kerjasama dilakukan dengan institusi   
    pemerintah, nonpemerintah, dunia industri  
    dan masyarakat   

   c. Kerjasama dilaksanakan secara formal dan  
    tidak formal   

   d. Kerjasama telah membuahkan hasil untuk  
    kemajuan sekolah  
      
  5.2 Kepala sekolah berpartisipasi dalam kegiatan 0  1  2  3  4 
   sosial  
   Deskriptor:   
   a. Melakukan kegiatan pengabdian masya-  
    rakat (pelatih, pembimbingan, pemberian  
    bantuan, dan sejenisnya   
 
 

 
 b. Mengkoordinir anggota sekolah (guru, staf  

    atau siswa) untuk melaksanakan  kegiatan  
    pengabdian masyarakat   
   c. Melaksanakan tugas-tugas sosial kemasya-  
    katan (kegiatan desa, kegiatan dewan   
    sekolah, dsb.)   
   d. Mengkoordinir anggota sekolah untuk   
    berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.  
      
  5.3 Kepala sekolah memiliki kepekaan terhadap   0  1  2  3  4 
   masalah sosial  
   Deskriptor  
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8.  Aspek-aspek apa penilaian kinerja guru? 

Kinerja guru dapat diukur berdasarkan standar kompetensi guru yang secara 

utuh seperti termuat dalam Permen Diknas RI No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Aspek penilaian kinerja guru, yaitu 

sebagai berikut. 

a.  Aspek yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik 

b.  Aspek yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian 

c.  Aspek yang berkaitan dengan kompetensi sosial 

d.  Aspek yang berkaitan dengan kompetensi profesional 

 

9.  Aspek-aspek apa yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik? 
Aspek yang berkaitan kompetensi pedagogik terdiri atas dua hal, yaitu: 1) 

kinerja dalam membuat perencanaan pembelajaran, dan 2) kinerja dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas. 

Indikator kinerja yang dinilai dalam membuat perencanaan pembelajaran 

adalah tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, pengorganisasian materi ajar, 

pilihan materi/media pembelajaran, kejelasan skenario pembelajaran, evaluasi, dan 

kelengkapan instrumen evaluasi. 

Indikator kinerja yang dinilai dalam pelaksanaan pembelajaran adalah 

prapembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar/ media 

pembelajaran, pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban peserta didik, 

penilaian proses dan hasil belajar, penggunaan bahasa, dan penutup. 

 

10.  Aspek-aspek apa yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian? 
Aspek yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian adalah bertindak 

sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia: 

   a. Cepat menangkap masalah atau penderi-  
    taan yang dihadapi pihak lain  
   b. Cepat memberikan respon untuk memban-  
    tu memecahkan permasalahan yang diha-  
    dapi pihak lain   
   c. Memberikan bantuan kepada pihak lain   
    yang membutuhkan   
   d. Mengkoordinasi anggota sekolah untuk   
    memberikan bantuan kepada pihak lain   
    yang membutuhkan   
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menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat; menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang 

tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; dan menjunjung tinggi kode 

etik profesi guru. 

 

11.  Aspek-aspek apa yang berkaitan dengan kompetensi sosial? 
Aspek yang berkaitan dengan kompetensi sosial adalah bersikap inklusif, 

bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, 

agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; 

bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan 

jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial 

ekonomi; beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia 

yang memiliki keragaman sosial budaya; dan berkomunikasi dengan komunitas 

profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

 

12.  Aspek-aspek apa yang berkaitan dengan kompetensi profesional? 
Aspek yang berkaitan dengan kompetensi profesional adalah menguasai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu;  mengem-

bangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. 

 
13.   Bagaimana contoh instrumen penilaian kinerja guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran? 
 

Instrumen Penilaian Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran  (PP) 
1.  Nama Guru  : ………………………………………………… 
2.  NIP/NIK   : ………………………………………………… 
3.  Sekolah (tempat)  : ………………………………………………… 
4.  Waktu (penilaian) : ………………………………………………… 
5.  Tanggal (penilaian) : ………………………………………………… 

TTaabbeell  1133..    Instrumen Penilaian Kinerja Guru 

NO INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI SKOR 
I PRAPEMBELAJARAN  

1. Memeriksa kesiapan siswa 1  2  3  4  5
2. Melakukan kegiatan apersepsi 1  2  3  4  5 
   
II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
A. Penguasaan materi pelajaran  
3. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 1  2  3  4  5 
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NO INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI SKOR 
4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 1  2  3  4  5 

5. Menyampaikan, tujuan, motivasi, dan  materi dengan jelas dan sesuai 
dengan hierarki belajar   

1  2  3  4  5 

6. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 1  2  3  4  5 
   

B. Pendekatan/startegi pembelajaran  

7. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) 
yang akan dicapai 1  2  3  4  5 

8.  Melaksanakan pembelajaran secara runtut 1  2  3  4  5 
9. Menguasai kelas 1  2  3  4  5 

10. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 1  2  3  4  5 

11. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 
kebiasaan positif 

1  2  3  4  5 

12. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 
direncanakan 

1  2  3  4  5 

   
C.  Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran  
13. Menggunakan media secara efektif dan efisien  1  2  3  4  5 
14. Menghasilkan pesan yang menarik 1  2  3  4  5 
15. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1  2  3  4  5 
D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa  
16. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 1  2  3  4  5 
17. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa 1  2  3  4  5 
18. Menumbuhkan keceriaan dan antsiasme siswa dalam belajar 1  2  3  4  5 
NO INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI SKOR 
E. Penilaian proses dan hasil belajar  
19. Memantau kemajuan belajar selama proses 1  2  3  4  5 
20. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) 1  2  3  4  5 

   
F. Penggunaan Bahasa  
21. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar  1  2  3  4  5
22. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 1  2  3  4  5 

   
III PENUTUP  

23. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan 
siswa  

1  2  3  4  5 

24. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/ pengayaan  

1  2  3  4  5 

Total Skor  
Keterangan: 
1:sangat kurang                                                      ...............................,......................                             
2: kurang 
3: cukup                                                                                  Penilai 
4: tinggi 
5: sangat tinggi 

 (..........................................) 
             NIP/NIK 
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D.  Latihan 
1.  Buat instrumen penialain kinerja guru yang berkaitan dengan: a) perencanaan 

perencanaan pembelajaran, b) kompetensi kepribadian, c) kompetensi soaial, 

dan d) kompetensi profesional. 

2.  Buat instrumen penialain kinerja kepala sekolah beserta dekriptornya yang 

berkaitan dengan kompetensi: a) kepribadian, b) manajerial, c) kewirausahaan, 

dan d) supervisi. 

 
E.  Summary dan Refleksi 

Bagian ini merupakan ringkasan dari materi/sesi, peserta diberi  kesempatan 

untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Tugas intruktur adalah menilai 

sejauh mana keberhasilan pembelajaran. Kegiatan refleksi atau ringkasan dapat 

melibatkan diskusi kelompok dimana instruktur meminta peserta untuk melakukan 

presentasi atau menjelaskan apa yang telah mereka pelajari. Mereka juga dapat 

melakukan kegiatan penulisan mandiri  dimana peserta menulis sebuah ringkasan 

dari hasil pembelajaran. Refleksi ini juga bisa berbentuk kuis singkat dimana 

instruktur memberi pertanyaan berdasarkan isi materi/sesi. Poin penting untuk 

diingat dalam refleksi adalah bahwa instruktur perlu menyediakan kesempatan bagi 

para peserta untuk mengungkapkan apa yang telah mereka pelajari.   
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KEGIATAN BELAJAR 4 
A.  Bagaimana memantau pelaksanaan pembelajaran? 

B.  Pengantar 
Pemantauan pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan pemantauan yang 

dilakukan oleh pengawas dengan cara diskusi kelompok berfokus, pengamatan, 

pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi. Pemantauan tersebut 

dilakukan pada tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar.  

C.  Uraian dan contoh 
1.  Bagaimana memantau pada tahap perencanaan proses pembelajaran? 

Pemantauan pada tahap perencanaan proses pembelajaran meliputi 

unsur silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat 

identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi 

waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, 

dan sumber belajar.  

a.  Silabus  
Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata 

pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembel-

ajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

belajar.   

Contoh: 
SILABUS 

Nama Sekolah  : SD Trunuh 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ semester  : I/ 2 
Standar kompetensi  : Mengenal bangun datar sederhana 

 
Kompetensi 

Dasar 
Materi 
Pokok 

Pengalaman 
Belajar Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 

bahan/ alat 
Mengelompokkan 
bangun datar 
menurut 
bentuknya 

Bangun 
datar 

• Mengamati  model-
model bangun 
yang disediakan 

• Mengelompokkan 
bengun 

 
 

• Memberi 
contoh 
bangun datar 
menurut 
bentuknya 

• Menentukan 
bangun datar 
menurut 
bentuknya 

• Membedakan 
bentuk 
bangun datar 

• Memilih 
bentuk 
bangun datar 

Tes 
unjuk 
kerja 
 

  2 x 35’ Buku Paket 
Matematika 
kelas I 
Alat: benda 
asli, model 
bangun 
datar. 

b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 



 57

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta 

didik dalam upaya mencapai KD. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru dapat merancang 

penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan 

pada satuan pendidikan. 

Contoh: 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester : I/2 
Pertemuan ke  :  
Alokasi waktu  : 2 X 35” 
Standar kompetensi : 6. Mengenal bangun datar sederhana 
Kompetensi  dasar : 6.2  Mengelompokkan bangun datar menurut bentuknya 
Indikator  :   

• Memberi nama  bangun datar menurut bentuknya 
• Menentukan bangun datar menurut bentuknya 
• Membedakan bentuk bangun datar 
• Mengelompokkan bangun datar sesuai bentuknya  
 

I.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa dapat memberi nama bangun datar menurut bentuknya 
2. Siswa dapat  menentukan bangun datar menurut bentuknya 
3. Siswa dapat membedakan bentuk bangun datar 
4. Siswa dapat mengelompokkan bangun datar sesuai bentuknya 

 
II.  MATERI AJAR 
     Bangun datar 
 
III.  METODE PEMBELAJARAN 

Metode Demonstrasi 
Metode Pemberian tugas 
 

IV.  LANGKAH PEMBELAJARAN 
A. Kegiatan Awal 

1.  Guru bersama siswa mengulang kembali pelajaran tentang bangun ruang sederhana 
2.  Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok 

B. Kegiatan Inti. 
1. Dengan model-model bangun datar siswa baik secara inividual maupun kelompok mengelompokkan atas 

dasar minatnya. 
2. Baik secara individu maupun kelompok siswa mengelompokkan bentuk bangun datar itu sesuai dengan 

bentuknya, misalnya: segi tiga, segi empat, lingkaran 
3. Guru menunjukkan bangun datar dengan memberi nama, misalnya segi tiga, segi empat, lingkaran, anak 

mengambilnya dan menirukan ucapan guru. 
4. Siswa mengamati ciri masing-masing bentuk setiap  bangun datar yang telah dikelompokkan sambil guru 

menjelaskan bahwa yang menentukan bentuk bukanlah besar kecilnya benda. 
5. Siswa diberi tugas untuk mengelompokkan model-model atau gambar-gambar bangun datar sesuai 

dengan bentuk atau namanya,  
6. Siswa diajak ke luar kelas untuk mencari benda-benda yang termasuk bangun datar dan 

mengumpulkannya 
7. Secara kelompok siswa membuat bangun datar bentuk-bentuk sederhana sesuai model yang diminati. 

C. Penutup 
1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap ciri-ciri bangun datar atas datar bentuknya 
2. Guru mengumumkan kelompok terbaik hari ini.  

 
V.  ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

Sumber bahan: Buku Matematika Kelas I., semester 2, Balai Pustaka Jakarta 
Alat 
1. Alam sekitar 
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2. Gunting 
3. Karton 
4. Benda asli 
3. Model bangun datar berbagai ukuran 
4. Gambar bangun datar  berbagai ukuran dan warna warni 
 

VI. PENILAIAN 
1. Tes pemberian tugas 
2. Penilaian proses 
 
 

Nama kelompok Kerjasama Tertib kerja Prestasi 
 
 

   

 
Kreteria: 
A= Baik sekali 
B= Baik 
C= Cukup 
D= Kurang 

 
 

 

2.  Bagaimana memantau pada tahap pelaksanaan pembelajaran? 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan pada tahap 

pelaksanaan proses pembelajaran adalah persyaratan dan pelaksanaan 

pembelajaran.  

a.  Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran 
1)  Rombongan belajar  

Jumlah maksimal peserta didik SD setiap rombongan belajar adalah 28 

peserta didik. 

2)  Beban kerja minimal guru  

Beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka 

dalam 1 (satu) minggu. 

3) Buku teks pelajaran 

a) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih 

melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah/ madrasah dari 

buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri, 

b) Rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata 

pelajaran, 

c) Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku 

pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya, 

d) Guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber 

belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah. 

4)  Pengelolaan kelas 

NILAI: 
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a) Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan, 

b) Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat 

didengar dengan baik oleh peserta didik, 

c) Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik, 

d) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan 

belajar peserta didik, 

e) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, 

dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses 

pembelajaran, 

f) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan 

hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, 

g) Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, 

suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi, 

h) Guru menghargai pendapat peserta didik, 

i) Guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi,  

j) Setiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang 

diampunya, 

k) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan 

waktu yang dijadwalkan. 

 
b.  Pelaksanaan pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup. 

1)  Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran, 

b) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari,  

c) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai, 

d) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. 
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2)  Kegiatan Inti  

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

KD yang dilakukan secara eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.  

a)  Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

(1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber, 

(2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembel-

ajaran, dan sumber belajar lain, 

(3) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, 

(4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembel-

ajaran, 

(5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 

b)  Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

(1) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna, 

(2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis, 

(3) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut, 

(4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kola-

boratif, 

(5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar, 

(6) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok, 

(7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok, 



 61

(8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 

serta produk yang dihasilkan, 

(9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

c)  Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

(1) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

(2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber, 

(3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

(4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang ber-

makna dalam mencapai kompetensi dasar: 

(a) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar, 

(b) membantu menyelesaikan masalah, 

(c) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi, 

(d) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh, 

(e) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  

 

 

3)  Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a) bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman  pelajaran, 

b) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, 

c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, 
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d) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik, 

e) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

c.  Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki 

proses pembelajaran. 

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan 

menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan 

kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau 

produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggu-

nakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata 

Pelajaran. 

Contoh:  
TTaabbeell  1144..    Format Pemantauan Perencanaan Pembelajaran 

No. Uraian S KS TS
Format silabus 3 2 1 
1. Format silabus dengan urutan: Identitas mata pelajaran, Standar 

kompetensi, Kompetensi dasar, Tujuan pembelajaran, Materi ajar, 
Alokasi waktu, Metode pembelajaran, Kegiatan pembelajaran, 
Indikator pencapaian kompetensi, Penilaian hasil belajar, Sumber 
belajar. 

   

Isi Silabus    
2. Keterkaitan antara KD dan SK    
3. Keterkaitan antara materi pokok dan KD    
4. Keterkaitan antara kegiatan pembelajaran dengan KD    
5. Keterkaitan antara indikator pencapaian dengan KD    
6. Keterkaitan antara penilaian dengan KD    
7. Keterkaitan antara alokasi waktu dengan pencapaian KD dan 

beban belajar 
   

8. Keterkaitan antara sumber belajar dengan materi pembelajaran    
9. Keterkaitan antara metode pembelajaran dengan materi pembel-

ajaran 
   

Format RPP    
9. Format RPP dengan urutan: Standar kompetensi, Kompetensi 

dasar, Tujuan pembelajaran, Materi ajar, Alokasi waktu, Metode 
pembelajaran, Kegiatan pembelajaran, Indikator pencapaian 
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No. Uraian S KS TS
kompetensi, Penilaian hasil belajar, Sumber belajar. 

     
Isi RPP    
10. Keterkaitan antara KD dan SK    
11. Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan KD    
12. Keterkaitan antara materi ajar dengan indikator pencapaian 

kompetensi 
   

13. Keterkaitan antara alokasi waktu dengan pencapaian KD dan 
beban belajar 

   

14. Keterkaitan antara metode pembelajaran dengan KD    
15. Keterkaitan antara kegiatan pembelajaran dengan KD    
16. Keterkaitan antara indikator pencapaian KD dengan KD    
17. Keterkaitan antara instrumen penilaian dengan indikator 

pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian 
   

18. Keterkaitan antara sumber belajar dengan SK/KD dan indikator 
penncapaian kompetensi 

   

19. RPP dibuat dengan jabaran dari silabus.    

Keterangan: 
S : Sesuai 
KS : Kurang Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
 
 

3.  Bagaimana contoh format pemantauan pelaksanaan pembelajaran? 
 

TTaabbeell  1155..    Format pemantauan pelaksanaan pembelajaran 

No. Uraian S KS TS 
Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran 3 2 1 

1. Romongan belajar, beban kerja minimal guru, buku teks pelajaran, 
dan pengelolaan kelas. 

   

Kegiatan pendahuluan 

2. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran 

   

3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

   

4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akan dicapai 

   

Kegiatan inti 

5. Guru melakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, dan memotivasi peserta didik 

   

6. Guru memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik 
serta psikologis peserta didik 

   

 Guru menggunakan metode dengan proses eksplorasi yaitu:    

7. Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 
tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 
prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber 
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No. Uraian S KS TS 
8. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya 
interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, 
lingkungan, dan sumber belajar lainnya 

   

9. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran 

   

10. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 
studio, atau lapangan. 

   

11. Keterkaitan antara kegiatan pembelajaran dengan KD    

 Guru menggunakan metode dengan proses elaborasi, yaitu:

12. Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 
melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna, 

   

13. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 
lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 
maupun tertulis, 

   

14. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut, 

   

15. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif, 

   

16. Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar,

   

17. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok, 

   

18. Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok, 

   

19. Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 
serta produk yang dihasilkan, 

   

20. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  
menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik

   

 Guru menggunakan metode dengan proses konfirmasi, yaitu:

21. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

   

22. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 
peserta didik melalui berbagai sumber, 

   

23. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

   

24. Guru berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar 

   

25. Guru membantu menyelesaikan masalah    

26. Guru memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 
pengecekan hasil eksplorasi 

   

27. Guru memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh    

28. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 
belum berpartisipasi aktif. 

   

Kegiatan Penutup 
28. Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri 

membuat rangkuman/simpulan  pelajaran,  
   

29. Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang    
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No. Uraian S KS TS 
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram,  

30. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran,  

   

31. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling 
dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok 
sesuai dengan hasil belajar peserta didik,  

   

32. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

   

Keterangan: 
S : Sesuai 
KS : Kurang Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
 
D.  Latihan 
1.   Buat indikator pemantauan dari materi: 

a.  Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

b.  Pelaksanaan Pembelajaran 

c.  Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik 

2.  Buat contoh Silabus dan RPP untuk kelas V SD. 

 
 
 
E.  Summary dan Refleksi 

Dalam pemantauan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

pengawas terhadap guru SD, minimal dilakukan adalah pemantauan pada tahap 

perencanaan pembelajaran dan pemantauan pada tahap pelaksanaan pembel-

ajaran. 

Ringkasan materi dalam kegiatan 4 ini, yaitu: pemantauan pada tahap 

perencanaan proses pembelajaran, pemantauan pada tahap pelaksanaan pembel-

ajaran, dan dilengkapi contoh format pemantauan perencanaan pembelajaran serta 

format pemantauan pelaksanaan pembelajaran. 

Ringkasan ini, peserta diberi  kesempatan untuk merefleksikan apa yang 

telah mereka pelajari. Tugas instruktur adalah menilai sejauh mana keberhasilan 

pembelajaran. Kegiatan refleksi atau ringkasan dapat melibatkan diskusi kelompok 

dimana instruktur meminta peserta untuk melakukan presentasi atau menjelaskan 

apa yang telah mereka pelajari. Mereka juga dapat melakukan kegiatan penulisan 

mandiri  dimana peserta menulis sebuah ringkasan dari hasil pembelajaran. Refleksi 

ini juga bisa berbentuk kuis singkat dimana instruktur memberi pertanyaan 
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berdasarkan materi. Poin penting untuk diingat dalam refleksi adalah bahwa 

instruktur perlu menyediakan kesempatan bagi para peserta untuk mengungkapkan 

apa yang telah mereka pelajari.   

Pemantauan pada tahap perencanaan pembelajaran, pengawas mendata 

dengan menggunakan format pemantauan perencanaan pembelajaran yang telah 

disiapkan berisi tentang: format silabus, isi silabus, format RPP, isi RPP.  

Pemantauan pada tahap pelaksanaan pembelajaran, pengawas mendata 

dengan menggunakan format pemantauan pelaksanaan pembelajaran yang telah 

disiapkan berisi tentang: pensyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. 

F.  Daftar Pustaka 
Anom. 2009. Training of the Trainer Kompetnsi Evaluasi, Supervisi Akademik, dan 

Penelitian Pengembangan bagi Pengawas SMA/SMK. Jakarta: Direktorat 
Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan 
dan Tenaga Kependidikan.  

 
G.  Bacaan yang disarankan 
Anom. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 
Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan. 

 
-------. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Standar Proses pada Pendidikan Dasar dan Menengah. 
Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan. 

 
-------. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Jakarta. 
 
-------. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta: Badan Standar 
Nasional Pendidikan. 

 
Baso Intang Sappaile. 2007. Kompetensi Mengajar Minimal Bagi Guru Baru (Jurnal 

Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 12, No. 2). Jakarta: Balitbang Depdiknas. 
   
-------. 2007. Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Dasar (Jurnal Pendidikan dan 

Kebudayaan, Edisi Khusus I, Tahun ke-13). Jakarta: Balitbang Depdiknas. 
 

 
 
 
 
 



 67

KEGIATAN BELAJAR 5  
A.  Bagaimana memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan 

dan pembelajaran/bimbingan? 
B.  Pengantar 

Penilaian pembelajaran menghasilkan informasi pencapaian kompetensi 

peserta didik yang dapat digunakan antara lain: (1) perbaikan (remedial) bagi 

peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), (2) 

pengayaan bagi peserta didik yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

lebih cepat dari waktu yang disediakan, (3) perbaikan program dan proses 

pembelajaran, (4) pelaporan, dan (5) penentuan kenaikan kelas. 

Laporan kemajuan hasil belajar peserta didik merupakan sarana komunikasi 

dan sarana kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat yang bermanfaat 

baik bagi kemajuan belajar peserta didik dan pengembangan sekolah. Pelaporan 

hasil  belajar berisi: (1) Rincian hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan, dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan 

peserta didik. (2) Informasi yang jelas, komprehensif, dan akurat, serta (3) Jaminan 

informasi yang akurat dan tepat waktu bagi orang tua, dan secepatnya diketahui 

bilamana anaknya bermasalah dalam belajar 

Kegiatan belajar ini dirancang untuk membekali pengawas dalam 

membimbing guru dan kepala sekolah memanfaatkan hasil penilaian untuk 

kepentingan pendidikan dan pembelajaran. 

 

C.  Uraian dan contoh 
1.  Untuk siapa saja hasil penilaian hasil belajar itu dimanfaatkan? 

a) Bagi peserta didik yang memerlukan remedial. 
Guru harus percaya bahwa setiap peserta didik dalam kelasnya mampu 

mencapai kriteria ketuntasan setiap  kompetensi,  bila peserta didik mendapat 

bantuan yang tepat. Misalnya, memberikan bantuan sesuai dengan gaya belajar 

peserta didik pada waktu yang tepat sehingga kesulitan dan kegagalan tidak 

menumpuk. Dengan demikian peserta didik tidak frustasi dalam mencapai 

kompetensi yang harus dikuasainya. 

 
Remedial dilakukan oleh guru mata pelajaran yang memiliki kemampuan 

memberikan bantuan dan mengetahui kekurangan peserta didik. Remedial 

diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. 
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Kegiatan dapat berupa tatap muka dengan guru atau diberi kesempatan untuk 

belajar sendiri, kemudian dilakukan penilaian dengan cara: menjawab 

pertanyaan, membuat rangkuman pelajaran, atau mengerjakan tugas 

mengumpulkan data. Waktu remedial diatur berdasarkan kesepakatan antara 

peserta didik dengan guru, dapat dilaksanakan  pada atau di luar jam  efektif. 

Remedial hanya diberikan untuk indikator yang belum tuntas.  

 
b) Bagi peserta didik yang memerlukan pengayaan. 

Pengayaan dilakukan bagi peserta didik yang memiliki  penguasaan lebih cepat 

dibandingkan peserta didik lainnya, atau peserta didik yang mencapai 

ketuntasan belajar ketika sebagian besar peserta didik yang lain belum. Peserta 

didik yang berprestasi baik perlu mendapat pengayaan, agar dapat 

mengembangkan potensi secara optimal. Salah satu kegiatan pengayaan yaitu 

memberikan materi tambahan, latihan tambahan atau tugas individual yang 

bertujuan untuk memperkaya kompetensi yang telah dicapainya. Hasil penilaian 

kegiatan pengayaan dapat menambah nilai npeserta didik pada mata pelajaran 

bersangkutan. Pengayaan dapat dilaksanakan setiap saat baik pada atau di luar 

jam efektif. Bagi peserta didik yang secara konsisten selalu mencapai 

kompetensi lebih cepat, dapat  diberikan  program akselerasi yang sifatnya 

vertikal.  

 

c) Bagi Guru  

Guru dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan program dan 

kegiatan pembelajaran. Misalnya, guru dapat mengambil keputusan terbaik dan 

cepat untuk memberikan bantuan optimal kepada kelas dalam mencapai 

kompetensi yang telah ditargetkan dalam kurikulum, atau guru harus mengulang 

pelajaran dengan mengubah strategi pembelajaran, dan memperbaiki program 

pembelajarannya. Oleh karena itu, program yang telah dirancang, strategi 

pembelajaran yang telah disiapkan, dan bahan yang telah disiapkan perlu 

dievaluasi, direvisi, atau mungkin diganti apabila ternyata tidak efektif  

membantu peserta didik dalam mencapai penguasaan kompetensi. Perbaikan 

program tidak perlu menunggu sampai akhir semester, karena bila dilakukan 

pada akhir semester bisa saja perbaikan itu akan sangat terlambat. 
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d) Bagi Kepala Sekolah 
Hasil penilaian dapat digunakan Kepala sekolah untuk menilai kinerja guru dan 

tingkat keberhasilan siswa.  

 

2.  Apa makna laporan penilaian hasil belajar? 
Laporan sebagai akuntabilitas publik 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diselenggarakan dalam kerangka 

manajemen berbasis sekolah, di mana peran-serta masyarakat di bidang 

pendidikan tidak hanya terbatas pada dukungan dana saja, tetapi juga di bidang 

akademik. Unsur penting dalam manajemen berbasis sekolah adalah partisipasi 

masyarakat, transparansi dan akuntabilitas publik. Atas dasar itu, laporan kemajuan 

hasil belajar peserta didik dibuat sebagai pertanggungjawaban lembaga sekolah 

kepada orangtua/wali peserta didik, komite sekolah, masyarakat, dan instansi terkait 

lainnya. Laporan tersebut merupakan sarana komunikasi dan kerja sama antara 

sekolah, orang tua, dan masyarakat yang bermanfaat baik bagi kemajuan belajar 

peserta didik maupun pengembangan sekolah. 

 

3.  Bagaimana bentuk dan isi laporan  hasil penilaian hasi belajar itu? 

a)  Bentuk Laporan 

Laporan kemajuan belajar peserta didik dapat disajikan dalam data kuantitatif 

dan kualitatif. Data kuantitatif disajikan dalam angka (skor), misalnya seorang 

peserta didik mendapat nilai 6 (enam) pada mata pelajaran matematika. Baik 

peserta didik maupun orang tua yang kurang memahami makna angka tersebut 

dapat berkonsultasi dengan guru dan melihat buku nilai. Hal ini perlu dilakukan 

agar orang tua dapat menindaklanjuti, apakah anaknya perlu dibantu dalam 

bidang aritmetika, aljabar, geometri, statistika, atau hal lain.  

Agar peran serta masyarakat semakin meningkat, bentuk laporan harus 

disajikan dalam bentuk yang lebih komunikatif (memuat catatan guru/deskripsi), 

sehingga “profil” atau tingkat kemajuan belajar peserta didik mudah terbaca dan 

dapat dipahami oleh orang tua atau pihak yang berkepentingan (stakeholder). 

Dari laporan tersebut, orangtua dapat mengidentifikasi kompetensi apa saja 

yang belum dikuasai anaknya. Berdasarkan laporan tersebut, orangtua/wali 

dapat menentukan jenis bantuan apa yang diperlukan anaknya, sedangkan di 
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pihak anak, yang bersangkutan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan 

dirinya serta aspek mana yang perlu ditingkatkan. 

b)  Isi Laporan 

Pada umumnya orang tua menginginkan jawaban akurat atas pertanyaan 

berikut: 

• Bagaimana keadaan anak waktu belajar di sekolah secara akademik, fisik, 

sosial dan emosional?Sejauh mana anak berpartisipasi dalam kegiatan di 

sekolah? 

• Kemampuan/kompetensi apa yang sudah dan belum dikuasai dengan 

baik? 

• Apa yang harus orang tua lakukan untuk membantu dan mengembangkan 

anak lebih lanjut? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, informasi yang diberikan kepada orang 

tua hendaknya: 

(1) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 

(2) Menitikberatkan kekuatan dan apa yang telah dicapai anak. 

(3) Memberikan perhatian pada pengembangan dan pembelajaran anak. 

(4) Berkaitan erat dengan hasil belajar yang harus dicapai dalam kurikulum. 

(5) Berisi informasi tentang tingkat pencapaian hasil belajar. 

 

4.  Bagaimana mengadministrasi hasil penilaian hasil belajar? 
a)  Rekap Nilai  
Rekap nilai merupakan rekap kemajuan belajar peserta didik, yang berisi 

informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik untuk setiap KD, dalam 

kurun waktu 1 semester. Rekap nilai diperlukan sebagai alat kontrol bagi guru 

tentang perkembangan hasil belajar peserta didik, sehingga diketahui kapan 

peserta didik memerlukan remedial.   

Nilai yang ditulis merupakan rekap nilai setiap KD dari setiap aspek penilaian. 

Nilai suatu KD dapat diperoleh dari tes formatif, tes sumatif, hasil pengamatan 

selama proses pembelajaran berlangsung, nilai tugas perseorangan maupun 

kelompok. Rata-rata nilai KD dalam setiap aspek akan menjadi nilai pencapaian 

kompetensi untuk aspek yang bersangkutan.  
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b)  Leger 
Leger merupakan buku yang berisi informasi pencapaian hasil belajar peserta 

didik dalam satu kelas, yang memberi gambaran secara rinci tentang 

kemampuan prestasi akademik maupun catatan pribadi dalam kurun waktu satu 

tahun. 

Leger ini dimaksudkan: 

• Untuk merekam perkembangan kemajuan belajar peserta didik satu kelas 

yang berisi: identitas peserta didik; uraian mata pelajaran yang dipelajari; 

kelulusan dan tanggal perbaikan dari setiap mata pelajaran yang dinyatakan 

belum lulus. 

• Memberi informasi tentang keadaan hasil belajar peserta didik dalam satu 

kelas. 

c)  Buku Laporan (Rapor) 

Rapor adalah buku laporan hasil belajar peserta didik yang secara administratif 

dilaporkan setiap satu semester, untuk semua mata pelajaran yang 

ditempuhnya dengan tuntas. Bagi mata pelajaran yang belum mencapai 

ketuntasan tidak dimasukan ke dalam rapor. Untuk mengatasi hal tersebut 

sekolah dapat menerbitkan rapor sementara. Format dan isi laporan disesuaikan 

dengan karakteristik kompetensi keahlian.  

d) Ijazah 

Ijazah adalah surat pengakuan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan atau 

menamatkan belajar sekaligus lulus jenjang pendidikan tertentu, dalam hal ini 

Sekolah Menengah Kejuruan. Ijazah diberikan pada akhir jenjang pendidikan 

kepada setiap peserta didik yang telah menyelesaikan semua program dan lulus 

ujian yang diselenggarakan. 

Ijazah setidak-tidaknya mengandung: 

• identitas lembaga yang mengeluarkan; 

• identitas pemegang; 

• jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh; 

• tanggal, bulan, dan tahun penerbitan; 

• bidang/program studi (keahlian); 

• daftar kompetensi yang dikuasai; 
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• legalisasi oleh pejabat lembaga yang mengeluarkan. 

5.  Bagaimana Penentuan Kenaikan Kelas? 

Kegiatan penilaian dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tindakan 

perbaikan dan pengayaan diberikan sedini mungkin dan tepat waktu, diharapkan 

tidak ada peserta didik yang tidak mencapai kompetensi yang ditargetkan, walaupun 

dengan kecepatan dan gaya belajar yang berbeda satu dengan lainnya.  Kalau 

setiap peserta didik dibantu secara optimal untuk mencapai kompetensi tertentu, 

maka tidak ada peserta didik yang tidak naik kelas. Dengan beberapa alasan, 

misalnya: karena gangguan kesehatan fisik, emosi, atau mental sehingga tidak 

mungkin dapat berhasil mencapai kompetensi yang ditargetkan. Hasil penilaian 

tersebut dapat menjadi dasar peserta didik tinggal kelas. 

Peserta didik yang belum menuntaskan SK dan KD maksimum pada 3 (tiga) 

mata pelajaran sampai batas akhir tahun pelajaran maka peserta didik dapat 

dianggap telah layak naik ke kelas berikutnya.  

Mekanisme Penentuan Naik Kelas dan Tinggal Kelas 

• Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun. 

• Siswa dinyatakan naik kelas, apabila yang bersangkutan telah mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) pada semua indikator, Hasil Belajar (HB), Kompetensi 

Kasar (KD), dan Standar Kompetensi (SK) pada semua mata pelajaran. 

• Siswa dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama bila, a) memperoleh 

nilai kurang dari kategori baik pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 

mulia  b) Jika peserta didik tidak menuntaskan KD dan SK lebih dari 3 mata 

pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran sampai pada batas akhir tahun 

ajaran, dan c) Jika karena alasan yang kuat, misal karena gangguan kesehatan 

fisik, emosi atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai 

kompetensi yang ditargetkan.  

• Ketika mengulang di kelas yang sama, nilai siswa untuk semua indikator, KD, 

dan SK yang ketuntasan belajar minimumnya sudah dicapai, minimal sama 

dengan yang dicapai pada tahun sebelumnya. 

 
D.  Latihan  

 
Berdasarkan pengalaman Anda, tentukan salah satu mata pelajaran dari suatu 

sekolah tertentu, kemudian: 
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a.  Buat hasil penilaian dari hasil belajar siswa? 

b.  Dari hasil penialain tersebut, buat kesimpulan! 

c.  Dari kesimpulan tersebut, apa implikasinya? 

 
E.  Summary dan Refleksi 
 

Sosialisasi KTSP

CONTOH PENGHITUNGAN KETUNTASAN 
BELAJAR

TUNTAS7555%3

TAK 
TUNTAS

5960%2

TUNTAS6060%1

KETUNTASAN
NILAI PESERTA 

DIDIK
KRITERIA 

KETUNTASANINDIKATOR
KOMPETENSI 

DASAR

 
 

Sosialisasi KTSP

PELAKSANAAN PROGRAM REMEDIAL

• Prog. Remedial adl kegiatan pembelajaran yang 
ditujukan utk membantu peserta didik mencapai 
kompetensi dasar dgn KKM yang ditetapkan.

• TATAP MUKA DENGAN GURU 

• BELAJAR SENDIRI → dinilai

• KEGIATAN: MENJAWAB PERTANYAAN, MEMBUAT 
RANGKUMAN, MENGERJAKAN TUGAS, MENGUMPULKAN 

DATA (Reteaching, Audio Visual Aid, Studi Kelompok, 
Tutoring, & Sumber Belajar Relevan)

• PADA ATAU DI LUAR JAM  EFEKTIF
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Sosialisasi KTSP

PROGRAM PENGAYAAN :

• Program pengayaan adl prog. Pendalaman kompetensi 
yg diberikan kpd peserta didik yg sdh mencapai KKM 
agar peserta didik tsb memiliki kompetensi yg lebih 
luas dan tinggi

• SISWA BERPRESTASI BAIK
• MEMPERKAYA KOMPETENSI
• KEGIATAN : (Horizontal & Vertikal)

Horizontal (Aplikasi isi materi yg dikuasai siswa):  Memberi Materi 
Tambahan, Latihan Tambahan, Tugas Individual,
Vertikal: siswa maju dari satuan pelajaran yang sedang diajarkan
ke satuan pelajaran berikutnya. 

• HASIL PENILAIAN MENAMBAH NILAI MATA PELAJARAN
BERSANGKUTAN

• SETIAP SAAT, PADA ATAU DI LUAR JAM EFEKTIF.

 
 

Sosialisasi KTSP

PERBAIKAN PROGRAM & KEGIATAN

Program
Strategi
Bahan

Tidak efektif?

Program
Strategi
Bahan

Tidak efektif?

DievaluasiDievaluasi

DirevisiDirevisi
DigantiDiganti
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Sosialisasi KTSP

PELAPORAN

• Rapor adalah laporan kemajuan belajar

• Berisi informasi tentang pencapaian
kompetensi

• Sekolah boleh menetapkan sendiri model 
rapor yang dikehendaki, dengan syarat
komunikatif dan menggambarkan pencapaian
kompetensi.

• Model yang ada merupakan contoh yang 
dapat dimodifikasi/diadopsi oleh sekolah.
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KEGIATAN BELAJAR 6 
A.  Bagaimana mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja guru 

SD/MI? 
B.  Pengantar 

Sebelum pengolahan dan analisis data, terlebih dahulu dilakukan 

pengklasifikasian data. Data dapat diklasifikasi menjadi data: 1) primer/skunder, 2) 

kuantitatif/ kualitatif, dan 3) nominaal/ordinal/interval/rasio. 

 

C.  Uraian dan contoh 
Persiapan pengolahan data dilakukan dengan tujuan: 1) mengetahui 

karakteristik umum dari data yang dimiliki, misalnya jenis data apa saja yang 

dimiliki, tipe-tipe data dari setiap variabel dan sebagainya, 2) menyaring data yang 

ada, mungkin saja tidak semua data yang digunakan, misalkan hanya untuk yang 

berjenis kelamin laki-laki saja, atau pertanyaan hanya berhubungan dengan 

keadaan kepemilikan sertifikasi guru saja, dan 3) memperbaiki kesalahan-kesalahan 

yang ada pada data, misalnya pada data jenis kelamin yang harusnya hanya laki-

laki atau perempuan, tertulis pria; kesalahan ini dalam analisis akan berujung pada 

ditemukannya tiga kelompok jenis kelamin. 

Data yang terkumpul dapat dilakukan pengkodean dan memasukkan ke 

komputer. Mengingat data tentang pendidikan sangat banyak, maka ada baiknya 

data diolah dengan memggunakan komputer agar lebih cermat, cepat, dan 

menghemat tenaga. Kecermatan dan hasil (output data) tentu saja sangat 

tergantung kepada kecermatan dalam memasukkan data.  

Setelah semua data masuk ke komputer dan sebelum dianalisis perlu data 

diedit terlebih dahulu. Pengeditan atau pemeriksaan ulang, dilakukan untuk 

mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemui, misalnya salah ketik atau salah 

memasukkan kode. Jika seluruhnya sudah benar maka data dapat diolah dan 

dianalisis dalam bentuk: a) tabel frekuensi, b) tabulasi silang, c) grafik, d) diagram 

dan/atau e) peta. 

 
1.  Bagaimana mengolah data tunggal dengan menggunakan tabel frekuensi? 

Tabel frekuensi dapat dibuat secara manual atau menggunakan komputer. 

Dengan cara manual maka setiap kasus jawaban dimasukkan ke dalam kategori 

masing-masing. Pemasukan dilakukan secara simbolik yaitu dengan jalan 
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mencoretkan garis miring (tully) pada kolom yang telah disediakan untuk kategori 

yang dipilih, setiap hitungan ke lima coretannya dibuat miring yang berlawanan, 

supaya memudahkan menghitungnya. Setelah semua kuesioner di-tully, yang baru 

kemudian dihitung frekuensinya. Jumlah total harus mencerminkan seluruh jumlah 

kuesioner, bila berbeda berarti ada yang salah. 

 
Contoh : 

TTaabbeell  1166..  Tingkat Pendidikan Guru SD 

No. Pendidikan Tully Jumlah 
1. D1 //\// //\// /\/// //\// //\// 20  
2. D2 //\// //\// /// 12  
3. D3 //\// //\// //// 14  
4. S1 //\// ///  8  
5. S2 //// 4  

Jumlah 58  
 

Dengan olahan data yang berbentuk frekuensi dapat diketahui informasi 

tentang: a) proporsi guru di tiap jenjang pendidikan, b) banyaknya guru yang belum 

memenuhi standar kualifikasi akademik. 

Tabulasi frekuensi biasanya dilanjutkan dengan pengolahan persentase 

untuk tiap kategori. Melalui persentase juga dapat diperoleh perbandingan relatif 

antar kategori. Persentase dilakukan dengan mempergunakan rumus berikut. 

 

Pi = %100x
Jt
Ji

  

 
Pi = persentase untuk data i 

Ji = jumlah i 

Jt = jumlah total 

Pada tabel 1, persentse guru SD yang berpendidikan:  

1) D1 = %100
58
20 x = 34,5%,  

2) D2 = %100
58
12 x = 20,7%,  

3) D3= %100
58
14 x = 24,1%,  

4) S1 = %100
58
8 x = 13,8, dan  

5) S2= %100
58
4 x = 6,9%. 
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Contoh: 
TTaabbeell  1177..    Hasil Pemantauan Guru SD 

 

Nama Guru 

Perencanaan 
Proses 

Pembelajaran 

Pelaksanaan 
Pembelajaran Jumlah 

Skor Rerata 
Skor Skor Rerata 

Skor Skor Rerata 
Skor 

A 26 1,37 78 2,4 104 2,04 
B 49 2,57 59 1,8 118 2,31 
C 57 3,00 32 1 89 1,7 
       

 
Kriteria: 

Rerata skor     1 – 1,5 : perlu pembinaan/pelatihan 

Rerata skor  1,6 – 2,5 : memenuhi standar minimal 

Rerata skor  2,6 – 3,0 : guru teladan 

 

Pada tabel 2, dapat dikemukakan bahwa: 

Ketiga guru memenuhi standar minimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

guru, namun guru A perlu pembinaan dalam hal perencanaan proses pembelajaran, 

dan guru C perlu pembinaan dalam hal pelasanaan pembelajaran. 

 
2.  Bagaimana mengolah data interval dengan menggunakan tabel distribusi 

frekuensi? 
 

Jika data relatif banyak yang memungkinkan sulit di-tully, maka data 

dikelompokkan atau dibuat kelas interval. Banyak kelas interval dan panjangnya 

interval kelas digunakan rumus: banyaknya kelas interval (k) =  1 + 3, 3 log n, n = 

banyaknya data; panjang interval (p) = 
kelasbanyak

range
.

, range = data tertinggi – data 

terendah. 

Jika selisih batas atas kelas terakhir dengan data tertinggi > ½ panjang 

interval kelas, maka batas bawah kelas pertama dikurangi dengan ½ dari selisih 

tersebut setelah dibulatkan. 

 
 

Contoh 3. 
Banyaknya guru SD yang dinilai ada 20 orang, skor terendah 30, skor tertinggi 120, 

maka banyak kelas k = 1 + 3,3 log 20 = 5,29 dibulatkan jadi 5. 



 79

Range = 120 – 27 = 93 

p = panjang kelas = 
kelasbanyak

range
.

 

p = 93 : 5 = 18,6  dibulatkan menjdi 19. 
 

TTaabbeell  1188..    Distribusi kinerja guru  

Skor Frekuensi Persentase 
30 – 49 2 10 
50 – 69 5 25 
70 – 89 8 40 

90 – 109 4 20 
110 – 129 1 5 

 
Kriteria: 
110 – 129 : Amat baik 
90 – 109 : Baik 
70 – 89 : Cukup 
50 – 69 : Kurang 
30 – 49 : Buruk 
 
Pada tabel 3, dapat dinyatakan bahwa 35% guru SD perlu diberikan pembinaan. 
 
3.  Kapan kita menggunakan tabulasi silang? 

Tabulasi silang merupakan bentuk tabel frekuensi dua arah untuk melihat 

gambaran dari variabel berupa kategori. Melalui tabulasi silang dapat digunakan 

untuk: 1) mengetahui apakah jawaban responden atas satu pertanyaan dengan 

pertanyaan lainnya yang saling berkaitan konsisten, 2) melakukan analisis satu 

variabel, 3) mengetahui distribusi data antar kategori, dan 4) menentukan variabel 

yang dapat ditindaklanjuti dengan tabulasi silang.  

 
Contoh: 

Berikut adalah data hasil penilaian kompetensi 6 (enam) guru menggunakan lembar 

penilaian dengan pilihan 1, 2, 3. Instrumen tersebut memuat 92 pernyataan yang 

terdiri dari: kompetensi pedagogik 38 pernyataan, kepribadian 13 pernyataan, sosial 

9 pernyataan, dan profesional 32 pernyataan.  
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TTaabbeell  1199..    Tabulasi antara Guru dengan Kompetensi 

Nama 
Guru 

 Kompetensi 
Jumlah  Pedagogik Kepribadian Sosial Profesional 

A Skor 80 32 27 90 229 
Rerata 2.11 2.46 3 2.81 2.59 

B 
Skor 70 35 20 80 205 

Rerata 1.84 2.69 2.22 2.5 2.31 

C 
Skor 100 37 14 75 226 

Rerata 2.63 2.85 1.56 2.34 2.34 

D Skor 40 15 26 95 176 
Rerata 1.05 1.15 2.89 2.97 2.02 

E Skor 110 30 20 40 200 
Rerata 2.89 2.31 2.22 1.25 2.17 

F Skor 90 20 10 50 170 
Rerata 2.37 1.54 1.11 1.56 1.65 

 
Kriteria: 

Jika instrumen dengan pilihan: 1, 2, 3, maka untuk menentukan kriteria digunakan 

garis bilangan (Baso Intang Sappaile, 2007: 33) berikut.         

 
          1                                                           2                                                          3 
           I                                                            I                                                           I 
          1                             1,5                                                       2,5                         3 
           I                               I                            I                              I                            I 
 
Rerata skor     1 – 1,5 : Kurang Baik (perlu pembinaan/pelatihan) 

Rerata skor  1,6 – 2,5 : Cukup Baik (memenuhi standar minimal) 

Rerata skor  2,6 – 3,0 : Baik (guru teladan) 

 

Dari tabel 4, pada kolom jumlah, skor rerata semua guru di atas 1,5 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa semua guru memenuhi standar minimal kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru. 

 

Untuk guru F skor rerata kompetensi sosial di bawah 1,6 sehingga guru tersebut 

perlu pembinaan untuk meningkatkan kompetensi sosial. Kelima guru lainnya 

memenuhi standar mininal. 

 

4. Bagaimana tampilan kompetensi guru bila menggunakan diagram batang? 
Diagram ini berupa batang-batang yang menggambarkan kompetensi 

masing-masing guru.   
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Contoh: 
Diketahui data skor yang terdapat pada Tabel 4, buat diagram batangnya. 

 

Grafik 1. Kompetensi guru 
 
Pada grafik 1, dapat dinyatakan bahwa: 

• Guru yang memiliki kompetensi pedagogik tertinggi adalah guru E dan yang 

terendah adalah guru D. 

• Guru yang memiliki kompetensi kepribadian tertinggi adalah guru C dan yang 

terendah adalah guru D. 

• Guru yang memiliki kompetensi sosial tertinggi adalah guru A dan yang terendah 

adalah guru F. 

• Guru yang memiliki kompetensi profesional tertinggi adalah guru D dan yang 

terendah adalah guru E. 

 

D.  Latihan (kasus-kasus sesuai KD point C) 
Data berikut adalah skor kinerja dari 80 kepala yang dinilai oleh seorang 

pengawas. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan instrumen kinerja 

kepala sekolah dengan data interval pilihan 0, 1, 2, 3, 4. 

1. Buat tabel distribusi frekuensi (menggunakan interval kelas) 

2. Buat diagram batang berdasarkan hasil poin 1. 

3. Berdasarkan hasil bagian 1 atau 2, berapa kepala sekolah yang harus 

dibina?  
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79 49 48 74 81 98 87 80 
80 84 90 70 91 93 82 78 
70 71 92 38 56 81 74 73 
68 72 85 51 65 93 83 86 
90 35 83 73 74 43 86 88 
92 93 76 71 90 72 67 75 
80 91 61 72 97 91 88 81 
70 74 99 96 80 59 71 77 
63 60 83 82 60 67 89 63 
76 63 88 70 66 88 79 75 

 
E.  Summary dan Refleksi 

Dalam pengolahan dan analisis data hasil penilaian kinerja guru SD yang 

dilakukan oleh pengawas SD, minimal memiliki pengetahuan awal tentang: data 

primer/sekunder, data kuantitatif/kualitatif, data nominl/ordinal/interval/rasio.  

Ringkasan materi dalam kegiatan ini, yaitu: pengolahan data tunggal dengan 

menggunakan tabel frekuensi, pengolahan data interval dengan menggunakan tabel 

distribusi frekuensi, penggunaan tabulasi silang, dan penggunakan diagram batang 

serta masing-masing disertai contoh.  

Ringkasan ini, peserta diberi kesempatan untuk merefleksikan apa yang 

telah mereka pelajari. Tugas instruktur adalah menilai sejauh mana keberhasilan 

pembelajaran. Kegiatan refleksi atau ringkasan dapat melibatkan diskusi kelompok 

dimana instruktur meminta peserta untuk melakukan presentasi atau menjelaskan 

apa yang telah mereka pelajari. Mereka juga dapat melakukan kegiatan penulisan 

mandiri  dimana peserta menulis sebuah ringkasan dari hasil pembelajaran. Refleksi 

ini juga bisa berbentuk kuis singkat dimana instruktur memberi pertanyaan 

berdasarkan materi. Poin penting untuk diingat dalam refleksi adalah bahwa 

instruktur perlu menyediakan kesempatan bagi para peserta untuk mengungkapkan 

apa yang telah mereka pelajari.   
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