
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kompetensi Guru 

 

Mutu pendidikan sangat bergantung pada kompetensi dan kualifikasi yang 

dimiliki oleh guru sebagai pendidik. Musfah (2011: 27) mengatakan bahwa 

kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri 

dengan memanfaatkan sumber belajar. Mulyasa (2013: 27) mengungkapkan 

bahwa kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, 

keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kafah membentuk 

kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, 

pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, 

pengembangan pribadi dan profesionalitas. 

 

Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat 

dilihat dari dua perspektif. Seperti yang dijelaskan Danim (2002: 30) yaitu: 

“Pertama, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang 

pendidikan untuk jenjang sekolah tempat dia menjadi guru. Kedua, 

penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses 

pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan 

lain-lain. Dilihat dari perspektif latar belakang pendidikan, kemampuan 

profesional guru SLTP dan SLTA di Indonesia masih sangat beragam, 

mulai dari yang tidak berkompeten sampai yang berkompeten.” 

 

Seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik harus memiliki 
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kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosial (Kemenag, 2005: 21). 

 

Lebih lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 

16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 

menjelaskan kompetensi inti dari 4 kompetensi guru, yaitu: 

1. Kompetensi pedagogik, yaitu: 

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta 

didik. 

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (Sudradjat, 2009: 19-21). 

2. Kompetensi kepribadian, yaitu: 

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

dan berwibawa. 

d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru (Sudradjat, 2009: 21-22). 
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3. Kompetensi sosial, yaitu: 

a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi. 

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 

c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia 

yang memiliki keragaman sosial budaya. 

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain (Sudradjat, 2009: 22-23). 

4. Kompetensi profesional, yaitu: 

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

yang diampu. 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri (Sudradjat, 2009: 24). 

 

Danim (2011: 86-88), menambahkan subkompetensi dari tiap kompetensi guru, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kompetensi pedagogis, memiliki 5 subkompetensi, yaitu: memahami 

siswa secara mendalam, merancang pembelajaran, termasuk memahami 

landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran; melaksanakan 

pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, 

dan mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya. 

2. Kompetensi kepribadian, memiliki 5 subkompetensi, yaitu: kepribadian 

yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. 

3. Kompetensi Sosial, memiliki 3 subranah. Pertama, mampu 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa. Kedua, mampu 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan 

tenaga kependidikan. Ketiga, mampu berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat sekitar. 

4. Kompetensi profesional, terdiri dari 2 ranah subkompetensi. Pertama, 

subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan 

bidang studi. Kedua, subkompetensi menguasai struktur dan metode 

keilmuan. 

 

Seorang guru hanya dapat menyajikan dan menyediakan bahan pelajaran, 

peserta didiklah yang mengolah dan mencernanya sendiri sesuai kemauan, 



10 
 

kemampuan bakat, dan latar belakangnya. Pada sekolah yang bercorak 

tradisional, seperti model klasik, gurulah yang aktif, yang melakukan segala 

sesuatu untuk peserta didik. Peserta didik pasif: mengerjakan apa yang 

diberikan dan telah dipikirkan oleh guru. Memang, menerima dan 

mendengarkan sesuatu dari orang yang ahli atau lebih berpengalaman memiliki 

nilai guna bagi individu/ peserta didik, tetapi mendengar dan menerima itu 

mesti diikuti dengan membuat sendiri, dan membuktikan sendiri. Jadi, learning 

by doing – learning by experience (Rohani, 2010: 9). 

 

B. Penilaian dan Penilaian Autentik 

 

1. Penilaian 

Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik merupakan tahap yang 

penting. Seperti yang dikemukakan oleh Kurniasih dan Sani (2014: 47), 

bahwa penilaian (assesment) adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Lebih 

lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa standar penilaian 

pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 

Lebih lanjut standar penilaian pendidikan dijelaskan dalam Peraturan 

Menteri no. 66 tahun 2013 tentang sistem penilaian pendidikan bahwa 

standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, 

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.  
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Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

- Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi 

faktor subjektivitas penilai. 

- Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, 

menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. 

- Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan  pelaporannya. 

- Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. 

- Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, 

dan hasilnya. 

- Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru 

(Djuandi, 2013: 3). 

 

Penilaian hasil belajar mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. 

Sejalan dengan itu Djuandi (2013: 3) menjelaskan bahwa penilaian hasil 

belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan 

untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang 

telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, 

kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan 

proses.  

 

Instrumen penilaian harus memenuhi  persyaratan: 

1) substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai;   

2) konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk 

instrumen yang digunakan; dan  

3) penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik (Djuandi, 2013: 5).   
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2. Penilaian Autentik 

Kebanyakan guru saat ini melakukan penilaian hanya sebatas aspek 

pengetahuan saja. Tidak seperti yang dianjurkan dalam kurikulum 

khususnya kurikulum 2013 yang mengharuskan guru untuk melakukan 

penilaian secara menyeluruh pada aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan seperti penilaian autentik. Penilaian autentik dapat membuat 

siswa aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran. Seperti yang 

disampaikan oleh Hosnan (2014: 388) bahwa assessment authentik adalah 

assessment yang melibatkan siswa di dalam tugas-tugas autentik yang 

bermanfaat, penting, dan bermakna. Berbagai tipe assesment autentik adalah 

(1) asesmen kinerja, (2) observasi dan pertanyaan, (3) presentasi dan 

diskusi, (4) proyek dan investigasi, (5) portofolio dan jurnal. Lebih lanjut 

Yani (2014:145) menambahkan bahwa penilaian autentik merupakan 

penilaian yang nyata dan dibuktikan dengan kinerja dan hasil-hasil yang 

telah dibuat oleh peserta didik. 

 

Selanjutnya Kurniasih dan Sani (2014: 48-49), menyatakan bahwa penilaian 

autentik merupakan penilaian yang dilakukan mulai masukan (input), 

proses, dan keluaran (output) pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik menilai kesiapan peserta 

didik, serta proses dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian tiga 

komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar 

peserta didik, bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional dan 

dampak pengiring dari pembelajaran. Penilaian autentik mampu 

menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka 
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mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan membangun jejaring. 

Hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan 

program perbaikan, pengayaan, atau pelayanan konseling. Selain itu hasil 

penilaian autentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran. Penilaian autentik mengukur apa yang diketahui dan 

yang dapat dilakukan oleh peserta didik.  

 

Kunandar (2014: 38-39) mengemukakan bahwa ciri-ciri dan karakteristik 

penilaian autentik adalah sebagai berikut: 

1. Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil. 

2. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 

3. Menggunakan berbagai cara dan sumber. 

4. Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. 

5. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan 

bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata. 

6. Penilaian harus menekankan kedalam pengetahuan dan keahlian 

peserta didik bukan kuantitasnya. 

7. Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. 

8. Mengukur keterampilan dan performansi bukan mengingat fakta. 

9. Berkesinambungan dan terintegrasi. 

10. Dapat digunakan sebagai umpan balik. 

 

 

Tabel 1. Teknik penilaian pada kompetensi sikap, pengetahuan, 

keterampilan 

 

Kompetensi Teknik Proses Hasil 

Sikap 

Observasi √ √ 

Penilaian diri  √ 

Penilaian antar teman  √ 

Jurnal √  

Pengetahuan 

Tes tertulis  √ 

Tes lisan  √ 

Penugasan √ √ 

Keterampilan 

Unjuk kerja √ √ 

Proyek √ √ 

Portofolio √ √ 

Sumber: Sunarti dan Rahmawati (2014: 29) 
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Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menggunakan tes lisan (Sani, 

2014: 220). Lebih lanjut Hosnan (2014: 396) menjelaskan bahwa 

instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan yang diberikan oleh guru 

secara oral, sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut 

sehingga menimbulkan keberanian dari siswa.  

 

Berikut adalah indikator-indikator penilaian ranah kognitif berdasarkan 6 

tingkatan Bloom: 

Tabel 2. Tingkatan taksonomi Bloom ranah kognitif 

 

No Jenis hasil 

belajar 

Indikator penilaian Cara penilaian 

1 Pengetahuan Dapat menyebutkan/ 

menunjukkan lagi 

Pertanyaan/ 

tugas/ tes 

2 Pemahaman Dapat menjelaskan/ 

mendefinisikan 

Pertanyaan/ 

tugas/ tes 

3 Penerapan Dapat memberikan contoh/ 

memecahkan masalah 

Tugas/ 

permasalahan/ tes 

4 Analisis Dapat menguraikan/ 

mengklasifikasikan 

Tugas/ analisis 

masalah 

5 Sintesis Dapat menyimpulkan 

kembali atau 

mengeneralisasikan 

Tugas/ 

permasalahan 

6 evaluasi Dapat menginterpretasi/ 

memberikan pertimbangan/ 

penilaian 

Tugas/ 

permasalahan 

Sumber: Sunarti dan Rahmawati (2014: 29) 

2. Penialaian Sikap 

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, 

penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Observasi 

merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan 
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dengan menggunakan indera, baik secara langsung ataupun tidak 

langsung. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara 

meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan 

dirinya dalam konteks penilaian kompetensi. Penilaian antar peserta didik 

merupakan teknik penilaian dengan meminta peserta didik untuk saling 

menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Jurnal merupakan catatan 

pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil 

pengamatan tentang kekuatan dan kelamahan peserta didik yang 

berkaitan dengan sikap dan perilaku (Hosnan, 2014: 396). 

 

Berikut adalah indikator-indikator penilaian ranah afektif berdasarkan 5 

tingkatan Bloom: 

Tabel 3. Lima tingkatan Bloom dalam ranah afektif 

 

No Jenis hasil 

belajar 

Indikator – indikator Cara penilaian 

1 Penerimaan Bersikap menerima menyetujui 

atau sebaliknya 

Kuesioner/ 

wawancara 

2 Partisipasi Bersedia terlibat/ partisipasi/ 

memanfaatkan atau sebaliknya 

Observasi/ 

jurnal 

3 Penilaian 

sikap 

Memandang penting/ bernilai/ 

indah/ harmonis/ bagus atau 

sebaliknya 

Kuesioner/ 

wawancara 

4 Organisasi Mengakui/ mempercayai/ 

meyakinkan atau sebaliknya 

Kuesioner/ 

wawancara 

5 Pembentukan 

pola 

Melembagakan/ membiasakan/ 

menjelmakan dalam pribadi dan 

perilaku sehari-hari 

Kuesioner/ 

wawancara 

  Sumber: Sunarti dan Rahmawati (2014: 52) 

 

Kurniasih dan Sani (2014: 65), menyatakan bahwa pada kurikulum 2013 

membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu: 
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- Sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang 

beriman dan bertakwa. 

- Sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang 

berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. 

 

Tabel 4. Daftar deskripsi indikator penilaian sikap 

 

Sikap dan pengertian Contoh indikator 

Sikap Spiritual 

Menghargai dan 

menhayati ajaran agama 

yang dianut. 

1. Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan sesuatu. 

2. Menjalankan ibadah tepat waktu 

3. Memberi salam pada saat awal dan akhir 

presentasi sesuai agama yang dianut 

4. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa. 

5. Mensyukuri kemampuan manusia dalam 

mengendalikan diri. 

6. Mengucapkan syukur ketika berhasil 

mengerjakan sesuatu. 

7. Berserah diri kepada Tuhan setelah 

melakukan usaha. 

8. Menjaga lingkungan hidup disekitar 

rumah tinggal, sekolah dan masyarakat. 

9. Memelihara hubungan baik dengan 

sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

10. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai bangsa Indonesia. 

11. Menghormati orang lain menjalankan 

ibadah sesuai dengan agamanya. 

Sikap Sosial 

1. Jujur adalah perilaku 

dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan. 

1. Tidak menyontek dalam mengerjakan 

ulangan. 

2. Tidak menyalin karya orang lain tanpa 

menyebutkan sumber. 

3. Mengungkapkan perasaan apa adanya 

4. Menyerahkan kepada yang berwenang 

barang yang ditemukan 

5. Membuat laporan berdasarkan data apa 

adanya 

6. Mengakui kesalahan yang dimiliki 

2. Disiplin adalah 

tindakan yang 

menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

1. Datang tepat waktu 

2. Patuh pada tata tertib sekolah 

3. Mengerjakan tugas sesuai dengan waktu 

yang ditentukan 

4. Mengikuti kaidah berbahasa tulis yang 

baik dan benar 
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3. Tanggung jawab 

adalah sikap dan 

perilaku seseorang 

untuk melaksanakan 

tugas dan 

kewajibannya, yang 

seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyrakat, 

lingkungan (alam, 

sosial, dan budaya) 

negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

1. Melaksanakan tugas individu dengan baik. 

2. Menerima resiko dari titndakan yang 

dilakukan 

3. Tidak menuduh orang lain tanpa bukti 

yang akurat 

4. Mengembalikan barang yang dipinjam 

5. Mengakui dan meminta maaf atas 

kesalahan yang dilakukan 

6. Menepati janji 

7. Tidak menyalahkan orang lain untuk 

kesalahan sendiri 

8. Melaksanakan apa yang pernah dikatakan 

tanpa diminta 

4. Toleransi adalah 

sikap dan tindakan 

yang menghargai 

keberagaman latar 

belakang, pandangan, 

dan keyakinan. 

1. Tidak menganggu teman yang berbeda 

pendapat 

2. Menerima kesepakatan meskipun berbeda 

dengan pendapatnya 

3. Dapat menerima kekurangan orang lain 

4. Dapat memaafkan kesalahan orang lain 

5. Mampu dan mau bekerjasama dengan 

siapa saja yang memiliki keberagaman 

latar belakang, pandangan, dan keyakinan. 

6. Tidak memaksakan pendapat pada orang 

lain 

7. Kesediaan belajar dari keyakinan dan 

gagasan orang lain agar dapat memahami 

orang lain lebih baik 

8. Terbuka untuk menerima sesuatu yang 

baru 

5. Gotong royong 

adalah bekerja sama 

dengan orang lain 

untuk mencapai tujuan 

bersama dengan saling 

berbagi tugas dan 

tolong menolong 

secara ikhlas 

1. Terlibat aktif dalam bekerja bakti 

membersihkan kelas atau sekolah 

2. Kesediaan melakukan tugas sesuai 

kesepakatan 

3. Bersedia membantu orang lain tanpa 

mengharap imbalan 

4. Aktif dalam kerja kelompok 

5. Memusatkan perhatian ada tujuan 

kelompok 

6. Tidak mendahulukan kepentingan pribadi 

7. Mencari jalan untuk mengatasi perpedaan 

pendapat antara diri sendiri dengan orang 

lain. 

8. Mendorong orang lain untuk bekerja sama 

demi mencapai tujuan bersama 

6. Santun atau sopan 

adalah sikap baik 

dalam pergaulan baik 

dalam berbahasa 

1. Menghormati orang yang lebih tua 

2. Tidak berkata-kata kotor, kasar, an 

takabur 

3. Tidak meludah di sembarang tempat 
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maupun bertingkah 

laku. Norma 

kesantunan berdifat 

relatif, artinya yang 

dianggap baik pada 

tempat dan waktu 

tertentu bisa berbeda 

pada tempat dan waktu 

yang lain. 

4. Tidak menyela pembicaraan pada waktu 

yang tidak tepat 

5. Mengucap terima kasih setelah menerima 

bantuan orang lain 

6. Bersikap 3 S (salam, senyum, sapa) 

7. Meminta izin ketika akan memasuki 

ruangan orang lain atau menggunakan 

barang orang lain 

8. Memperlakukan orang lain sebagaimana 

diri sendiri ingin diperlakukan 

7. Percaya diri adalah 

kondisi mental 

psikologis seseorang 

yang memberi 

keyakinan kuat untuk 

berbuat atau bertindak 

1. Berpendapat tanpa ragu-ragu 

2. Mampu membuat keputusan dengan cepat 

3. Tidak mudah putus asa 

4. Tidak canggung dalam bertindak 

5. Berani presentasi di depan kelas 

6. Berani berpendapat, bertanya, atau 

menjawab pertanyaan 

Sumber: Kurniasih dan Sani (2014: 68-72) 

 

3. Penilaian Keterampilan 

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, 

yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu 

kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan 

penilaian portofolio. Tes praktik yaitu penilaian yang menuntut respon 

berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai 

dengan tuntutan kompetensi. Penilaian proyek yaitu tugas-tugas belajar 

yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara 

tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Penilaian portofolio yaitu 

penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya 

peserta didik dalam bidang tertentu bersifat reflektif-integratif untuk 

mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta 

didik dalam kurun waktu tertentu (Hosnan, 2014: 397). Penilaian 

keterampilan pada umumnya memiliki dua karakteristik dasar sebagai 
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berikut: Peserta tes diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam 

membuat sebuah produk atau terlibat dalam suatu aktivitas. Produk hasil 

praktik juga perlu dinilai (Sani, 2014: 229). Dalam ranah psikomotor ada 

tujuh jenis perilaku, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5. Ranah penilaian psikomotor 

 

No Jenis hasil 

belajar 

Indikator-indikator Cara penilaian 

1 Persepsi Dapat menyiapkan diri Tugas/ observasi/ 

tindakan 

2 Kesiapan Dapat menirukan Tugas/ observasi/ 

tindakan 

3 Gerakan 

terbimbing 

Dapat berpegang pada pola Tugas/ observasi 

4 Gerakan terbiasa Menjadi lincah dan lancar Tugas/ tindakan 

5 Gerakan 

kompleks 

Dapat mengatur kembali Tugas/ tindakan 

6 Penyesuaian Dapat menciptakan pola Tugas/ observasi 

7 Kreativitas Menjadi kreatif dan 

cekatan 

Tugas/ observasi 

  Sumber: Sunarti dan Rahmawati (2014: 58-59) 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

Seorang guru hendaknya memiliki kompetensi untuk memenuhi syarat sebagai 

pendidik. Kompetensi seorang pendidik dipengaruhi oleh kualifikasi akademik, 

latar belakang jenjang pendidikan, pengalaman mengajar, pelatihan kurikulum 

2013, dan sertifikasi. Kompetensi yang harus dimiliki guru diantaranya 

kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian. Penilaian 

merupakan tahapan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik. Penilaian juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap proses dan hasil belajar 

siswa. Penilaian dilakukan secara terpadu, terencana, terintegrasi, dan 
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berkesinambungan. Penilaian yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut 

adalah penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang 

dilakukan oleh guru secara rutin dan berkelanjutan. Penilaian autentik 

dilakukan mulai dari awal proses pembelajaran hingga akhir pembelajaran.  

 

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini terlihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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