
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompetensi Guru

Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan

mengelola kelas, yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik,

mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah

orang yang memiliki kompetensi- kompetensi  tertentu seperti; kemampuan

merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas

agar peserta didik dapat belajar pada akhirnya dapat mencapai tingkat

kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan (Hazkew dan Lendon

dalam Uno, 2007 : 15).

Menurut  Cowell (1988: 95-99), kompetensi merupakan suatu

keterampilan/kemahiran yang bersifat aktif. Kompetensi dikategorikan mulai

dari tingkat sederhana atau dasar hingga lebih sulit atau kompleks yang pada

gilirannya akan berhubungan dengan proses penyusunan bahan atau

pengalaman belajar, yang lazimnya terdiri dari: (1) penguasan minimal

kompetensi dasar, (2) praktik kompetensi dasar, dan (3) penambahan

penyempurnaan atau pengembangan terhadap kompetensi atau keterampilan.

Ketiga proses tersebut dapat terus berlanjut selama masih ada kesempatan

untuk melakukan penyempurnaan atau pengembangan kompetensinya.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi

merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi,

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi

tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan

diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi

tertentu.

Mengenai kompetensi yang harus dimiliki guru temaktub pada Peraturan

Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

( Depdiknas, 2005 : 21), Pasal 28 dinyatakan :

”Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai
agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  Kualifikasi akademik
adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang
pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang
relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru pada jenjang pendidikan dasar

yaitu, kompetensi pedagogik. Pedagogik yaitu pemahaman peserta didik,

perancangan, pelaksanaan, dan  evaluasi pembelajaran, pengembangan peserta

didik  yang meliputi :  (1) aspek potensi peserta didik;  (2) teori belajar dan

pembelajaran, strategi, kompetensi dan isi, dan merancang pembelajaran;  (3)

menata latar dan melaksanakan;  (4) asesmen proses dan hasil; dan (5)

pengembangan akademik dan non akademik.  Kompetensi pedagogik seorang

guru ditandai dengan kemampuannya menyelenggarakan proses pembelajaran

yang bermutu, serta sikap dan tindakan yang dapat dijadikan teladan

(Nurzaman, 2007:18).
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Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi

Guru ( Depdiknas, 2007 : 5), bahwasanya kompetensi pedagogik guru

merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik

yang salah satunya yaitu, dalam melakukan penilaian dan evaluasi proses dan

hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan

pembelajaran. Pada penelitian ini hanya akan dikaji  kompetensi pedagogik

guru, dan di khususkan pada kemampuan penilaian terhadap hasil belajar

siswa.

B. Penilaian

1. Pengertian Penilaian

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan pada PP. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah terdiri atas:

a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;

b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan;

c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Setiap satuan pendidikan selain melakukan perencanaan dan proses

pembelajaran, juga melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai

upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
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Berdasarkan pada PP  Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Depdiknas, 2005 : 46 ), pasal 64 ayat (1) dijelaskan bahwa

penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan

untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar dalam

bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester,

dan ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa

penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk (a) menilai

pencapaian kompetensi peserta didik; (b) bahan penyusunan laporan

kemajuan hasil belajar; dan (c) memperbaiki proses pembelajaran.

Dalam rangka penilaian hasil belajar (rapor) pada semester satu

penilaian dapat dilakukan melalui ulangan harian, ulangan tengah

semester, ulangan akhir semester, dan dilengkapi dengan tugas-tugas lain

seperti pekerjaan rumah (PR), proyek, pengamatan dan produk. Hasil

pengolahan dan analisis nilai tersebut digunakan untuk mengisi nilai

rapor semester satu.  Pada semester dua penilaian dilakukan melalui

ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas dan

dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti PR, proyek, pengamatan dan

produk. Hasil pengolahan dan analisis nilai tersebut digunakan untuk

mengisi nilai rapor pada semester dua.

2. Tujuan dan Fungsi Penilaian Hasil Belajar

Tujuan umum dari penilaian hasil belajar yaitu; untuk menilai

pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran,

dan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa.
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Sedangkan tujuan khususnya yaitu; untuk mengetahui kemajuan dan

hasil belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan

balik/perbaikan proses belajar mengajar, penentuan kenaikan kelas,

memotivasi belajar siswa dengan cara mengenal dan memahami diri

serta merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Adapun fungsi

penilaian hasil belajar yaitu; sebagai bahan pertimbangan dalam

menentukan kenaikan kelas, umpan balik dalam perbaikan proses belajar

mengajar, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan evaluasi diri

terhadap kinerja siswa.

2.1. Teknik dan instrumen penilaian

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai

teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan

perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai

dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan

peserta didik.

2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau

tes kinerja.

3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama

pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran.

4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok

dapat berbentuk tugas rumah atau proyek.

5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik

memenuhi persyaratan ;
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(a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang

dinilai,

(b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai

dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan

(c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar

serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta

didik.

6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan

dalam bentuk ujian sekolah memenuhi persyaratan substansi,

konstruksi, dan bahasa,serta memiliki bukti validitas empirik.

7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam

bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi,

bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta

menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah,

antardaerah, dan antartahun (Depdiknas, 2007 : 9).

2. 2. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan

pemerintah.

2.  Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada

saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian

dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
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3.  Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan

kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi

satuan pendidikan.

4. Kegiatan ujian sekolah dilakukan dengan langkah-langkah:

(a)menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen,

(c)melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan

kelulusan peserta didik dari ujian sekolah, dan (e) melaporkan

dan memanfaatkan hasil penilaian.

5. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik

sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik

yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran

remedi.

6. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan

disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi

mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.

7. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN

dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi

Standar (POS) UN.

8. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan

(BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.

9. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk

dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan

pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk

ke jenjang pendidikan berikutnya (Depdiknas, 2007 : 10-12).
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3. Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian prestasi

belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2007 tentang

Standar Penilaian (Depdiknas, 2007:2).

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang

berlaku secara nasional. Penilaian yang dimaksud meliputi ulangan,

ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester,

ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian nasional, dan KKM.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses

pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan

pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.

2. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah

menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

3. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh

pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik

setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran.

Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang

merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
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4. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh

pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di

akhir semester.  Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang

merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.

5. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh

pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian

kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan

pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan

meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada

semester tersebut.

6. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi

peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk

memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah

satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.

7. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan

pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa

mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian

Standar Nasional Pendidikan.

8. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah Kriteria Ketuntasan

Belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM

pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata

pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai

batas ambang kompetensi (Depdiknas, 2007: 5-7).
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3.1. Prinsip penilaian

1. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan

kemampuan yang diukur.

2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria

yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta

didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang

agama,suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan

gender.

4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu

komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang

berkepentingan.

6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik

mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai

teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan

kemampuan peserta didik.

7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan

bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.

8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran

pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik

dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya(Depdiknas, 2007 :7-8).
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C . Kerangka Pemikiran

Guru  SD adalah salah satu komponen penting yang berperan dalam

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing di

pesatnya perkembangan teknologi, karena pendidikan di SD adalah tahapan

awal dari seorang anak memasuki dunia sekolah.

Guru SD seharusnya memiliki kompetensi-kompetensi dalam melakukan

pembelajaran, salah satunya kompetensi dalam memberikan penilaian

terhadap siswa. Tuntutan atas kompetensi ini mendorong guru untuk

memperoleh informasi yang dapat memperkaya kemampuan agar tidak

mengalami ketinggalan. Dengan kompetensi tersebut, dapat diduga

berpengaruh pada proses pengelolaan pendidikan sehingga mampu melahirkan

keluaran pendidikan yang bermutu.  Kompetensi guru berkaitan dengan

profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten

(berkemampuan). Karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan

sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi

keguruannya dengan kemampuan tinggi (Mulyasa, 2006 :13).

Jadi, untuk menjadi guru yang profesional, seorang guru seharusnya memiliki

berbagai kompetensi diantaranya yaitu;  kompetensi pedagogik, kompetensi

profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang pada

akhirnya akan menghasilkan guru yang profesional dan memiliki kualifikasi

sesuai dengan tugasnya sebagai pendidik. Untuk menjadi seorang guru yang

profesional dapat ditunjang oleh berbagai faktor seperti latar belakang

pendidikan yang dimiliki guru, pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru dan
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pengalaman mengajar guru. Selain itu, seorang guru yang profesional

seharusnya memahami dan memenuhi isi dari Standar Nasional Pendidikan,

salah satunya yaitu Standar Penilaian, sebagai acuan dalam melakukan

penilaian hasil belajar siswa sehingga Standar Nasional yang dirancang

terpenuhi untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan terhadap kemampuan guru

kelas VI dalam melakukan  penilaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran

IPA Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung.

Untuk memperjelas isi dari kerangka pikir, akan diperjelas melalui skema

kerangka pikir di bawah ini:

Gambar 1. Skema kerangka pikir

Kompetensi Guru

Guru Profesional

Tujuan Pendidikan
Nasional

Oonal

Pelatihan Guru Pengalaman Mengajar

Standar Penilaian

Latar Belakang Pendidikan


