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A. Tujuan pembelajaran  
1. Mahasiswa dapat merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran ranah kognitif 
2. Mahasiswa dapat merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran ranah afektif 
3. Mahasiswa dapat merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran ranah psikomotor 

 
B. Uraian Materi  
 

1. Indikator pencapaian kompetensi, 

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang menunjukkan ketercapaian 
kompetensi dasar tertentu. Kata-kata yang digunakan untuk merumuskan indikator harus 
dapat diukur dan/atau diobservasi pada akhir pelajaran. Oleh sebab itu indikator 
pencapaian kompetensi dalam sebuah RPP akan menjadi acuan pada saat guru menilai 
hasil belajar. Kata kerja yang digunakan untuk merumuskan indikator pencapaian 
kompetensi adalah kata kerja operasional, artinya kata tersebut mencerminkan perilaku 
(pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang dapat diamati dan diukur dengan alat ukur 
yang jelas. Penulisan indikator menggunakan persyaratan kondisi dan ada kriteria yang 
menunjukkan siswa telah kompeten atau belum kompeten secara individual.  

Penulisan indikator pencapaian kompetensi mengikuti aturan penulisan kalimat 
baku yang terdiri dari unsur SPOK (subjek, predikat, objek dan keterangan). Subjek 
dengan menyebutkan “siswa”, predikat menggunakan kata kerja operasional yang dapat 
diukur dan diamati, dan objek berupa perilaku/kompetensi yang diharapkan akan dicapai. 
Keterangan diperlukan jika ada persyaratan kondisi atau kriteria khusus dari perilaku 
dikehendaki seperti waktu penyelesaian, tempat pengerjaan, jumlah yang harus 
diselesaikan, alat yang digunakan, dll). Sejalan dengan persyaratan tersebut, sumber lain 
menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran disusun dalam kalimat yang mengandung unsur 
ABCD (Audience = Siswa, Behavior = Perilaku, Competency = Kompetensi dan Degree = 
peringkat/ukuran). Prinsip yang digunakan dalam perumusan tujuan adalah SMART 
(Spesific, Measurable, Achievable/Attainable, Realistic, Timely). Prinsip ini tidak hanya 
digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran saja, namun dalam perumusan 
tujuan lain seperti tujuan program, pendirian lembaga, visi misi juga menggunakan 
prinsip yang sama. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut 

a. Specific:  

Hanya mengukur satu jenis kemampuan yang spesifik, 
Tidak boleh mengukur beberapa kemampuan sekaligus atau kemampuan yang 
terlalu umum,  
misalnya:  

Boleh  : Siswa dapat menjelaskan prosedur pembuatan sushi 

Tidak boleh : Siswa dapat menjelaskan prosedur pembuatan sushi 
dan nasi kuning (dua objek yang berbeda) 
Siswa memiliki kemampuan mengolah daging kambing 
(tidak dijelaskan untuk masakan apa)  
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b. Measurable 

Indikator dapat diukur dan memiliki kriteria yang jelas/pasti. Contoh:  
 

Boleh  : Siswa dapat menjelaskan 2 fungsi protein dalam 
pertumbuhan manusia 

Tidak boleh : Siswa memahami sejauh mana protein berfungsi untuk 
pertumbuhan manusia (hanya ditanyakan tanpa di tes) 
Siswa dapat mengaduk adonan kue semprit (tanpa 
kriteria tertentu, adonan bisa gagal) 

c. Achievable/attainable: 

Indikator harus dapat dicapai, terdapat cara unruk mencapainya dan cukup penting 
untuk dimiliki oleh siswa. 

Boleh  : Siswa mampu memasak 2 porsi nasi goreng seafood 
untuk menu makan pagi keluarga  

Tidak boleh : Siswa mampu mengolah dan menghidangkan sukiyaki 
sesuai dengan standar masakan Jepang (sulit dicapai 
jika alat, bahan dan bumbu tidak tersedia)  

d. Realistic    

Indikator berujud perilaku nyata yang realistik untuk dapat diobservasi. 

Boleh  : Siswa menulis rangkuman materi kuliah bahan pangan  
dalam bentuk mind mapping  

Siswa dapat mencetak kue semprit dengan bentuk yang 
seragam  

Tidak boleh : Siswa mengerti arti pentingnya disiplin dalam belajar 

(siswa mengerti sulit diamati, jika tidak di uji) 

Siswa menguasai materi kontinental (menguasai: terlalu 
umum untuk diukur hanya dengan satu alat tes saja dan 
materi yang harus dicapai sangat banyak, tidak mungkin 
dapat dicapai dalam satu kali pertemuan)  

e. Timely    

 

Ada perhitungan waktu yang mencukupi dan jelas batasannya 

Boleh  : Siswa dapat mencetak 10 butir kue semprit dalam 
waktu satu menit 
Siswa dapat mengukir buah semangka dalam waktu 30 
menit 
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Tidak boleh : Siswa dapat membuat kue donat dalam waktu 30 menit 
(tidak rasional sebab mengembangkan adonannya saja 
sudah membutuhkan waktu minimal 30 menit) 

 

2. Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah tujuan ingin dicapai seorang guru setelah melakukan 
pembelajaran. Pembelajaran bertujuan mengubah perilaku siswa dari yang tidak tahu 
menjadi tahu atau dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tujuan pembelajaran juga memuat 
perilaku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah akhir pembelajaran. 
Tujuan dan indikator pencapaian kompetensi memiliki orientasi yang sama yaitu 
kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah pembelajaran. Oleh sebab itu, 
penulisan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi boleh sama. Untuk 
dapat merumuskan tujuan pembelajaran seorang guru harus menganalisis kompetensi 
dan merumuskannya dengan kata kerja yang menunjukkan level kompetensi tersebut. 
Guru sebagai pelaksana pembelajaran memiliki tugas untuk menyiapkan kompetensi tiap-
tiap mata pelajaran yang diampu. Kompetensi tersebut dinyatakan dalam tujuan 
pembelajaran. Untuk dapat menentukan tujuan pembelajaran yang diharapkan, guru 
perlu memahami taksonomi tujuan dan hasil belajar yang ingin dicapai. Bloom (1964) 
menyusun peringkat tujuan pembelajaran domain kogniif seperti tertera pada gambar 1. 
Siswa belajar keterampilan kognitif mulai dari tingkat yang paling rendah menuju ke 
tingkat yang paling tinggi. Secara berturut-turut, tingkat kognitif berisi sub domain: 
pengetahuan/ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Sub domain 
kognitif mengalami sedikit perubahan yaitu pada tingkat paling tinggi menjadi kreasi dan 
evaluasi berada di bawahnya. Dengan jumlah jenjang yang sama, sintesis diganti dengan 
kreasi. Secara berturut-turut, domain kognitif dari Bloom yang telah direvisi menjadi 
ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi.   

ORIGINAL DOMAIN  NEW DOMAIN 
Evaluation   Creating 
Synthesis   Evaluating  
Analysis   Analyzing 
Application   Applying 
Comprehension   Understanding  
Knowledge   Remembering 

a) Cognitive Domain 

Domain kognitif digunakan untuk mengukur keahlian berpikir sesuai dengan 
tahap-tahap kemampuan yang harus dikuasai. Dalam merumuskan tujuan 
pembelajaran, sub domain taksonomi Bloom ditulis dalam bentuk kata kerja 
operasional. Berikut ini ada beberapa contoh rumusan tujuan pembelejaran dari level 
kognitif yang telah menggunakan kata kerja operasional.  
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SUB-DOMAIN 

Pengetahuan (knowledge)  

Kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, 
gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan  informasi yang telah diterima 
sebelummya 

Contoh: 

Siswa dapat menyebutkan nama-nama masakan khas daerah Jawa Timur  

Pemahaman (comprehension) 

Kemampuan menjelaskan pengetahuan/informasi yang diketahui dengan kata-katanya 
sendiri. 

Contoh:  

Siswa dapat menjelaskan cara membuat rujak cingur  

Penerapan (Application) 

Kemampuan untuk menggunakan dan menerapkan gagasan, prosedur, metode, 
rumus, teori dan informasi yang telah dipelajari ke dalam kondisi kerja atau konteks 
lain yang baru. 

Contoh:  

Siswa dapat menghitung kebutuhan bahan makanan untuk memasak 100 porsi bakmie 
goreng  

Siswa dapat memodifikasi resep kroket kentang menjadi kroket talas  

Analisis (Analysis) 

Memisahkan materi atau konsep ke dalam bagian-bagian untuk diorganisasikan 
kembali menjadi struktur yang mudah dipahami.  

Contoh: 

Siswa dapat mendiagnosis sebab-sebab kegagalan dalam membuat mayonaise 

Siswa dapat menganalisis sebab-sebab bolu yang dipanggang tidak mengembang  

Siswa dapat memberi alasan mengapa terjadi case hardening pada daging beku yang 
direbus 

Evaluasi (Evaluation) 

Membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk atau 
benda dengan menggunakan kriteria tertentu  

Contoh:  

Siswa dapat membetulkan komposisi bahan yang kurang seimbang pada resep kue 
nastar 

Siswa dapat mengoreksi kesalahan prosedur dalam membuat kue putu mayang 

Siswa dapat mengoreksi kata kerja yang belum dapat diukur dan diobservasi dalam 
perumusan tujuan pembelajaran  
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Sintesis/Kreasi  

Membangun sebuah struktur atau pola dari berbagai elemen atau mengkombinasikan 
bagian–bagian untuk membentuk sebuah kesatuan yang utuh dengan penekanan 
pada hasil berupa sebuah pengertian atau struktur baru.  

Contoh:  

Siswa dapat menyusun menu yang memiliki variasi bahan, teknik olah dan rasa 

Siswa dapat menyusun rencana usaha catering  

b) Affective Domain 

Krathwohl, Bloom, Masia, (1973) mengembangkan taksonomi tujuan yang 
berorientasi pada emosi seperti perasaan, nilai-nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi 
dan sikap. Ada lima kategori mayor tujuan afektif yang dikemukakan, yaitu: 
penerimaan, pemberian respon, penghargaan, pengorganisasian dan internalisasi. 
Tingkatan kompetensi afektif dapat diilustrasikan dari proses pembentukan perilaku 
sebagai berikut: (1) penerimaan terjadi ketika siswa melihat atau menerima rangsang 
dari luar. Contoh jika siswa pertama melihat orang membuang sampah sembarangan. 
Pertama kali siswa melihat mungkin terjadi/tidak terjadi reaksi/respon. Jika tidak 
terjadi respon maka siswa bersikap pasif atau diam saja; (2) respon terjadi jika siswa 
menanggapi apa yang dilihat atau dirangsang dari luar. Respon berbentuk 
positif/negatif. Respon positif terjadi jika siswa mengikuti apa yang diharapkan dari 
pemberi rangsang (pendidik). Misalnya: ketika guru menyuruh siswa untuk mengambil 
dan membuang sampah pada tempatnya, siswa yang memberi respon positif akan 
mengambil dan membuang sampah sesuai dengan perintah guru; (3) penghargaan 
terjadi ketika respon positif didukung, maka siswa akan mulai menilai kelebihan dan 
keburukan jika tidak membuang sampah pada tempatnya; (4) pengorganisasian 
terjadi ketika siswa dihadapkan pada beberapa pilihan yang sama beratnya. Pada 
kasus ini, jika siswa yang sudah memberi penilaian positif pada tugas membuang 
sampah pada tempatnya tiba-tiba ada yang mengajak untuk membuang sampah 
sembarangan dengan imbalan yang tinggi, maka dalam diri siswa tersebut muncul 
perang batin antara ya dan tidak sehingga perlu pengorganisasian sikap/perilaku. 
Tingkat pengorganisasian membutuhkan banyak pertimbangan positif dan negatif 
sebelum sikap/perilaku membuang sampah pada tempatnya menjadi pola/kebiasaan. 
Jika siswa lolos pada tingkat ini, maka tingkat terakhir dari perilaku afektif adalah 
internalisasi; (5) internalisasi terjadi jika sikap/perilaku positif/negatif menang pada 
tingkat pengorganisasian maka perilaku membuang sampah pada tempatnya dapat 
diinternalisasi atau menjadi kebiasaan. Perilaku yang menjadi kebiasaan akan melekat 
dan sulit diubah meskipun mendapat berbagai rangsang dari luar.     

Di antara tiga domain pembelajaran, domain afektif merupakan domain yang 
paling sulit untuk ditetapkan penggunaan kata kerja operasionalnya. Guru sering 
mengabaikan ranah afektif ini karena sulit diukur. Namun demikian, sejalan dengan 
kebijakan pendidikan karakter, maka penanaman perilaku positif perlu dilakukan oleh 
semua guru. Ranah afektif ini dapat mendukung hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 
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SUB DOMAIN AFFECTIVE 

Penerimaan (Receiving Phenomena) 

Kesadaran, kesediaan untuk mendengar, menerima, memberi perhatian terhadap 
berbagai stimulus. Dalam tahap receiving ini, siswa masih bersikap pasif.  

Contoh: 

Siswa mendengarkan penjelasan guru 

Siswa melihat tayangan media dengan seksama 

Pemberian respon/menanggapi  (Responding)  

Siswa berpartisipasi aktif pada proses pembelajaran dengan cara memberikan 
perhatian dan reaksi pada kejadian khusus selama proses pembelajaran. Dampak yang 
diperoleh adalah kepatuhan dalam menanggapi, kemauan untuk merespon, secara 
sukarela dan memberi kepuasan kepada yang  memberi respon 

Contoh: 

Siswa menjawab pertanyaan guru 

Siswa mengajukan pertanyaan pada saat kuliah 

Siswa berpartisipasi pada kegiatan yang diskusi  

Penghargaan (valuing) 

Perasaan, keyakinan, atau  anggapan terhadap objek tertentu, benda, fenomena, atau 
perilaku yang melekat itu memiliki nilai. Siswa secara konsisten berperilaku sesuai 
dengan nilai meskipun tidak ada pihak lain yang mengharuskan.   

Contoh:  

Siswa menyetujui hasil diskusi kelompok   

Siswa mengemukakan argumen kelebihan dan kekurangan jika tidak mematuhi tata 
tertib atau K3 

Siswa menghargai dan memuji pendapat siswa lain yang lebih pintar 

Pengorganisasian (organization) 
Pengorganisasian menunjukkan saling ketergantungan antara nilai-nilai tertentu dalam 
suatu sistem nilai sehingga mendorong siswa untuk memandang penting semua 
bagian untuk dilibatkan dalam proses menilai.  
Pengorganisasian dapat membantu: (1)  menentukan nilai-nilai yang menjadi prioritas 
untuk dipilih dari berbagai nilai yang berbeda; (2) upaya menyelesaikan konflik; (3) 
menciptakan sistem nilai yang unik; (4) mengakui perlunya keseimbangan antara 
perilaku yang bebas dengan perilaku yang bertanggung jawab.  
Contoh:  
1) siswa memilih untuk kembali mengerjakan tugas setelah ada siswa lain yang 

mengajaknya istirahat/bermain.  
2) Siswa mempertahankan pendapatnya pada saat berdebat   
 
Internalizing values  
Pengamalan (karakterisasi) 
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Pengorganisasian dan pengintegrasian nilai ke dalam sistem nilai pribadi untuk 
mengendalikan perilaku. Perilaku merasuk ke dalam diri, konsisten, dan dapat 
diprediksi. Siswa mengintegrasikan nilai ke dalam filsafat hidup yang lengkap dan 
meyakinkan, dan perilakunya akan selalu konsisten dengan filsafat hidup yang dipilih.  
 
Kriteria perilaku:  

Menunjukkan perliku positif/negatif tanpa tekanan dari pihak lain  

Bersikap objektif dalam memberi saran pemecahan masalah.  

Menunjukkan komitmen profesional dalam pekerjaan sehari-hari.  

Memperbaiki nilai dan mengubah perilaku karena ada kejadian-kejadian baru yang 
lebih baik.  

Perilakunya selalu konsisten, sudah melekat 

Contoh: 

Siswa selalu datang tepat waktu (sudah konsisten dengan perilaku disiplin) 

Siswa selalu bekerja dengan rapi 

 

c) Psychomotor Domain 

The psychomotor domain (Simpson, 1972) adalah domain gerakan fisik, 
koordinasi yang menggunakan keterampilan gerak. Pengembangan keterampilan ini 
memerlukan latihan dan diukur dalam hal kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, atau 
teknik dalam pelaksanaan. Simpson mengklasifikasikan tujuh kategori perilaku dari 
yang paling sederhana sampai perilaku yang paling rumit yaitu: persepsi, kesiapan, 
respon terpimpin, mekanistik, respon yang kompleks, penyesuaian dan penciptaan. 
Sub domain “persepsi dan kesiapan” dalam domain psikomotor dari Simpson sulit 
diukur karena belum ada keterampilan yang nampak untuk diobservasi. Oleh sebab 
itu, domain psikhomotor yang akan dipaparkan disini diambil dari Dave’s (1975). 
Dave’s membagi domain psikomotor menjadi lima sub domain yaitu: imitasi, 
manipulasi, presisi, artikulasi dan naturalisasi. Perumusan tujuan dan pengamatan 
perilaku masing-masing sub domain dijelaskan pada paparan berikut ini.  

 

SUB DOMAIN PSIKOMOTOR 

Imitation (peniruan) 

Menirukan pola perilaku yang telah diamati dari orang lain. Kinerja masih 
berkualitas rendah.  

Contoh:  

Siswa dapat mengucapkan ejaan bahasa Inggris sesuai dengan contoh 

Siswa dapat memegang pisau sesuai dengan contoh guru 

Siswa dapat menirukan gerakan telapak tangan pada saat menguli adonan 

Manipulation (manipulasi): 
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Mampu melakukan tindakan tertentu dengan mengikuti petunjuk dan berlatih tanpa 
bantuan visual dari orang lain. Kata kerja operasional masih sama seperti pada 
tingkat imitasi, namun pada tingkat ini, gerakan sudah tanpa bantuan (mandiri) 

Contoh:  

Siswa dapat memotong karkas ayam, setelah mempelajari job sheet.  

Siswa dapat menghidupkan komputer setelah membaca manual 

Siswa dapat memegang pisau dengan benar sesuai dengan petunjuk di gambar 

Precision:  

Bekerja dengan cepat dan tepat dengan sedikit kesalahan tanpa menggunakan 
petunjuk visual maupun tertulis. Kata sifat yang menunjukkan tingkat presisi antara 
lain: “dengan tepat, dengan lancar, tanpa kesalahan” 

Contoh:  

Siswa dapat memasukkan kuning telur ke atas bubur China tepat di tengah 
mangkok dan tidak pecah  

Siswa dapat mencetak kue dengan ukuran dan bentuk yang sama dalam waktu 
cepat 

 

Articulation (artikulasi):  

Pada tingkat ini, siswa dapat menunjukkan serangkaian gerakan yang akurat, sesuai 
prosedur, cepat dan tepat. Gerakan ini memerlukan koordinasi serangkaian 
tindakan, untuk mencapai keselarasan dan konsistensi internal.  

Contoh:  

Siswa dapat menyetir mobil dengan lancar dan aman 

Siswa dapat menjalankan mesin jahit dengan lancar 

Siswa dapat memainkan piano dengan suara yang selaras  

Siswa dapat memegang mixer sambil mengaduk adonan yang dimixer 

Mahasiswa dapat memotong kentang bentuk turning dengan seragam (ada 
koordinasi gerak tangan dan pisau) 

Naturalization (naturalisasi):  

Pada tingkat ini, siswa diharapkan dapat melakukan gerakan secara spontan atau 
otomatis. Memiliki performa tingkat tinggi secara alami, mempunyai bakat alam 
tanpa perlu berpikir atau belajar banyak tentang hal itu. Contoh kata sifat yang 
sesuai antara lain: “ dengan otomatis, dengan lancar, dengan sempurna, dsb 

Contoh:  

Siswa dapat mengoperasikan mesin jahit high speed dengan lancar 

Siswa dapat mencetak kue semprit dengan cepat dan berbentuk seragam  

Siswa dapat memotong wortel bentuk jardiniere dengan seragam 
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3. Contoh Rumusan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jekas, dapat diukur dan diamati untuk 
dapat diketahui apakah proses belajar mengajar telah mencapai tujuan yang diharapkan 
atau belum. Menurut Atwi Suparman (1993), tujuan pembelajaran dapat dirumuskan 
dengan cara:  

1. Menyebutkan pelaku (audience) yaitu siswa 
2. Menyebutkan kompetensi atau perilaku akhir yang diharapkan dapat dilakukan siswa, 

dengan menggunakan kata kerja opersional 
Contoh:  
 

No  Tujuan Pembelajaran  Domain  Sub 
domain  

 Pada akhir pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 
prosedur pelayanan makan ala English 

Cog Compre-
hensip  

 Siswa dapat menganalisis perbedaan sistem pelayanan 
ala Rusia dan ala Inggris 

Cog Analysis 

 Siswa dapat menjelaskan tekstur kue bolu panggang 
yang menggunakan margarin dan tanpa margarin 

Cog Analysis 

 Siswa bersedia mendiskusikan materi yang diajarkan 
guru  

Aff Respon-
ding 

 Siswa dapat mengulangi gerakan membalik telur 
dadar 

Psi Imitasi 

 Siswa dapat menata meja ala rusia Psik Manipulasi 

 

D. Kesimpulan   

Analisis kompetensi merupakan kegiatan mengenali bagian-bagian kompetensi 
yang dibutuhkan dalam bekerja dan merumuskan kembali kompetensi tersebut 
serangkaian kompetensi untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Upaya 
analisis kompetensi dilakukan secara bertahap mulai dari level penentu kebijakan sampai 
pada level pelaksana kebijakan. Guru sebagai pelaksana kebijakan memiliki wewenang 
dan tugas untuk menganalisis kompetensi yang dapat dicapai dalam proses 
pembelajaran. Kompetensi tersebut dirumuskan dalam tujuan pembelajaran.  

E. Soal Latihan 

Rumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan contoh dari domain kognitif, afektif dan 
psikomotor. Ambil kompetensi keahlian Patiseri atau Jasa Boga dari Permendiknas nomor 
28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Lulusan SMK 
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