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I. PE\DAHULUAN
Pendiclik dan "lenaga Kependidikan (P l K) vang profesionaL merupakan ujung tonbak

::.:l me$ujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik

_-- menjadi manusia yang berinan dan benakwa kepada Tuhan Yzurg Maha Esa, berakhlak
:r.ia. sehat. berilmu, cakap, kreatil' dan mandiri, serta menjadi warga negara yang

:.::':okatis dan bertanggung jawab (lJU Sisdiknas. ps.3). Oleh karena itlL PTK yang

::-:puti: guru, kepala sekolal'lharus secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan

i:=empuannya tcrkait dengan tugas dar tanggung jawabnya. PTK merupakan ujung tombak
:::t-rl meningkatkan kualitas pendidikan di Indoncsia mclalui perannya di dalan proses

:.':rbela.jaran. PTK yang berkualitas:kan menghasilkan pcsefia didik yal]g berkualitas. Oleh
r.::::a itu kompetensi PTK harus terus menerus dikembangkan dalam riurgka peningkrtan
l-!rras pembelajaran dan mutu pcldidikan secata keseluruhan.

Peningkatan karier PTK ditentukan oleh perolehan angka kredit dalam kurun waktu
::-Jrtu. Kegiatan-kegiatan yang diperhitungkal dalam perolehan angka kreclit di attaranya
.--ah peningkatan kualilikasi melalui pendidikal formal, melaksanakan proses

:,-:::relajaran dan pembimbingan, pengernbangan keprolesian berkelaniutan dali kcgiatan
::::.njane. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilakukan mclalui pengembangan

: -. - rbl.kr.i ilmi:rl-, d:rr ka11 a ino\rl.t.
l:::l,roral Pembinaan Pcndidik dan Tenaga Kepcndidikan Pendidikan Dasar, Direktorat
,::;;ral Pendidikan Dasar pada Kemcntorian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013
:,::rprosranlkan pemberian bantuan peningkatan karier PIK SD, dengan tuiuan untuk
r-::roti\ asi dan mendorong PTK SD dalam melakukan berbagai kegiatan yang belmanfaat
:-r pengembangan dan peningkatan kariemya, dengan melakukan Bimbingan Teknis
--: rlaian Profil Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kcpendidikan Sekolah Dasar. Makalah ini
:::i.ahas mengenai salah satu topik dalam kegiatan ini, yakni: ',Model Tcs Bimbirgan
Tel,nis untuk Penilaian Profil Kompctcnsi Pendidik dan Tenaga Kcpcndidikan,'

. SL{PA PtrNDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Untuk nengetahui siapa yang dimaksud clengan Pcndidik dan tenagir kependjdikan

,.-g dimaksudkan dalam kcgiatall ini, berikut dikemukakan beberapa pengeftian terkait
.s.f,gai berikut:

.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualilikasi sebagai guru, dosen, konselor,
pamong belajar, widyaiswara, tLrtor. instruktur, fasilitator. dan sebulan lain ying sesLLai

dengan kekhususannya, sefta beryartisipasi dalam menvelenggarakan pendidikan (UU
Sisdiknas, ps.1 (6)).



L Curu adalah pendidik profesional dengan tugas utana mendidik. mengajar, membimbing,
nemfasilitasi, mengarali(an, melatih, mcnilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan
::ndidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
:lrnengah (UUGD ps.1 ( 1).

:.,enaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang mengelolaj mengadrninistrasikar,
::r:ngevaluasi, memotivasi, mensupervisi, membimbing, mengarahkan, tcnaga pendidik,
-r-iqa pada satuan pendidikan, baik pada usia dini pendidikan lblmal, pendidikan dasar.
:.:I1 pcndidikan menengah

:. \ompetensi adalah seperangkal pengetal'ruan. keterampilan, dan perilaku yang harus
:::niliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas
.:eprofesionalan (UUGD ps.1 (10).

: ?.aingkatan Karir P'lK merupakan suatu usaha u11tuk mencapai kondisi yang
:::elunjukkan jenjang atau statLls PTK dalam pekerjaannya yang ditcntukan oleh pcrolehan

-:ka krcdit dalam kurun waktu teftentu.
\dapun yaog dimaksud dcngan pendidik terkait dengan kegiatan ini adalah Guru.

:.:-sriara vang dimaksudkan dcngan tenaga kcpendiciikan dalam kegiatan ini dibatasi pada
Xipala Sckolah dar Pengawas.

I]I. }II\GAPA DIPERLUKAN PENILAIAN PROFIL I(OMPETENSI PENDIDIK
D{\ TENAGA KEPENDIDIKAN

- Pitrgertian Penilaiin Profil Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Penilaian adalah su:rtu tiodakan dalam memberikan keputusan berclasarkal1 kriteria

::::.::,r rerhadap hasii dari suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan (hasil belajar) yang telah
:: -.::-ian oleh sescorang ataLl sekelompok or.atg dengan ncnggunakan alat penilaian.
:::.::pa pendapat tentang pcnilaian antara lain, menurut Suha$imi Arikunto (2005:3)
:-:::-:i adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan hasil baik atau buruk.
l.:::-:aikan rumusan lersebut maka penilaian merupakal kegjataD yang rerencana.
::::::rtsir dan berkesinambungan untuk mcmberikan pedinbangan atau harga atau nilai
::.-::i proses dan hasil terkait dengan implcmentasi kompetensi pendidik dan tenaga
.::-:-:rJikan. berclasarkan kriteria teltentu untuk memperoleh suatu keputusall.

\lenurut Suharsini Arikunto (2005: 10-11) I'ungsi penilaiaD adalah untuk (l)
:-,r:l.ksi. (2) lnengerahui kelemahar dan sebab-sebabnya (diagnostik), (l) penempatan

:-- :, mengukur keberhasilan proscs. Depdilaus eO07: 230) memberikan pengcrtian
-=::-::rr adalah proses sistemirtis mcliputi pengumpulan informasi (angka, dcskripsi vcrbal),
--,-.:s. inlerpretasi informasi untuk rnembuat keputusan.

Dolle sebagaimana dikutip oleh SudarNan Danim (2002) nrcngemukan dua pcran
guru yaitu menciptakan ketcraturan (eetabtishing order) dan menrfasilitasi proses
I.tociltoting leaming). ya]i,g dimalisud keteraturan cli sili mencakup hal-hal yang
-angsung atau tidak langsutg dengan proses pembeiajaran, sepefii: tata letak tempat
disiplin peserta didik di kelas, interaksi pcserta ctidik dengan sesamanya, interaksi
didik dengan guru, jam masuk dan keluar uttnk setiap sesi mata pelnjaran,

sumbct. belajar, pengelolaall bahan belajar, prose.lur dan sistem yang
proses pembelajaran, lingkungan belajar, dan lain-lain. Dengan kata lain, guru
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merupakarl perancang pembelajalan yang.juga mcnpe imbangkan situasi yang mendukrmg
proses belajar. Diberlakukan juga peratutan menteri pendidikan nasional nornor 20 tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pcndidikan yang membedkan tambu-rambu dalam
pendidikan. Berdasarkan kebiiakan pcratumn tersebut pihak sekolah beserta para guiu
memiliki kewenangan membuat dan mengembangkan kurikulum dan penilaian penilaian
hasil pembelajaran. Penturan pomedntah nomor l9 tahun 2005 bab IV pasal 19

meneyebulkan bahwa proses pcmbelajaran pada satuan pendidikan diselenggankan secara

interaktil inspiratif, ncnyenangkaq menantang, nemotivasi pesefta didik untuk
berpa isipasi aktif, sena memberikan ruaDg yang cukup bagi prakarsa kreatifitas dan
kemandirian sesuai dengan bakat dan ninat d.n perkembangan fisik se a psikologjs pesefia
didik.

Di sinilah peran pendidik/guru dan tenaga kepcndidikan sanat dipcrlukan perannya
:ntuk membantu sefta mcmfasilitasi proses pcnbelajaran pescfta didik agirr menccp.li
-ionpetensi yang menjadi tuntutan, sesLriri dengan kapasistas da kapabilitas mirsing-ntasing.

ts. Prinsip Penilaian Profil Kompetensi Pcndidik l)an Tenagr Kependidikan
Untuk menilai profi1 kompetensi pendidik dan tenaga kepcndidikan harus didasarkan

::da priusip-p nsip sebagai be kut:
sahih. allinya penilaian harus didasarkan pada data ymg menccrminkan kerrranpuirn yang
liukur..

, objektif, artinya pcnilaian harus didasarkan pada proscdur dan kriteria yang jelas, tidak
Jiaengaruhi subjcktivitas penilai.

i adil. adinya pelilaian tidak menguntungkal atau merugikan pesefta didik karena
.:rkebuluhan khusus sefla perbcdaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat,
j::rus sosial ckonomi, dan gcnder.

- rerpadu, afiinya peniLaian harus nrerupakan salah satu komponen yang tak terpisali<an clari
..::iatan peningkatan konpetensi secara berkclanjutan.

: rirbuka, artinya prosedu penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan
:.:3t diketahui oleh pihak yang bcrkepentingan.

: menreluruh dan bcrkesinambungan, allinya penilaiall harus mcncakup sentua aspek
.-::::ietensi dengan menggunakan berbagai teknik pcnilaidn yang sesuai, untuk nemantau
:e::l3nbangan kemampuan pesefi a didik.- lijrematis. aftinya penilaian har.us dilakukan secara berc[cana dan bertahap clcngan
r -:-:r\uri langkahlangkah baku.

: birrcuan kriteria. arlinya penilaian harus didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi
r ::. ritetapkan.

I ;kunlabel. afiin),a peniiaian ha.us dapat dipeftanggungiawabkan, baik dari segi teknik,
: ::-:::. maupun haSilnya.

i:- f.kniI Dan lnstrumen Penilaian Profil Kompctcnsi pendidik Dan Terlag:r
Nipendidikan

l:.- -: ?r::rlaian Profil Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.



Teknik turtuk penilaian profil konlpetensi pendidik dan tenaga kependiclikan clapat
dilakukan dengan berbagai teknik penilaian seperti: tes, obscNasi, p"rrugur- p".".urung*
atau keloinpok, dan bentuk lain, yang sesuai clengan karakteristik kompetensi dan tingkat
perkcnbangan pescrta didik.
a. Teknik tes dapat berupa tes teflulis, tes iisan, dan tes praktik atau tes kine{a.
b.Teknik observasi atau pengamatan yang dilir.kukan selama penrbclajaran

dapat berbcntuk tugas rurnah

berlangsung
dadatau di luar kegiatan pembclajaral

c.'l'eknik pcnugasan baik perseorangan maupur kelompok
dan/atau proyek.

L lnstrumon Penilaian Profil Kompeter$i pendjdik Dan Tenaga Kependidikan
a.lnstrumen penilaian hasil belajar yarg digunakan pendidik memenuhi persyaratan

1) substansi. adalah nrerepresentasikan kompctensi yang dinilai,
2) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan tel(nis sesuai dengan bentuk instrunen

yang digunakan, dan
3) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai

dengan taraf perkenrbangan pcserta didik.
a. lnstrumen penilaian yang digutrakan unllrk penilaian profil kompctensi penclidik dan

tenaga kependidikan harus mctnenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa,
seda mclniliki bukti validiras empirik.

Berikut dilanrpirkan: Contoh Modet Tes Bimbingan .l'eknis penilaian profil peniLtitu
?.aiil Kampetensi Pendidik dan Kependidikan.
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