
1 

 

STANDAR KOMPETENSI DAN PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN 

Oleh : Budi Tri Siswanto, Wagiran, Kokom Komariah, Siti Hamidah 

 

A. Pendahuluan 

Pengalaman empirik kita sejak menjadi murid sekolah dasar, sekolah menengah 

hingga kuliah dapat diidentifikasi melalui berbagai jenis pengajaran/pembelajaran para 

guru/dosen kita. Diantara para pengajar itu ada yang mempersiapkan seluruh kegiatan 

belajar-mengajar secara khusus, lengkap, jauh sebelum memulai tatap muka dan ada pula 

hanya secara umum, seadanya, dan untuk setiap kali pengajaran. Kelompok pengajar yang 

lain bahkan merasa tidak perlu membuat persiapan apapun sebelum mengajar. Kelompok 

yang terakhir ini langsung mengajar karena merasa telah dapat mengajar dengan baik apabila 

mengetahui topik yang akan diajarkan. Setiap pengajar (baik yang membuat persiapan atau 

tidak), harus selalu mencari cara untuk melaksanakan kegiatan instruksionalnya sebaik-

baiknya. 

Dalam jangka ke depan, sebagai pengajar Anda diharapkan dapat mengajar lebih baik 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan prestasi hasil belajar peserta didiklebih tinggi. 

Topik materi ini membantu menyusun program instruksional yang efektif dan efisien dalam 

kerangka pembelajaran berbasis kompetensi. Pengajaran atau pembelajaran berdasarkan 

pada sistem instruksional adalah suatu pengajaran yang berorientasi pada tujuan atau sering 

disebut dengan istilah output oriented. Artinya orientasi pokoknya adalah untuk mencapai 

tujuan yang telah digariskan. 

Karena tujuan belajar berfungsi sebagai acuan dari semua komponen rancangan atau 

desain instruksional,maka tujuan belajar harus dirumuskan secara tepat/jitu sesuai dengan 

tingkah laku/kemampuan aktual yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah selesai belajar 

sebagai suatu kebulatan kompetensi. Memahami dan menguasai bagaimana merumuskan 

tujuan pembelajaran sebagai bagian tujuan instruksional merupakan keniscayaan bagi setiap 

instructor (dosen/guru, trainer) maupun pendesain instruksional (instructional designer). 

 

B. Standar Kompetensi 

UNESCO pada tahun 1997 telah merekomendasikan kurikulum pendidikan yang 

harus mengandung empat komponen, yaitu : learning to know, learning to do, learning to be, dan 

learning to live together. Rekomendasi ini diharapkan dipakai dasar pengembangan 

kurikulum pendidikan di seluruh dunia. Di negara-negara maju persyaratan itu telah 

berkembang dan bertambah dalam bentuk kemampuan komunikasi, interpersonal, 
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kepemimpinan, teamworking, analisis, academic discipline, IT/computing, fleksibilitas, dapat 

bekerja secara lintas kultural, memahami globalisasi, terlatih dan memiliki etika, dan 

kemampuan bahasa asing. Perubahan teknologi yang berlangsung secara cepat telah 

merubah nilai human investment menjadi intellectual investment, sehingga mereka mampu 

beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat dari jenis lapangan kerja, tatanan kerja, asas 

orang bekerja, dan jaringan (networking) lapangan kerja maupun kegiatan kerja. 

Lembaga pendidikan selain harus mampu memberi bekal kepada mahasiswa 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian yang 

ditekuni, juga harus mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan lain sehingga 

mereka memiliki kemampuan yang tinggi dalam penyesuaian dengan perkembangan 

iptek. Selain itu lulusan harus memiliki kepribadian yang kuat, mampu bekerjasama 

dengan orang yang memiliki latar belakang etnis, agama, budaya, dan suku bangsa yang 

berbeda-beda, menyadari hak dan kewajiban sebagai individu, anggota masyarakat dan 

sebagai warga negara Indonesia serta memiliki komitmen moral yang tinggi. 

Dalam merespon kebutuhan lulusan Perguruan Tinggi ini, pemerintah memandang 

perlu menata kurikulum pendidikan  tinggi dengan menerapkan kurikulum berbasis 

kompetensi dan mengubah struktur kurikulum tingkat pascasarjana, sarjana dan diploma 

menjadi 5 kelompok yaitu kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), 

Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), 

Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). 

Melalui lima kelompok mata kuliah ini diharapkan PT di Indonesia mampu membekali 

lulusannya untuk menghadapi tantangan masa depan. 

 

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)  

Istilah kompetensi didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan, keterampilan,sikap, 

dan nilai sebagai kinerja yang berpengaruh terhadap peran, perbuatan, prestasi, sertapekerjaan 

seseorang. Dengan demikian, kompetensi dapat diukur dengan standar umumserta dapat 

ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut Spencer dan Spencer(1993) kompetensi 

merupakan karakterisitik mendasar seseorang yang berhubungan secaratimbal balik dengan 

suatu kritieria efektif kompetensi dan atau kecakapan terbaik seseorangdalam pekerjaan atau 

keadaan. 

Kepmendiknas No. 045/U/2002 merumuskan bahwa kompetensi secara umum 

merupakanseperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang 

sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-
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tugas di bidang pekerjaan tertentu. Apabila diperhatikan, pengertian kompetensi yang 

disediakan Kepmendiknas ini terdiri dari tiga hal, yaitu adanya kemampuan 

tindakan (skills), kecerdasan (knowledge), dan tanggungjawab (attitudes). Dalam KBK, 

kemampuan-kemampuan itu diukur dengan kriteria yang ditentukan oleh masyarakat 

dan oleh pengguna lulusan Perguruan Tinggi sebagai tenaga kerja terdidik yang 

merupakan ekspresi dari harapan-harapan masyarakat dan dunia kerja. 

Harapan masyarakat secara umum tentang kompetensi lulusan perguruan tinggi 

adalah memiliki: (1) Ilmu pengetahuan (knowledge); (2) Kecakapan teknik (Know-how); 

(3) Kearifan; (4) Karakter. Harapan yang lain terhadap lulusan perguruan tinggi adalah 

harapan dari lapangan kerja sebagai pengguna lulusan perguruan tinggi di masa yang 

akan datang yaitu memiliki (1) Kompetensi dalam hak; (2) Landasan dasar. 

Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, 

dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta 

menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pendidikan akademik 

terdiri dari pendidikan sarjana, program magister, dan program doktor. Sedangkan 

pendidikan profesional adalah program diploma (DI, DII, DIII, dan DIV). 

Lulusan pendidikan program sarjana memiliki kualifikasi dalam hal : (1) Menguasai 

dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu 

menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang 

ada di dalam kawasan keahliannya; (2) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif, 

dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata 

kehidupan bersama; (3) Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya 

di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; (4) Mampu 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang 

merupakan keahliannya. Sedangkan program diploma (termasuk diploma III) 

diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat 

rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara 

mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu 

melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang 

dimiliki.  
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2. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan  

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berturut-

turut dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 disebutkan bahwa Standar kompetensi lulusan 

adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Sedangkan pada Bab V pasal 25-27 diuraikan rincian Standar Kompetensi Lulusan. Pasal 

25 ayat 1, 2 dan 4 menyatakan : (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai 

pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; (2) 

Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk 

seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata 

kuliah; (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya pasal 26 ayat 4 menyatakan : Standar 

kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, 

keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta 

menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 

menyatakan : Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing 

perguruan tinggi. 

Pendidikan vokasi (pada tingkat menengah maupun tinggi) dituntut mampu 

menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mengisi keperluan kompetisi global dengan 

menciptakan sumber daya manusia profesional yang dapat diandalkan menjadi faktor 

keunggulan menghadapi persaingan global. Agar mampu mengakomodasi sejumlah tuntutan 

global tersebut, maka dilakukan pengembangan kurikulum. Penyempurnaan tersebut 

membawa konsekuensi dalam sistem pembelajaran maupun evaluasi hasil 

belajarnya. Secara teknis, untuk mempermudah pemahaman kompetensi dan implementasi 

kurikulum dalam pembelajaran dan sistem evaluasinya pada tiap mata kuliah 

dapat menggunakan penyusunan bangunan/pohon kompetensi. 

 

3. Standar Kompetensi 

Keberhasilan suatu program pendidikan selalu dilihat dari pencapaian yang diperoleh 

dibandingkan dengan suatu kriteria. Kriteria harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum suatu 

program dilaksanakan agar tidak bias. Dalam program pendidikan yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan selalu digunakan indikator-indikator yang menyatakan mutu 

pendidikan. Indikator ini harus dikembangkan dari suatu konsep yang operasional agar dapat 

ditelaah kesesuaian antara indikator dengan konsep yang operasional. Selain konsep, 
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acuan yang baku sangat dibutuhkan untuk menetapkan kriteria keberhasilan suatu 

program. Oleh karena itu acuan yang baku sangat dibutuhkan untuk memantau mutu 

pendidikan. Masing-masing program studi telah memiliki standar kompetensi yang 

merupakanbenchmark kebulatan program studi tersebut. 

Acuan yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan adalah 

suatu standar kompetensi. Penggunaan pendekatan berbasis kompetensi tersebut 

membawa konsekuensi yang sangat luas terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan 

terutama keharusan diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran yang mengacu 

kepada karakteristik pendekatan kompetensi antara lain : mastery learning, flexible delivery, 

individualized learning, multientry/exit, Recognition of Prior Learning/Recognotion of 

Current Competency. 

Standar kompetensi menjadi ukuran mutu (benchmark) untuk sertifikat 

ketrampilanyang diberikan kepada siswa/mahasiswa/pekerja. Dalam pendidikan vokasi, 

standar kompetensi merupakan kompetensi-kompetensi yang telah dirumuskan oleh pihak 

industri sebagai standar minimal untuk mengukur kemampuan seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan di industri atau dunia usaha. Standar kompetensi juga sebagai 

kemampuan seseorang dalam (1) melakukan tugas atau pekerjaan, (2) mengorganisasikan 

agar pekerjaan dapat dilaksanakan, (3) melakukan respon dan reaksi yang tepat bila ada 

penyimpangan dari rancangan semula, (4) melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam situasi 

dan kondisi yang berbeda. 

Kompetensi Dasar adalah gabungan dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

yang terintegrasi yang diperlukan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu tugas di dunia 

kerja. Pada umumnya orang dapat dikatakan berkompeten dalam pekerjaan tertentu apabila 

orang itu memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja minimum yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Inti KBK adalah "kompetensi". 

Kompetensi merefleksikan kemampuan mengerjakan sesuatu, yang sangat berbeda 

dengan sekadar mengetahui sebagaimana pada kurikukulum konvensional. . 

KBK adalah kurikukulum yang menitikberatkan pada penguasaan suatu pengetahuan, 

sikap, dan ketrampilan tertentu serta penerapannya di lapangan kerja. Pengetahuan, sikap, 

dan ketrampilan ini harus didemonstrasikan dengan standar industri yang ada, bukan 

standar relatif  yang ditentukan oleh keberhasilan seseorang dalam satu group. 

Pengetesannya adalah criterion-referenced test (CRT), bukan norm-referenced test (NRT). 

Tentu saja CRT tersebut diturunkan kepada kompetensi yang diperlukan untuk 

menjalankan jabatan tertentu pada industri, yang nantinya berlaku secara nasional. 
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4. Struktur Standar Kompetensi 

Berdasarkan berbagai referensi dan pertimbangan keterbacaan, kemudahan dalam 

penggunaannya disepakati struktur standar kompetensi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur standar kompetensi 

 

Secara operasionaldalamlingkup pembelajaran, struktur standar kompetensi tersebut 

digunakan dalam perumusan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

didalamnya termuat tujuan pembelajaran (contoh terlampir).  

 

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

1. Pengertian Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran (instructional objective) adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan 

terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

tertentu. Hal ini didasarkan berbagai pendapat tentang makna tjuan pembelajaran atau tujuan 

instruksional. Magner (1962) mendefinisikan tujuan pembelajaran sebagaitujuan perilaku yang 

STANDAR KOMPETENSI 
Sejumlah kompetensi dasar yang diperlukan untuk melaksanakan/melakukan 

pekerjaan tertentu 

KOMPETENSI DASAR 
Uraian fungsi dan tugas atau pekerjaan yang mendukung tercapainya standar 

kopetensi (kualifikasi) 

SUB KOMPETENSI  
Merupakan sejumlah fungsi dan tugas atau pekerjaan yang mendukung 

ketercapaian kompetensi dasar dan merupakan aktifitas yang dapat diamati 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  
Merupakan pernyataan sejauhmana sub kompetensi yang dipersyaratkan tersebut 

terukur berdasarkan tingkat yang diinginkan 

ACUAN PENILAIAN 
Pernyataan-pernyataan kondisi atau konteks sebagai acuan dalam melaksanakan 

penilaian 
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EHB MM 
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hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuaikompetensi. Sedangkan  

Dejnozka dan Kavel (1981) mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan spefisik 

yangdinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan 

yangmenggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Percival dan Ellington (1984) mendefinisikan 

tujuan instruksional adalah suatupernyataan yang jelas menunjukkan penampilan / keterampilan 

yang diharapkansebagai hasil dari proses belajar. Pengertian lain menyebutkan, tujuan 

pembelajaran adalah pernyataan mengenai keterampilan atau konsep yang diharapkan dapat 

dikuasai oleh peserta didik pada akhir priode pembelajaran (Slavin, 1994). Tujuan pembelajaran 

merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, 

aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu.  

Penyusunan tujuan pembelajaran merupakan tahapan penting dalam rangkaian 

pengembangan desain pembelajaran. Dari tahap inilah ditentukan apa dan bagaimana harus 

melakukan tahap lainnya. Apa yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran menjadi acuan 

untuk menentukan jenis materi, strategi, metode, dan media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran akan menjadi kegiatan tanpa arah, tanpa 

fokus, dan menjadi tidak efektif. 

 

2. Fungsi dan Manfaat Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan belajar berfungsi sebagai acuan dari semua komponen rancangan atau desain 

instruksional. Oleh karena itu tujuan belajar harus dirumuskan secara tepat/jitu sesuai 

dengan tingkah laku/kemampuan aktual yang harus dimiliki oleh mahasiswa (pembelajar) 

setelah selesai belajar sebagai suatu kebulatan kompetensi. Struktur komponen-komponen 

itu dalam keterkaitannya dapat dilihat pada bagan 2 (Soekoer, 1994): 

       

        TP = Tujuan Pembelajaran 

        MB = Materi Belajar 

 MB      

                    KB = Kegiatan Belajar 

    

        EHB = Evaluasi Hasil Belajar 

 

                                                       MMSB = Metode, Media, dan  
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Sarana Belajar 

 

Gambar 2. Link and Mach Antar Komponen Rancangan Instruksional 

 

Sesuai dengan bagan diatas, Tujuan Belajar harus dirumuskan paling dulu kemudian 

baru komponen-komponen yang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari perumusan 

tujuan pembelajaran adalah: (1) menentukan tujuan proses pembelajaran, (2) menentukan 

persyaratan awal pembelajaran, (3) merancang strategi pembelajaran, (4) memilih media 

pembelajaran, (5) menyusun instrumen evaluasi pembelajaran, dan (6) melakukan tindakan 

perbaikan pembelajaran.  

 

3. Taksonomi Tujuan Pembelajaran 

Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956 menyusun klasifikasi (taxonomy) 

tujuan pendidikan/belajar. Menurut mereka Tujuan Pendidikan/Belajar dibagi menjadi 

tiga ranah(domain), yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. N a m u n  

d e m i k i a n  h i n g g a  s e k a r a n g  m e r e k a  h a n y a  d a p a t  mengembangkan ranah 

kognitif dan afektif.  Sedangkan ranah psikomotor dikembangkan orang 

lain,yaitu Simson pada tahun 1967 dan Harrow pada tahun 1972. 

 

a. Taksonomi Tujuan Kognitif 

Kawasan kognitif meliputi tujuan pendidikan yang berkenaan d e n g a n  

i n g a t a n  a t a u  p e n g e n a l a n  t e r h a d a p  p e n g e t a h u a n  d a n  pengembangan 

kemampuan intelektual dan keterampilan berpikir. Dalam kawasan kognitif ini, 

tujuan pendidikan dibagi menjadi enam jenjang, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, danevaluasi. Keenam jenjang itu bersifat hierarkikal dimulai dari 

jenjang yang paling bawah yaitu pengetahuan sampai ke jenjang yang paling tinggi 

yaitu evaluasi. Artinya jenjang di bawah menjadi prasyarat untuk jenjang di atasnya. 

Jenjang yangbawahnya itu harus dicapai lebih dahulu agar dapat  mencapai  

jenjang yang di  atasnya.  Konsep penjenjangan dalam kawasan kognitif ini sangat 

populer dan sampai saat ini digunakan  secara sangat intensif dalam dunia 

pendidikan, khususnya dalam pengembangan t es  hasi l  bela jar .  Intensita s  

penggunaan tersebut dapat dilihat dari seringnya buku Taxonomy of Educational 

Objectives, Handbook I; Cognitive Domain karangan Benjamin S. Bloom (1956) 

sudah dicetak ke-21 kalinya pada tahun 1977. 
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Dalam bentuk gambar taksonomi tujuan pendidikan untuk kawasan kognitif 

menurut Bloom tampak sebagai berikut (Suparman, 2005): 

 

Gambar 1. Taksonomi Tujuan Pendidikan dalam Kawasan Kognitif 

 

Secara singkat setiap jenjang taksonomi tujuan pendidikan dalam kawasan 

kognitif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

(1) Pengetahuan(Knowledge) 

Pengetahuan mel iput i  peri laku -peri laku (behaviors)  yang menekankan 

pada mengingat (remembering) seperti_mengingat  ide dan fenomena atau peristiwa. 

Mengingat istilah dan fakta (tanggal, peristiwa, nama orang, dan tempat), mengingat 

rumus, mengingat isi peraturan perundangan,dan definisi ,  termasuk dalam 

jenjang taksonomi pengetahuan. 

(2) Pemahaman(Comprehention) 

Pemahaman meliputi perilaku menerj emahkan, menafsirkan, 

menyimpulkan, atau mengekstrapolasi (memperhitungkan) konsep dengan 

menggunakan kata-kata atau simbol-simbol lain yang dipilihnya sendiri. Dengan 

perkataan lain pemahaman meliputi perilaku yang menunjukkan kemampuan 

mahasiswa dalam menangkap pengertian suatu konsep.  

(3) Penerapan(Aplication) 

Penerapan meliputi penggunaan konsep atau ide, prinsip, atau teori, dan 

prosedur, atau metode yang telah dipahami mahasiswa ke dalam 



10 

 

praktikmemecahkan masalah atau melakukan suatu pekerjaan.Perilaku penerapan 

sangat banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pendidikan yang dimaksudkan 

untuk menghasilkan mahasiswa yan g  mampu be ke rja  de ngan  me ne rapkan 

t eori  ya ng  te la h  dipelajarinya. 

(4) Analisis(Analysis) 

Analisis meliputi perilaku menjabarkan atau menguraikan (break down) konsep 

menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan menjelaskan keterkaitan atau hubungan 

antar bagian-bagian tersebut.Kemampuan menganalisis suatu konsep sangat 

dipengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap konsep tersebut dan kemampuan 

berpikir untuk memilah-milah, merinci, dan mengaitkan hasil rinciannya. Proses 

berpikir dalam menganalisis sangat intensif dan dalam. 

(5) Sintesis(Synthesis) 

Sintesis berkenaan dengan kemampuan menyatukan bagian-bagian secara 

terintegrasi menjadi suatu bentuk tertentu yang semula belum ada. 

 

(6) Evaluasi(Evaluation) 

Kemampuan mengevaluasi berarti membuat penilaian (judgement) tentang nilai 

(value) untuk maksud tertentu. Karena membuat penilaian maka prosesnya 

menggunakan kriteria atau standar untuk mengatakan sesuatu yang dinilai 

tersebut seberapa jelas, efektif, ekonomis, atau memuaskan. Dalam proses 

evaluasi terlibat kemampuan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan 

sintesis. 

 

b. Taksonomi Tujuan Afektif 

Krathwohl, Bloom dan Maisa (1964) mengembangkan taksonomi tujuan yang 

berorientasikan kepada perasaan atau afektif. Taksonomi ini menggambarkan proses 

seseorang di dalam mengenali dan mengadopsi nilai dan sikap tertentu yang menjadi 

pedoman baginya dalam bertingkah laku. Krathwohl mengelompokkan tujuan afektif ke 

dalam lima kelompok yaitu:  

(1) Pengenalan/penerimaan (Receiving) 

Tujuan pembelajaran kelompok ini mengharapkan peserta didik untuk mengenal, 

bersedia menerima dan memperhatikan berbagai stimulus. Dalam hal ini peserta didik 

bersikap pasif, sekedar mendengarkan atau memperhatikan saja 
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(2) Pemberian Respon (Responding) 

Tujuan pembelajaran kelompok ini menekankan keinginan untuk berbuat sesuatu 

sebagai reaksi terhadap suatu gagasan, benda atau sistem nilai lebih dari sekedar 

pengenalan saja. Dalam hal ini peserta didikdiharapkan untuk menunjukkan perilaku 

yang diminta, misalnya: berpartisipasi, patuh, atau memberikan tanggapan secara 

sukarela bila diminta. 

 

(3) Penghargaan terhadap nilai (Valuing) 

Penghargaan terhadap nilai merupakan perasaan, keyakinan atau tanggapan bahwa 

suatu gagasan, benda atau cara berpikir tertentu memiliki nilai (worth). Dalam hal ini 

peserta didik secara konsisten berperilaku sesuai dengan suatu nilai meskipun tidak ada 

pihak lain yang meminta atau mengharuskan. Nilai dan value ini dapat saja dipelajari dari 

orang lain, misalnya: instruktur, dosen, teman, atau keluarga. 

 

(4) Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian menunjukkan saling berhubungan antara nilai-nilai tertentu dalam 

suatu sistem nilai, serta menentukan nilai mana yang mempunyai prioritas lebih tinggi 

daripada nilai yang lain. Dalam hal ini peserta didik menjadi committed terhadap suatu 

nilai. Dia diharapkan untuk mengorganisasikan berbagai nilai yang dipilihnya ke dalam 

satu sistim nilai dan menentukan hubungan diantara nilai-nilai tersebut 

 

(5) Pengamalan (Characterization) 

Pengamalan berhubungan dengan pengorganisasian dan pngintegrasian nilai-nilai ke 

dalam suatu sistem nilai pribadi. Hal ini diperlihatkan melalui perilaku yang konsisten 

dengan sistem nilai tersebut. Pada tingkat ini peserta didik bukan saja telah mencapai 

perilaku-perilaku pada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah, tetapi telah 

mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam suatu filsafat hidup yang lengkap dan 

meyakinkan. Perilaku yang ditunjukkan peserta didik akan selalu konsisten dengan 

filsafat hidup tersebut. Filsafat hidup tersebut merupakan bagian dari karakter.  

 

Pengelompokan tujuan-tujuan afektif tersebut bersifat hierarkhis, dengan pengenalan 

sebagai tingkat yang paling rendah (sederhana) dan pengamalan sebagai tingkat paling tinggi. 

Makin tinggi tingkat tujuan dalam hierarkhi semakin besar pula keterlibatan dan komitmen 

seseorang terhadap tujuan tersebut. 
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c. Taksonomi Tujuan Psikomotor 

Tujuan pembelajaran kawasan psikomotor dikembangkan oleh Harrow (1972), terdiri dari 

lima tingkat sebagai berikut:  

(1) Meniru (Limitation) 

Tujuan pembelajaran pada tingkat ini mengharapkan peserta didik untuk dapat meniru 

suatu perilaku yang dilihatnya. 

 

(2) Manipulasi (Manipulation) 

Pada tingkat ini peserta didik diharapkan untuk melakukan suatu perilaku tanpa bantuan 

visual sebagaimana perilakau pada tingkat meniru. Peserta didik diberi petunjuk berupa 

tulisan atau instruksi verbal dan diharapkan melakukan tindakan yang diminta. 

 

(3) Ketetapan Gerakan (Precision) 

Pada tingkat ini peserta didik diharapkan menunjukkan suatu perilaku tanpa 

menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis, dan melakukannya dengan lancar, 

tepat, seimbang, dan akurat. 

 

(4) Artikulasi (Articulation) 

Pada tingkat ini peserta didik diharapkan untuk menunjukkan serangkaian gerakan 

dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat. 

 

(5) Naturalisasi (Naturalization) 

Pada tingkat ini peserta didik diharapkan melakukan gerakan tertentu secara spontan 

atau otomatis. Peserta didik melakukan gerakan tersebut tanpa berpikir lagi cara 

melakukan dan urutannya.  

 

D. Perumusan Tujuan Pembelajaran. 

Penyusunan Tujuan Pembelajaran (TP) yang baik perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal 

dengan ABCD, yang berasal dari empat kata sebagai berikut: 

A = Audience 

B = Behavior 

C = Condition 

D = Degree 
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A = Audience adalah pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa. Dalam TP 

harus dijelaskan siapa siswa yang mengikuti pelajaran itu. Keterangan mengenai kelompok 

siswa/mahasiswa  yang akan manjadi kelompok sasaran pembelajaran diusahakan sespesifik 

mungkin. Misalnya, siswa/mahasiswa  jenjang pendidikan apa, kelas berapa, semester berapa, dan 

bahkan klasifikasi pengelompokan siswa/mahasiswa tertentu. Batasan yang spesifik ini penting 

artinya agar sejak awal mereka yang tidak termasuk dalam batasan tersebut sadar bahwa bahan 

pembelajaran yang dirumuskan atas dasar TP itu belum tentu sesuai bagi mereka. Mungkin bahan 

pembelajarannya terlalu mudah, terlalu sulit. Atau tidak sesuai dengan kebutuhannya.  

 

B = Behavior adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai 

mengikuti proses pembelajaran. Perilaku ini terdiri atas dua bagian penting, yaitu kata kerja dan 

objek. Kata kerja menunjukkan bagaimana peserta didik  mempertunjukkan sesuatu, seperti: 

menyebutkan, menganalisis, menyusun, dan sebagainya.  

 

C = Condition adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat peserta didik 

diuji kinerja belajarnya. TP yang baik di samping memuat unsur penyebutan audens (peserta didik 

sebagai subyek belajar) dan perilaku, hendaknya pula mengandung unsur yang memberi petunjuk 

kepada penyusun tes mengenai kondisi atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan 

mempertunjukkan perilaku yang dikehendaki pada saat diuji. 

 

D = Degree adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai peserta didik 

dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Target perilaku yang diharapkan dapat berupa: 

melakukan tanpa salah, dalam batas waktu tertentu, pada ketinggian tertentu, atau ukuran tingkatan 

keberhasilan lainnya. 

 

Berikut adalah contoh perumusan TP : 

Diberikan gambar, bahan dan alat-alat 

                            C 

Mahasiswa Jurusan Bangunan FT UNYdapat membuat 

A                                              B B 
 

sebuah kusen pintu yang harus selesai dalam waktu 180 menit dan hasilnya 

D 

 memenuhi standar Industri 
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A. Penutup/Ringkasan 

1. Tujuan belajar harus mengacu kepada tujuan-tujuan pendidikan yang 

mendahuluinya dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar/mahasiswa. 

2. Dalam sistem instruksional tujuan belajar menjadi acuan semua 

komponen yang lain ,  karenanya harus dirumuskan secara hati-hati, 

tepat/benar. 

3. Tujuan belajar harus dirumuskan dalam bentuk perubahan 

ke ma m p ua n  a kt ua l/ t i n g ka h  l a k u  ya n g  da p a t  d i t a m p i l ka n ,  

diamati dan diukur hasilnya. 

4. Perumusan tujuan belajar menggunakan klasifikasi dengan ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

5. Makintinggi jenjang pendidikan dalam perumusan tujuan b e la j a r  

m a ki n  t i n g gi  prop o rsi  pe r i n g ka t  t i n g gi  da la m ranah kognitif, afektif 

dan psikomotor. 
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Lampiran 1.  
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Lampiran 2. Contoh SKL, Silabus, dan RPP 

Contoh Standar Kompetensi Lulusan Jurusan Teknik Pemesinan 

 

Level 
Kualifikasi 

Kompetensi Kompetensi Dasar 

Pelaksana 
Muda 
 

Mengukur dengan alat 
ukur mekanik presisi   

 Menggunakan peralatan pengukur presisi 

 Mengeset peralatan pengukur pembanding 

 Memelihara peralatan presisi 

Menggunakan perkakas 
tangan  
 

 Menggunakan perkakas tangan 

Mengukur dengan 
menggunakan alat 
ukur 
 

 Menjelaskan cara penggunaan peralatan 
pembandingan atau alat ukur dasar 

 Menggunakan peralatan 
pembandingan atau alat ukur dasar 

 Memelihara peralatan pembandingan  
atau alat ukur dasar 

Melakukan perhitungan 
dasar  
  

 Menerapkan empat aturan dasar 
penghitungan 

 Melakukan penghitungan dasar yang 
menyangkut pecahan dan desimal 

Mengoperasikan dan 
mengamati mesin/ proses 
 

 Memperoleh instruksi kerja 

 Melaksanakan pemeriksaan sebelum memulai 
pekerjaan 

 Mengoperasikan mesin/proses 

 Memonitor mesin/proses 

Melakukan perhitungan-
lanjut 
  
  
  
  
  

 Menaksir jawaban perkiraan 

 Melakukan penghitungan dasar yang 
menyangkut presentase 

 Menerapkan keempat aturan dasar dengan 
ungkapan aljabar 

 Melakukan penghitungan dasar yang 
melibatkan perbandingan 

 Menginterpretasikan diagram dan grafik 

 Membuat diagram dan grafik dari informasi 
yang diberikan 

Melakukan perhitungan 
matematis 
  
  
  
  

 Melakukan penghitungan termasuk enam 
perbandingan trigonometri 

 Menggunakan aturan sinus dan cosinus dalam 
penyelesaian soal 

 Melakukan operasi aljabar sederhana 

 Menggunakan prinsip-prinsip geometri dalam 
menyelesaikan  soal 

 Menghitung luas dan volume bentuk-bentuk 
kompleks 

Membaca gambar teknik 
  

 Membaca gambar teknik 

 Menilai gambar teknik yang benar 
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Contoh Silabus 
SILABUS 

 
Program Studi   :  Teknik Mesin 
Mata Kuliah:  Mengukur dengan menggunakan alat ukur  
Kode Matakuliah                :  STM 232 
Bobot                               :  3 sks (2 Teori, 1 Praktek) 
Semester                          :  Genap 
Standar Kompetensi            :  Mengukur dengan menggunakan alat ukur 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR 

T P L  

1.  Menjelaskan cara 
penggunaan peralatan 
pembandingan atau alat 
ukur dasar 

 

 Alat ukur dasar dijelaskan 
cara penggunaanya sesuai 
dengan fungsinya 

 Alat ukur dasar dijelaskan 
cara pembacaannya sesuai 
sesuai dengan ketelitiannya 

 

 Cara Penggunaan  dan 
pembacaan Miitar  baja 

 Cara Penggunaan  dan 
pembacaan Busur derajat 

 Cara penggunaan dan 

pembacaan Vernier Caliper 
 Cara penggunaan  dan 

pembacaanmikrometer 

 Identifikasi cara 
menggunakan alat 
ukur dasar 

 Diskusi cara 
menggunakan alat 
ukur dasar 

 Presentasi cara 
menggunakan alat 
ukur dasar 

 Tes Tertulis 
 Observasi 

5    Yogaswara 
(2005: 10 – 24) 

 Modul 
Pengukuranr 

 Buku alat ukur 

Instrumen 
mesin 

2.  Menggunakan 
peralatan 
pembandingan atau 
alat ukur dasar 

 

 Alat ukur dasar 
digunakan sesuai 
dengan fungsinya 

 Alat ukur dasar dibaca 
sesuai dengan tingkat 
ketelitiannya 

 Penggunaan Mistar 
baja 

 Penggunaan busur 
derajat 

 Penggunaan Vernier 
Caliper 

 Penggunaan 
mikrometer 

 

 Identifikasi  
penggunaan alat 
ukur dasar 

 Diskusi  
penggunakan alat 
ukur dasar 

 Presentasi  
penggunakan alat 
ukur dasar 

 Tulis 
 Observasi 
 Tes kinerja 

 

4 
 
 
 
 

12   Rochim (1980: 
25-36) 

 Modul 
Pengukuranr 

 Buku alat ukur 
Instrumen 
mesin 

3. Memelihara peralatan 
pembandingan  atau alat 
ukur dasar 

 Alat ukur dasar dipelihara  
sesuai dengan fungsinya 

 

 Pemeliharaan Mistar baja 
 Pemeliharaan busur 

derajat 
 Pemeliharaan Vernier 

Caliper 
 Pemeliharaan mikrometer 

 

 Identifikasi 
pemeliharaan alat 
ukur dasar 

 Diskusi  
pemeliharaan alat 
ukur dasar 

 Presentasi  
pemeliharaan alat 
ukur dasar 

 Tulis 
 Observasi 

 
 

5    Rochim (1980: 
37-48) 

 Modul 
pengukuran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) 

 

I. Identitas Mata Pelajaran/Mata Kuliah 

 

Mata Pelajaran/Mata 

Kuliah        

: Pengukuran.Dasar 

Semester/SKS   : Genap/3 sks 

Standar Kompetensi : Mengukur dengan menggunakan alat 

ukur 

Kompetensi Dasar : Menggunakan peralatan pembandingan 

atau alat ukur dasar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

: 1. Alat ukur dasar digunakan sesuai 

dengan   fungsinya 

2. Alat ukur dasar dibaca sesuai dengan 

tingkat ketelitiannya 

Alokasi Waktu   : 2 x 50 menit (2 pertemuan) 

 

I. Tujuan Pembelajaran   

1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur dasar  dengan menggunakan daptar 

alat ukur 

2. Mahasiswa dapat membaca alat ukur dasar menggunakan gambar sesuai dengan ketelitian 

3. Mahasiswa  dapat mengkalibrasi alat ukur dasar dengan menggunakan standar normal yang 

ditentukan 

4. Mahasiswa dapat menggunakan mistar baja, busur derajat,vernier caliper,dan mikrometer  

dengan ketelitian 0,1 s.d 0,001 mm 

 

II. Materi Pembelajaran   

Materi Pokok 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Metode /Media Pembelajaran 

Metode …………………………………………………………………… 

Media ……………………………………………………………………. 

Alat Pelajaran …………………………………………………………….  
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IV. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

            Pertemuan  1 

No Kegiatan Belajar waktu Aspek yang dikembangkan 

1. Pendahuluan 
a. Prasyarat 
b. Motivasi 

 Afektif 

2. Kegiatan inti  Kecakapan akademik  

3. Penutup   

  

Pertemuan  2, dst 

V. Sumber Belajar         ................................................................................................................................................. 

 

VI. Penilaian    dan tindak lanjut 

    - Prosedur Penilaian  

    - Jenis Penilaian 

                -  Alat Penilaian             
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Tugas: 

Sebagai dosen baru di lingkungan Departemen Perhubungan, Saudara diminta untuk 

merumuskan tujuan pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang akan Saudara ampu 

(Jika belum tahu mata kuliah apa, ambillah salah satu mata kuliah sesuai latar belakang 

pendidikan Saudara). 

Rumuskan tujuan pembelajaran ke dalam format terlampir, mencakup satu semester sesuai 

skema kerja/topik dalam mata kuliah tersebut  (16 tatap muka). 
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Mata Kuliah:  

Standar Kompetensi: 

Tatap 
Muka ke- 

Kompetensi Dasar Sub Kompetensi 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Tujuan Pembelajaran 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.  MID SEMESTER 

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      
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