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Abstract:  A lesson plan (RPP), as stipulated in the School-based Curriculum 
(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) has two functions: planning and 
implementing. However, the Government Regulation, No. 19, 2005, Article 20, has 
demonstrated some inconsistency between the teaching approaches (competence-
based) stipulated in the 2006 Curriculum and their implementation. This problem 
has emerged as the goal and indicator components as seen in the RPP-form do 
not correspond to each other. This problem has caused some overlaps of the two 
aforementioned functions of the curriculum. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendi-
dikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 
mempunyai dua fungsi, yaitu perencanaan 
dan pelaksanaan. Fungsi perencanaan 
merupakan persiapan guru dalam mela-
kukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan 
fungsi pelaksanaan adalah pengefektifan 
proses pembelajaran sesuai dengan rencana 
yang telah disusun.  

Dasar hukum RPP tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
pada Bab IV yang mengatur tentang standar 
proses, mulai dari pasal 19, 20, 21, 22, 23, 
dan 24. Pasal 19, 20, dan 21 membahas 
masalah perencanaan dan pelak-sanaan 
proses pembelajaran, sedangkan pasal 22 
lebih menekankan pada penilaian hasil 

pembelajaran,  pasal 23 tentang pengawasan 
proses pembelajaran, dan pasal 24 tentang 
Badan Standar Nasional Pendidikan 
(BSNP) yang bertugas mengem-bangkan 
standar perencanaan proses pembelajaran, 
pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 
hasil pembelajaran dan pengawasan proses 
pembelajaran (Depdiknas, 2005). 

Dari keenam pasal tentang standar 
proses tersebut, pasal 19 sampai 22 yang 
membahas secara khusus tentang RPP, 
terutama pasal 20 yang menyebutkan ten-
tang komponen-komponen dalam RPP, 
yaitu memuat sekurang-kurangnya tujuan 
pembelajaran, materi ajar, metode penga-
jaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 
belajar. Penilaian hasil pembelajaran meru-
pakan bagian terpenting dalam proses 
pembelajaran, sehingga diatur secara khusus 
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pada pasal 22 sebanyak tiga ayat. Dari 
kelima komponen yang memiliki kekuatan 
hukum tersebut, hanya tujuan pembe-lajaran 
sebagai kegiatan awal penentuan rencana 
proses pembelajaran dan penilaian hasil 
belajar sebagai akhir proses pembe-lajaran 
yang akan ditelaah berkaitan dengan standar 
proses yang diatur sesuai Standar 
Pendidikan Nasional.  

KEBERADAAN KOMPONEN 
TUJUAN PEMBELAJARAN  DAN 
INDIKATOR

  

DALAM RPP KTSP  

Pencantuman tujuan pembelajaran 
dalam komponen RPP  KTSP tidak terlepas 
dari dasar hukum yang melatar-
belakanginya, yakni: Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan yang 
membahas tentang standar proses, yaitu 
pada pasal 20 yang berbunyi sebagai 
berikut. 

Perencanaan proses pembelajaran 
meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 
Pembelajaran yang memuat sekurang-
kurangnya tujuan pembelajaran, mate-
riajar, metode pengajaran, sumber belajar, 
dan penilaian hasil belajar. 

Adapun KTSP merupakan penyem-
purnaan dari Kurikulum 2004/ Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK), yaitu  kuri-
kulum operasional yang disusun dan 
dilaksanakan oleh masing-masing satuan 
pendidikan/ sekolah. Perbedaan esensial 
dari KBK dan KTSP sebenarnya tidak ada. 
Keduanya sama-sama seperangkat rencana 
pendidikan yang berorientasi pada kompe-
tensi dan hasil belajar peserta didik. 
Perbedaannya terletak hanya pada teknis 
pelaksanaan. Jika KBK disusun oleh 
pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas 
(c.q. Puskur); KTSP disusun oleh tingkat 
satuan pendidikan masing-masing, dalam 
hal ini sekolah yang bersangkutan, walau-
pun masih tetap mengacu pada rambu-
rambu nasional Panduan Penyusunan KTSP 

yang disusun oleh badan independen yang 
disebut Badan Standar Nasional Pendidikan 
(BSNP). Dari penjelasan tersebut di atas, 
secara tersurat dapat diketahui bahwa 
orientasi KTSP adalah juga pada 
kompetensi siswa. Untuk pencapaian 
standar kompetensi perlu upaya-upaya 
terencana dan konkret berupa kegiatan 
pembelajaran bagi siswa. Kegiatan ini hend-
aknya dirancang sedemikian sehingga 
mampu mengembangkan kompetensi baik 
ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik 
(Muslich, 2007: 22). 

Model yang lebih memiliki jiwa KBK 
dan KTSP adalah pembelajaran berbasis 
kompetensi dan pembelajaran dengan 
pendekatan kontekstual, karena: 1) 
kompetensi merupakan orientasi utama 
yang hendak dicapai melalui pembelajaran, 
yang tertuang dalam penderetan kompetensi 
dasar yang diikuti dengan materi pokok dan 
indikator pencapaian hasil belajar pada 
KBK dan Standar Isi pada KTSP, dan 2) 
kompetensi akan lebih cepat tercapai 
apabila dalam pembelajarannya didukung 
oleh konteks atau kenyataan yang dihadapi 
siswa dalam kehidupan sehari-hari.  

Landasan filosofi dari pendekatan 
kontekstual adalah konstruktivisme yang 
berakar pada filsafat pragmatisme yang 
digagas oleh John Dewey pada awal abad 
ke-20  (Nurhadi, 2004:147). Dasar dari 
pemikiran konstruktivistik adalah penge-
tahuan dan keterampilan siswa diperoleh 
dari konteks yang terbatas dan sedikit demi 
sedikit. Siswa harus mengkonstruksi sendiri 
pengetahuannya, sehingga proses pembe-
lajaran sangat dihargai sekali oleh aliran ini.  
Adapun pada kurikulum 1994 pembelajaran 
lebih berorientasi pada materi (content- 
based) yang menggunakan pola pikir 
behavioristik-objektivistik, yang menekan-
kan pembelajaran pada hasil, bukan pada 
proses.  Oleh karena itu, rencana 
pembelajaran yang dikembangkan oleh 
paham ini menekankan pada rincian dan 
kejelasan tujuan, sedangkan rencana 
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pembelajaran kontekstual yang dikem-
bangkan paham konstruktivis- menekankan 
pada tahap-tahap kegiatan (yang 
mencerminkan proses pembelajaran) siswa 
atau indikator pencapaian hasil belajar, 
sehingga rumusan tujuan yang spesifik 
bukan menjadi prioritas dalam penyusunan 
rencana pembelajaran kontekstual karena 
yang akan dicapai lebih pada kemajuan 
proses belajarnya. 

Namun dengan adanya dasar hukum 
tersebut di atas telah terjadi inkonsistensi 
dalam perumusan tindakan operasional 
pembelajaran yang tertuang dalam berbagai 
macam contoh format RPP , baik dalam 
Muslich (2007:56-58) maupun dalam 
Mulyasa (2006: 239-244) yang memiliki 
perbedaan mendasar berkaitan dengan 
pencantuman komponen indikator penca-
paian hasil belajar dan tujuan pembe-
lajaran. Ada yang mencantumkan keduanya, 
ada yang mencantumkan hanya indikator, 
dan ada yang mencantumkan tujuan 
pembelajaran saja.  

Kegamangan tersebut sebagaimana 
tampak dari paparan Mulyasa (2006:222), 
yang menyebutkan bahwa RPP dalam 
KTSP memiliki komponen kompetensi 
dasar, indikator, materi standar, pengalaman 
belajar, metode mengajar dan penilaian. 
Namun dalam uraiannya tentang langkah-
langkah pengembangan RPP, Mulyasa juga 
menyebutkan adanya langkah merumuskan 
tujuan pembelajaran berdasarkan standar 
kompetensi dan kompetensi dasar, serta 
indikator yang telah ditentukan. Senada 
dengan hal tersebut, Muslich (2007:53) juga 
menyampaikan, bahwa secara teknis 
rencana pembelajaran minimal mencakup 
komponen-komponen berikut: 1) Standar 
kompetensi, kompetensi dasar, dan 
indikator pencapaian hasil belajar, 2) 

Tujuan pembelajaran, 3) Materi pembe-
lajaran, 4) Pendekatan dan metode 
pembelajaran, 5) Langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran, 6) Alat dan sumber belajar 
dan 7) Evaluasi pembelajaran. 

Muslich (2007: 55) menawarkan dua 
alternatif format RPP yang dapat dipilih 
guru, masing-masing memiliki komponen 
yang relatif sama, meskipun urutannya tidak 
persis sama. Apabila dicermati ada satu 
perbedaan yang mencolok, yaitu pada 
format pertama tercantum komponen 
indikator dan tujuan pembelajaran, 
sedangkan pada format kedua hanya ada 
komponen indikator pencapaian hasil 
belajar saja, tanpa komponen tujuan 
pembelajaran. Selanjutnya disebutkan juga 
oleh Muslich bahwa KTSP cenderung 
berselera dengan format pertama.  

Sementara itu, Sudaryono (2006: 4 

 

5)  
menegaskan bahwa pembelajaran dalam 
konteks kurikulum yang berbasis 
kompetensi, bertujuan untuk mengantar 
siswa sampai menguasai kompetensi 
tertentu. Tanda bahwa siswa telah mencapai 
kompetensi tersebut terdapat pada indikator 
dan indikator dapat sekaligus digunakan 
sebagai acuan dalam mengembangkan 
pembelajaran maupun sebagai acuan 
penilaian terhadap penguasaan kompetensi. 
Dalam memaknai indikator dikaitkan 
dengan tujuan pembelajaran, Sudaryono 
memberi gambaran sebagai berikut. Pada 
saat dipakai sebagai acuan dalam 
mengembangkan proses pembelajaran 
dikaitkan dengan kompetensi siswa, 
indikator dibaca sebagai tujuan belajar, dan 
ketika untuk menilai penguasaan 
kompetensi siswa, indikator menjadi acuan 
penilaian, sebagaimana terlihat pada 
diagram di bawah ini.     
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( Sudaryono, 2006: 5) 

Namun demikian, dalam uraian tentang 
langkah-langkah penyusunan RPP, 
Sudaryono tidak pernah sekalipun mencan-
tumkan tujuan pembelajaran secara eksplisit 
sebagai salah satu komponen dalam format 
RPP.  Dari penjelasan beberapa narasumber 
di atas dapat disimpulkan, bahwa apabila 
konsisten dengan pendekatan berbasis 
kompetensi, maka komponen indikatorlah 
yang lebih sesuai dicantumkan pada format 
RPP  dan dikembangkan dalam proses 
pembelajaran. 

Dalam mengembangkan indikator, 
Sudaryono (2006: 5) mengambil langkah-
langkah secara runtut dan sistematis. Dari 
standar kompetensi dan kompetensi dasar 
yang telah ditentukan dianalisis dengan 
mengajukan pertanyaan dasar:  Apa 
sajakah tanda-tanda bahwa siswa telah 
menguasai kompetensi? . Untuk mempe-
roleh jawaban terhadap pertanyaan dasar 
tersebut, digunakan tiga pertanyaan 
bantuan yang meliputi 3 (tiga) ranah, yaitu: 

a. Pengetahuan apa sajakah yang harus 
dikuasai siswa? (kognitif) 

Jawaban terhadap pertanyaan ini berupa 
konsep, fakta, prosedur, prinsip, atau 
rumus dari body of knowledge ilmu 
pengetahuan yang berkaitan dengan mata 
pelajaran. 

b. Keterampilan apa sajakah yang harus 
dapat ditunjukkan siswa? (psikomotor) 

Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah 
semua bentuk keterampilan yang harus 
dapatdiperagakan siswa sehubungan 
dengan kompetensi yang ditentukan. 
Keterampilan-keterampilan tersebut 
dapat dipilah menjadi dua, yaitu 
keterampilan yang muara akhir-nya 
berupa barang (product) dan keteram-
pilan yang muara akhirnya berupa 
kinerja  (performance). 

c. Sikap/ perilaku apa sajakah yang harus 
dibatinkan/ diterapkan siswa? 

Jawaban terhadap pertanyaan ini berupa 
rumusan perilaku atau kebiasaan yang 

ACUAN 
TUJUAN

 
PROSES 
BELAJAR  
MENGAJAR

 
ACUAN 
PENILAIAN 

Siswa dapat: 

 

Menetukan topik 
dan narasumber 

 

Membuat daftar 
pertanyaan 

 

Melakukan tanya 
jawab

 

KOMPETENSI 
Melakukan 
Wawancara

 

Dapatkah siswa: 

 

Menentukan 
narasumber 

 

Membuat daftar 
pertanyaan 

 

Melakukan tanya 
jawab

 

INDIKATOR 

 

Menentukan topik dan 
narasumber 

 

Membuat daftar pertanyaan 

 

Melakukan tanya jawab 

 

Menyusun laporan
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berkaitan dengan penerapan sikap nilai 
dalam kehidupan siswa sehari-hari.

 
Merujuk  kompetensi pada contoh 

diagram di atas, yakni: melakukan 

wawancara, ketiga ranah dalam 
pengembangan indikator tersebut akan 
tampak jelas dalam contoh kolom analisis 
kompetensi berikut ini. 

Apa yang harus 
diketahui siswa?  

Apa yang harus bisa dibuat 
siswa? (produk) 

Apa yang harus bisa 
diperagakan siswa? 

(kinerja)  

Apa yang 
harus 

diterapkan 
siswa? 

Pengetahuan Keterampilan  Sikap 

topik dan narasumber    

pertanyaan membuat daftar pertanyaan 
sesuai topik  

bekerja seca-
ra sistematis 

bentuk tanya jawab  melakukan tanya jawab bekerja sama 
secara 
terbuka 

bentuk dan susunan 
laporan wawancara 

menyusun laporan wawancara  bekerja seca-
ra sistematis 

Kolom analisis kompetensi tersebut 
dapat membantu guru dalam menentukan 
teknik penilaian, bentuk instrumen, dan cara 
penilaian yang akan ditulis dalam RPP. 

IMPLEMENTASI KEBERADAAN 
KOMPONEN TUJUAN DAN 
INDIKATOR PADA RPP BAHASA  

JERMAN DI SMA KOTA MALANG 

Berdasarkan definisi dari Depdiknas 
(2003: 26) indikator memiliki makna 
karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbua-
tan, atau respons, yang harus dapat 
dilakukan atau ditampilkan oleh siswa, 
untuk menunjukkan bahwa siswa itu telah 
memiliki kompetensi dasar tertentu. 

Artinya, indikator adalah operasionalisasi 
dari standar kompetensi (SK) dan 
kompetensi dasar (KD), yang dapat diukur 
untuk mengetahui ketercapaian kompetensi 
siswa. Berdasarkan pengamatan, penyu-
sunan RPP untuk mata pelajaran bahasa 
Jerman di tingkat satuan pendidikan (SMA) 
di kota Malang, ada beberapa macam 
format berkaitan dengan pencantuman 
komponen tujuan dan/atau indikator 
yang digunakan oleh masing-masing guru. 
Contoh dua versi RPP mata pelajaran 
bahasa Jerman untuk kompetensi berbicara 
di dua SMA di kota Malang yang 
mencantumkan keduanya adalah sebagai 
berikut.  

I.  Standar Kompetensi : Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk     
   paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri.     

Kompetensi Dasar     : Melakukan dialog sederhana dengan lancar, yang men- 
             cerminkan kecakapan berkomunikasi dengan santun dan    

   tepat 
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Indikator    : 1. Memvariasikan dialog    
   2. Melakukan percakapan seperti contoh dengan menggu-    
       nakan data pribadi siswa    
   3. Berdialog dengan menyebutkan waktu sesuai tempat/     
       kota yang dimaksud dalam dialog 

Tujuan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran siswa dapat:    
     Idem dengan Indikator 

II. Standar Kompetensi    : idem dengan versi I.  
Kompetensi Dasar    : 1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal      

          yang tepat dalam kalimat sederhana sesuai konteks     
          yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang      
          santun dan tepat.     
     2. Melakukan dialog sederhana dengan lancar, yang     
         mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun     
         santun dan tepat.  

Indikator     : 1a. Menirukan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan      
intonasi yang tepat.     

        b. Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal      
dan intonasi yang tepat.     

        c. Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks.     
      2a. Mengajukan pertanyaan sesuai konteks.     
        b. Menjawab pertanyaan sesuai konteks.     
        c. Melakukan percakapan sesuai konteks.  

Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat mengungkapkan informasi, menirukan dan      
     menyebutkan ujaran secara lisan dengan lafal dan      
     intonasi yang benar. 

Pada versi yang pertama telah terjadi 
overlapping fungsi pada komponen 
indikator dan tujuan, karena keduanya 
memiliki fungsi yang sama, sedangkan pada 
versi kedua komponen indikator merupakan 
penjabaran KD dan komponen tujuan 
pembelajaran adalah rangkuman dari 
indikator, tetapi pada prinsipnya tetap 
terjadi overlapping diantara keduanya. 
Sementara itu dari sisi substansi, kedua 
versi di atas masih bersifat umum dan tidak 
spesifik menyebutkan materi yang akan 
dibahas dalam PBM saat itu, sehingga RPP 
tersebut bisa disebut tidak operasional 
secara teknis. Persamaan dari kedua versi 
tersebut adalah pada komponen tujuan 
pembelajaran, keduanya mencantumkan 
siswa sebagai subyek yang diharapkan akan 
mencapai kompetensi tertentu. Seperti telah 

disebutkan di atas, adanya overlapping 
tersebut lebih disebabkan adanya 
inkonsistensi antara pendekatan pem-

belajaran yang diterapkan saat ini dengan 
penyebutan komponen tujuan yang 
memiliki dasar hukum. 

PARADIGMA PENILAIAN HASIL 
BELAJAR DENGAN PENDEKATAN 
BERBASIS KOMPETENSI DAN 
KONTEKSTUAL 

Proses pembelajaran KBK atau KTSP 
diharapkan berlangsung secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi peserta didik  untuk 
berpartisipasi aktif, serta memberi ruang 
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta 
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didik (PP 19/2005 pasal 19 ayat 1). 
Pernyataan di atas sesuai dengan prinsip 
penilaian yang berkelanjutan dan kompre-
hensif, yang mendukung upaya 
memandirikan siswa agar dapat belajar, 
bekerja sama, dan menilai diri sendiri. 
Dengan prinsip penilaian seperti tersebut di 
atas, maka penilaian berbasis kelas (PBK) 
lebih sesuai digunakan dalam proses 
pembelajaran yang menggunakan 
pendekatan berbasis kompetensi dan 

kontekstual. Kegiatan penilaian dalam PBK 
dilaksanakan secara terpadu dengan 
kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan 
penilaian tersebut dilakukan oleh guru dan 
siswa. Berdasarkan prinsip penilaian yang 
dianut pendekatan kontekstual terjadi 
perubahan paradigma yang cukup mendasar 
tentang penilaian dalam pembelajaran saat 
ini, yang dapat dibandingkan sebagai 
berikut (Muslich, 2007:94). 

Perubahan Paradigma Penilaian 

Paradigma Lama Paradigma Baru 

 

Tujuan penilaian: menghakimi, 

memvonis siswa 

 

Pelaksanaan: akhir satuan pem-
belajaran 

 

Jenis penilaian: tertentu dan tunggal 

 

Cara penilaian: dilakukan guru  

 

Kegunaan: untuk menentukan prestasi 
siswa  

 

Tujuan penilaian: mengetahui 

perkembangan belajar siswa 

 

Pelaksanaan: terintegrasi dalam 
proses pembelajaran 

 

Jenis penilaian: bervariasi dan 
komprehensif 

 

Cara penilaian: dilakukan guru dan 
siswa 

 

Kegunaan: untuk menentukan 
ketercapaian kompetensi siswa 

Adapun dasar hukum penilaian hasil 
belajar sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 
2005 pasal 22 ayat 2 berbunyi sebagai 
berikut. 

Teknik penilaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa tes tertu-
lis,observasi, tes praktek, dan penuga-
san perseorangan atau kelompok. 

Macam-macam teknik penilaian terse-
but di atas sesuai dengan bentuk dan teknik 
yang biasa dilakukan dalam PBK, yang 
mencakup tiga ranah, yaitu ranah penge-
tahuan (kognitif), ranah sikap (afektif0, dan 
ranah keterampilan (psikomotor),  yaitu 
penilaian tes tertulis (paper & pen), 
penilaian kinerja (performance),  penilaian 
penugasan (proyek/ project), penilaian hasil 
kerja (produk/ product), penilaian portofolio 
(portofolio), dan penilaian sikap. Untuk 
mata pelajaran bahasa asing, khususnya 
bahasa Jerman penilaian hasil belajar 

meliputi empat keterampilan berbahasa 
yang terintegrasi dengan kegiatan pem-
belajaran, yaitu menyimak, berbicara, mem-
baca dan menulis. 

Berlandaskan dasar hukum dan paradig-
ma penilaian tersebut di atas, maka format 
RPP untuk komponen penilaian seharusnya 
direncanakan dan ditulis secara jelas teknik 
penilaiannya, bentuk instrumennya, dan 
cara penilaiannya, sehingga penilaian yang 
dilakukan dapat menentukan ketercapaian 
kompetensi siswa. Selanjutnya akan 
ditelaah implementasi RPP mata pelajaran 
bahasa Jerman untuk komponen penilaian di 
tingkat satuan pendidikan (SMA) di kota 
Malang. 

IMPLEMENTASI KOMPONEN 
PENILAIAN PADA RPP BAHASA 

JERMAN DI SMA KOTA MALANG 
Berdasarkan pengamatan terhadap RPP 

yang disusun oleh guru bahasa Jerman di 
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SMA kota Malang, komponen penilaian 
seringkali tidak diuraikan secara rinci dan 
tidak merujuk pada penilaian ketercapaian 
kompetensi dalam komponen indikator, 
sehingga tidak ada keterkaitan di antara 
keduanya dan terkesan tidak jelas mak-
sudnya, seperti salah satu contoh penilaian 
dalam RPP untuk kompetensi berbicara 
dengan tema tentang Identitas Diri berikut 
ini.  

Indikator 

o Mengucapkan sapaan, salam dan 
perkenalan dalam bahasa Jerman. 

o Berbicara sederhana menggunakan ujaran 
(Redemittel) sapaan dan salam. 

o Mengucapkan ujaran-ujaran bahasa 
Jerman dengan tepat. 

Materi Pokok  

Kalimat atau frasa atau ujaran (Redemittel) 
tentang perkenalan sederhana: 

1. Salam: Guten Morgen, Guten Tag, Guten 
Abend, Gute Nacht, tschüs, auf wieder-
sehen. 

2. Menanyakan kabar: Wie geht s?, Wie 
geht es Ihnen? 

3. Menyatakan dan menjawab ucapan 
terima kasih: Vielen Dank!, Danke 
schön!, Bitte! 

4. Menanyakan dan menjawab nama diri: 
Wie hei t du? Wie hei en Sie? 

 

Ich 
hei e ..., mein Name ist ..., Ich bin ... 

5. Menanyakan dan menjawab tempat 
tinggal: Wo wohnst du? Wo wohnen Sie? 

Ich wohne in ..., Ich wohne in der ..., Ich 
wohne bei ... 

6. Menanyakan dan menjawab asal daerah/ 
kota/ negara: Woher kommst du? Woher 
kommen Sie? 

 
Ich komme aus ..., Ich bin 

aus ... 
7. Menanyakan dan menjawab status 

pekerjaan (siswa): Was machst du? 

 

Ich 
bin Schüler, Ich gehe in die SMA ... 
Malang. 

8. Menanyakan dan menjawab tanggal 
lahir: Wann bist du geboren? 

 

Ich bin 
am 26. Februar 1992  geboren. 

Skenario Pmebelajaran 

Kegiatan Pembukaan (10 menit) 

 

Guru mengucapkan salam dalam bahasa 
Jerman. 

 

Guru bertanya apa yang telah dipelajari 
oleh siswa minggu lalu. 

Kegiatan Inti (30 menit) 

 

Guru meminta siswa untuk membentuk 
pasangan (2orang) 

 

Setiap pasangan berlatih untuk bertanya 
tentang nama, asal, dan tempat tinggal 
dengan menggunakan salam dalam 
bahasa Jerman. 

 

Guru berputar ke setiap pasangan. 

 

Pasangan yang terpilih melalui undian 
dipersilakan untuk tampil ke depan kelas. 

Kegiatan Penutup (5 menit) 

 

Guru menutup pelajaran dengan 
mengucapkan salam.      



 
Retnantiti, Telaah Komponen Tujuan dan Penilaian

 
99  

Penilaian  

Jenis Tagihan Bentuk Instrumen Instrumen 

Unjuk Kerja Komik Dialog  

 

Nama Siswa Kegiatan Siswa dalam Proses KBM 

Keaktifan Kerjasama Pengetahuan 

A B C A B C A B C 

                              

Kriteria Penilaian:  
A : Sangat Baik  
B : Baik  
C : Cukup 

Dari tiga indikator yang telah dite-
tapkan guru, tampak jelas bahwa ketiganya 
merupakan keterampilan yang termasuk 
dalam ranah psikomotorik, sehingga dalam 
penentuan ketercapaian kompetensi yang 
tertuang dalam komponen penilaian, teknik 
penilaian berupa unjuk kerja/ penampilan 
kinerja (performance) adalah teknik yang 
dapat mengukur  ketiga indikator tersebut.  

Namun, oleh guru dicantumkan juga 
bahwa komik adalah bentuk instrumen yang 
digunakan dan instrumennya berupa dialog 
(gelembung suara). Di sini terdapat 
ketidaksesuaian antara indikator dan peng-
ukuran ketercapaian kompetensi siswa, 
karena bentuk instrumen tersebut untuk 
mengukur ranah kognitif,  yang menuntut 
siswa dapat mengisi gelembung suara 
berupa dialog dalam bentuk komik (cerita 
bergambar) dengan ujaran dan penulisan 
bahasa Jerman yang benar. 

Adapun untuk tabel penilaian kegiatan 
siswa dalam proses belajar mengajar (PBM) 
bisa digunakan guru sebagai bagian dari 
teknik pengamatan untuk mengukur sikap/ 
perilaku siswa (ranah afektif). Hanya saja 
ada satu kolom yang tidak sesuai untuk 
ranah afektif, yaitu pengetahuan.  Kolom 
tersebut seharusnya tidak perlu disertakan. 

Berdasarkan telaah RPP tersebut di 
atas, disarankan sebaiknya ada perubahan 
pada komponen indikator disesuaikan 
dengan rencana kegiatan belajar mengajar, 
yang di dalamnya ternyata terdapat ranah 
kognitif. Oleh karena itu, diperlukan 
penambahan kegiatan pada indikator berupa 
menyusun tanya jawab dengan ujaran 
(redemittel) tentang perkenalan. Adapun  
kegiatan yang berupa mengucapkan sapaan 
salam dan perkenalan dalam bahasa Jerman 
(indikator pertama) dan mengucapkan 
ujaran-ujaran bahasa Jerman dengan tepat 
(indikator ketiga) dihapus, sehingga 
susunan indikator menjadi: 

o Menyusun tanya jawab dengan ujaran 
(redemittel) tentang perkenalan 

o Berbicara sederhana menggunakan ujaran 
(redemittel) tentang perkenalan dengan  
intonasi dan pelafalan yang benar. 

Apabila  secara konsisten penilaian 
dirancang dengan mengacu pada indikator 
seperti pada diagram (Sudaryono, 2006:5), 
maka tabel analisis kompetensi diperlukan 
untuk membantu pengembangan penilaian 
sesuai dengan ranah masing-masing, 
sebagai berikut  
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Apa yang harus 
diketahui siswa?  

Apa yang harus bisa dibuat 
siswa? (produk) 

Apa yang harus bisa 
diperagakan siswa? 

(kinerja)  

Apa yang 
harus 

diterapkan 
siswa? 

Pengetahuan 
(Kognitif)  

Keterampilan  

(Psikomotor) 

Sikap 

(Afektif) 

bentuk dialog tanya 
jawab tentang tema 
perkenalan sesuai 
dengan ujaran  
bahasa Jerman yang 
benar  

memperagakan dialog be-
rupa tanya jawab tentang 
perkenalan dengan ujar-
an, intonasi, dan pelafalan 
yang benar 

bekerja sama 
secara aktif  

 

Dari tabel analisis kompetensi di atas, 
dapat dikembangkan penilaian untuk ranah 
kognitif, afektif dan psikomotor (unjuk   

kerja) yang sesuai untuk mengukur 
indikator ketercapaian kompetensi berbicara 
adalah seperti contoh berikut ini    

PENILAIAN RANAH KOGNITIF 

DESKRIPSI MATERI SOAL KUNCI/PEDOMAN 
PENILAIAN 

Pertanyaan dan jawaban 
tentang tema perkenalan 
sesuai dengan ujaran bahasa 
Jerman: 

1. Salam 

2. Kabar 

3. Terima kasih 

4. Nama 

5. Tempat tinggal 

6. Asal 

7. Status (siswa) 

8. Tanggal lahir 

Buat dialog tanya jawab 
tentang perkenalan dengan 
pasangan masing-masing! 

Dialog tanya jawab dengan 
ujaran yang meliputi: 

1. Salam 

2. Kabar 

3. Terima kasih 

4. Nama 

5. Tempat tinggal 

6. Asal 

7. Status (siswa) 

8. Tanggal lahir  

(Skor maksimal 8) 
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PENILAIAN RANAH AFEKTIF 

NO. NAMA ASPEK PENILAIAN NILAI AKHIR 

Kerjasama Keaktifan 

1. Aisha A B A- 

2. Bayu B D C 

Kriteria Penilaian: 
A : Sangat Baik D : Kurang 
B : Baik   E : Sangat Kurang    C : Cukup  

PENILAIAN RANAH PSIKOMOTORIK / UNJUK KERJA (PERFORMANCE) 

NO. NAMA ASPEK PENILAIAN NILAI AKHIR 

Ujaran 
(Redemittel) 

Intonasi Pelafalan 

1. Aisha 9 8 8 8,3 

2. Bayu 7 7 7 7 

3. Candra 8 6 6 6,7 

 

KRITERIA PENILAIAN: 

KUALITAS NILAI 

Sangat Baik 9 

Baik  8 

Cukup 7 

Kurang 6 

Sangat Kurang 5 

 

SIMPULAN   

Adanya inkonsistensi antara 
pendekatan pembelajaran (berbasis 
kompetensi) yang diberlakukan oleh 
Kurikulum 2006 dengan kegamangan 
implementasinya yang tercermin dalam 
perbedaan pencantuman komponen tujuan 
dan indikator dalam format RPP, 
merupakan dampak dari adanya dasar 
hukum berupa Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 pasal 
20. Pencantuman keduanya mengakibatkan 
adanya fungsi yang overlapping. 

Komponen indikator memiliki fungsi 
yang sangat penting dalam pengembangan 
tahap-tahap proses pembelajaran, terutama 
berperan sebagai acuan tujuan dan acuan 
penilaian. Penilaian berfungsi untuk 
mengukur ketercapaian kompetensi siswa, 
sehingga antara indikator dan penentuan 
teknik penilaian hendaknya tepat dan sesuai 
dengan ranah yang akan diukur (kognitif, 
afektif, psikomotor).    



102 BAHASA DAN SENI, Tahun 37, Nomor 1, Februari 2009  

DAFTAR RUJUKAN 

Mulyasa, E. 2006. Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan. Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya. 

Muslich, Masnur. 2007. KTSP. 
Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan 
Konteks tual. Jakarta: PT. Bumi 
Aksara.  

Nurhadi,dan Senduk. 2004. Pembelajaran 
Kontekstual dan Penerapannya dalam 
KBK.Malang: Penerbit Universitas 
Negeri Malang (UM PRESS). 

Sudaryono, Nasarius. 2006. Merancang 
Pembelajaran Aktif dan Kontekstual 
Berdasarkan SISKO 2006. Jakarta: 
PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.                                

Depdiknas. 2003. Pedoman Khusus. 
Pengembangan Silabus dan Penilaian 
Berbasis Kompetensi. Sekolah Menengah 
Atas. Bahasa Jerman. Jakarta: 
Depdiknas. 

Depdiknas. 2005. Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2005 Tentang Standar Nasional 
Pendidikan.Jakarta:Depdiknas 

Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) Bahasa 
Jerman. Jakarta:  Depdiknas.    


