
 

 

PENDAHULUAN  

 

Pandemi COVID-19 memunculkan kebijakan baru, yaitu sekolah diminta 

untuk mengubah pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Berbeda 

dengan pembelajaran tradisional, terdapat pemanfaatan perangkat elektronik 

(internet) dalam proses pembelajaran (Rigianti, 2020, p. 298). Terdapat berbagai 

macam platform yang bisa dijadikan alternatif dalam pembelajaran daring dan 

platform pembelajaran daring memegang peranan penting di pendidikan modern 

(Liu et al., 2020, p. 4). Selanjutnya, pembelajaran daring dilakukan dalam rangka 

mencegah terjadinya penularan virus Covid-19 klaster sekolah.  

Terlepas dari pandemi Covid-19, terdapat manfaat lain dari penerapan 

pembelajaran daring. Trisnawati & Muliani (2020, p. 43) menyatakan bahwa 

manfaat dari pembelajaran daring diantaranya adalah waktu dan tempat yang lebih 

fleksibel, guru menjadi lebih aktif, variatif, dan mandiri, materi yang disampaikan 

lebih kompleks, serta guru dan siswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam 

pengoperasian teknologi. Fleksibilitas dari pembelajaran daring inilah yang 

menjadikannya solusi pembelajaran di masa pandemi ini. Semua proses 

pembelajaran yang tadinya dilakukan secara luring diubah menjadi daring, 

termasuk proses penilaian. Fokus area yang layak untuk diberi perhatian khusus 

dalam proses pembelajaran adalah proses penilaian (Kearns, 2012, p. 198). 

Penilaian sebagai aspek yang penting dalam proses pembelajaran harus didesain 

dengan tepat (Petrova et al., 2020, p. 199) 

Penilaian yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan kinerja siswa 

sesuai dengan perencanaan pembelajaran dapat digunakan untuk mengembangkan 

potensi siswa secara optimal serta menilai efektivitas pembelajaran secara 

menyeluruh (Maba, 2017, p. 2). Dalam pembelajaran daringpun, penilaian tetap 

harus dilakukan dengan baik dan benar. Penilaian online memiliki beberapa 

manfaat dan tantangan. Manfaat dari penilaian online antara lain kemungkinan 

untuk dilakukan pada jumlah siswa yang besar dalam kerangka waktu yang 

diberikan, umpan balik yang cepat, tercapainya penilaian yang konsisten dan adil, 

fleksibilitas pengerjaan dan lebih hemat waktu, membuat siswa lebih 

bertanggungjawab, dan jika dilakukan dengan baik dan benar, akan meningkatkan 

kualitas pengajaran dan pembelajaran. Akan tetapi, penilaian online menjadi 

tantangan tersendiri tidak hanya bagi siswa – bagaimana mereka bisa mengerjakan 

dengan baik, namun juga bagi guru – bagaimana dan dalam bentuk seperti apa 

membuat penilaian tersebut (Petrova et al., 2020, p. 199). Bagi siswa, rendahnya 

kualitas jaringan internet dan peralatan yang kurang memadahi membuat mereka 

tidak dapat mengakses penilaian dengan mudah. Bahkan beberapa siswa yang 

kurang mampu beradaptasi akan mengalami kesulitan. Bagi guru sendiri, 

merupakan tantangan untuk mengembangkan dan mendesain penilaian yang tepat, 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa, serta bagaimana 

membuat kebijakan yang baik terkait dengan pelaksanaan penilaian online (Appiah, 

2018, pp. 1456–1457; Spivey & McMillan, 2014, p. 450). 



 

 

Pembelajaran daring tentu saja sangat berbeda dengan pembelajaran seperti 

biasa, begitu juga dengan penilaian yang dilakukan di pembelajaran daring. 

Memang hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Bagaimanapun, penilaian 

harus tetap dilakukan dengan baik dan tepat. Menurut Ratna & T (2019, p. 115), 

penilaian dikatakan berlangsung dengan baik apabila mencakup penilaian aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Hal ini senada dengan tujuan dari 

pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu mempersiapkan 

lulusannya untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang keahliannya 

serta sikap yang menunjukkan kesiapan untuk bekerja (Rosmawati & Meilani, 

2019, p. 95). SMK merupakan jenis pendidikan kejuruan yang memberikan 

siswanya keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjadi 

tenaga kerja yang efektif dalam jenis pekerjaan tertentu (Oviawe et al., 2017, p. 7). 

Kualitas pendidikan dan pelatihan yang tinggi merupakan faktor pendukung 

produktivitas siswa di dunia kerja nantinya. Di SMK, mata pelajaran produktif 

menjadi mata pelajaran inti dalam menunjang keberhasilan siswanya. Hasil dari 

penilaian proses pembelajaranlah yang dapat dijadikan indikator keberhasilan 

proses pembelajaran. 

Melalui penilaian, guru dapat menentukan seberapa siap para peserta didik 

untuk bekerja setelah peserta didik menyelesaikan program studinya di SMK. Dari 

penelitian ini, ditemukan bahwa pelaksanaan penilaian (baik secara daring maupun 

luring) di ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik merupakan hal yang harus 

dilakukan untuk melihat kesiapan lulusan SMK untuk bekerja (Rosmawati & 

Meilani, 2019, p. 100). Penting untuk diketahui bagaimana pelaksanaan penilaian 

daring, yang berbeda dengan pembelajaran tatap muka, pada mata pelajaran 

produktif tersebut. Akan tetapi, penilaian pembelajaran terkait kognitif, afektif, dan 

psikomotorik merupakan salah satu kendala yang dialami dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring (Rigianti, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan penilaian di pembelajaran daring 

yang dilaksanakan pada mata pelajaran produktif yang mencakup ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik selama masa pandemi di SMK Negeri 3 Salatiga. Hasil 

dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak sekolah untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran, khususnya penilaian daring di mata pelajaran 

produktif.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka, dan 

memanfaatkan platform tertentu dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak 

jauh (Hasanah et al., 2020, p. 339). Pembelajaran daring menjadi moda 

pembelajaran yang signifikan di dunia pendidikan saat ini. Teknologi 

memungkinkan peralihan interaksi sosial dari komunikasi secara luring menjadi 

daring, dimana lingkungan daring ini memungkinkan siswa tetap terlibat dalam 

proses pembelajaran di luar kelas (Blackmon, Stephanie J.; Major, 2012, pp. 77–

78). Pembelajaran mod aini bertujuan untuk memberi layanan pembelajaran 



 

 

berkualitas dalam jaringan yang masif dan terbuka untuk menjangkau peminat 

ruang belajar sehingga menjadi lebih luas (Sofyana & Rozaq, 2019, p. 82). Menurut 

Sadikin & Hamidah (2020, p. 216), pembelajaran daring pembelajaran yang 

memanfaatkan jaringan internet dalam rangka memunculkan interaksi 

pembelajaran yang beragam. Pembelajaran daring juga terbukti berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa (nilai), keterlibatan siswa, persepsi siswa terhadap 

format online, nilai komunitas belajar di antara siswa dan bahkan menekan 

peningkatan putus sekolah (Nguyen, 2015, p. 310). 

Pembelajaran daring memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Mustofa et 

al. (2019, p. 154), karakteristik pembelajaran daring ialah: (1) materi yang disajikan 

dalam bentuk teks, grafik, dan berbagai elemen multimedia, (2) waktu dan tempat 

belajar yang digunakan bersifat online, (3) komunikasi dapat dilakukan secara 

serentak maupun tidak serentak melalui aplikasi pembelajaran berbasis online, (4) 

materi ajar lebih mudah diperbaharui, (5) dapat meningkatkan interaksi antara 

peserta didik dan guru, (6) bentuk  komunikasi belajar dapat bersifat formal dan 

informal, serta (7) sumber belajar yang digunakan semakin luas. Dalam 

menjalankan pembelajaran daring, guru dapat memanfaatkan berbagai bentuk 

teknologi dari yang paling sederhana seperti Whatsapp maupun yang lebih canggih 

seperti berbagai aplikasi web conference, dimana dalam pemilihannya sangat 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah (Anugrahana, 

2020). Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran 

daring diantaranya adalah teknologi, karakteristik pengajar, dan karakteristik siswa 

(Pangondian et al., 2019, p. 58).  

Di sisi lain, dikarenakan pembelajaran daring berbeda dengan pembelajaran 

konvensional maka tak jarang guru mengalami kendala dalam melaksanakan 

pembelajaran daring. Kendala yang dialami guru saat melaksanakan pembelajaran 

daring yaitu, pemilihan aplikasi pembelajaran daring yang digunakan, jaringan 

internet, pemilihan materi pembelajaran, penilaian terkait kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, serta kurangnya pengawasan baik dari guru maupun orang tua saat 

pembelajaran daring berlangsung (Rigianti, 2020, p. 299). Pelaksanaan penilaian 

secara daring di ketiga ranah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring. Penilaian merupakan upaya memperoleh informasi secara 

menyeluruh terkait sejauh mana kemampuan dan kemajuan belajar peserta yang 

meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Suryani & Pramusinto, 2011, p. 

36). Aspek kognitif dapat berupa konsep, asas, prinsip, dan teori yang merupakan 

hasil kajian para ilmuwan. Aspek psikomotorik dapat berupa keterampilan konkrit 

maupun abstrak seperti mengamati, menghitung, mengukur, mengklasifikasi, 

memprediksi, dan mengomunikasikan hasil. Aspek afektif dapat berupa nilai-nilai 

dan sikap ilmiah seperti sikap objektif, berpikir bebas, dan disiplin. Aspek kognitif 

lebih kepada keterampilan berpikir, aspek psikomotorik lebih kepada keterampilan 

praktis dan aspek afektif lebih kepada komunikasi, kolaborasi, motivasi dan 

sebagainya (Noor et al., 2020, pp. 3469–3470). 

Penilaian daring merupakan penilaian elektronik, dimana prosedur 

penilaian dari awal sampai akhir dilakukan secara daring. Hal ini berarti bahwa 



 

 

desain, pelaksanaan perekaman respon, dan pemberian umpan balik dilaksanakan 

menggunakan bantuan teknologi (Alruwais et al., 2018, p. 34). Penilaian berbasis 

online dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Sistem penilaian ini sangat 

efektif dan efisien karena dapat mengukur kemampuan siswa secara objektif dan 

valid (Hasanah et al., 2020, p. 340). Di sisi lain, penilaian daring juga tidak lepas 

dari tantangan. Pertama, kurangnya pengalaman siswa dengan komputer atau 

proses penilaian online dapat menjadi hambatan pelaksanaan penilaian daring. Hal 

ini bisa diatasi dengan memberikan pelatihan di awal untuk pembiasaan. Kedua, 

akses komputer dan internet yang kurang juga menjadi tantangan tersendiri. 

Sebagai solusi, sekolah dapat menyediakan laboratorium komputer dengan akses 

internet yang baik. Akan tetapi, untuk masa pandemi tetap harus dilaksanakan 

dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Ketiga, kesulitan dalam 

penilaian untuk jawaban/respon siswa berupa penjelasan juga menjadi tantangan 

bagi guru. Keempat, menilai proyek kelompok ternyata juga bukan pekerjaan 

mudah. Dibutuhkan pengamatan terhadap keterampilan komunikasi dan kerja 

kelompok, penilaian baik secara individu maupun kelompok, serta memberikan 

umpan balik yang tepat. Terakhir, guru yang belum terbiasa dalam menggunakan 

teknologi dan melaksanakan penilaian daring tentu saja menjadi tantangan yang 

besar sehingga perlu diberikan pelatihan untuk mereka (Alruwais et al., 2018, pp. 

35–36). Selain itu, ditemukan bahwa pengajar juga mengalami kesulitan dalam 

melakukan penilaian keterampilan (Mukhtar et al., 2020). Akan tetapi, lepas dari 

segala tantangan atau kendalanya, dikarenakan pembelajaran daring dan penilaian 

secara online bersifat fleksibel, maka pembelajaran dan penilaian secara online 

dapat diterapkan pada segala jenjang pendidikan tanpa terkecuali, termasuk 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah lembaga pendidikan dimana 

peningkatan kemampuan peserta didik untuk dapat mengembangkan diri seiring 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian menjadi tujuannya.  SMK 

menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan 

sikap profesional. Selain itu lulusan dari SMK dibekali dengan kemampuan, 

keterampilan, dan keahlian, sehingga peserta didik yang lulus dari SMK dapat 

menjadi sumber daya manusia yang siap terjun dalam dunia kerja (Sulfemi & Qodir, 

2017, p. 2). Terdapat 3 jenis mata pelajaran yang ada di SMK (normatif, adaptif dan 

produktif). Mata pelajaran produktif sendiri merupakan mata pelajaran yang dapat 

dipilih peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan serta kebutuhan 

daerah. Selain itu, mata pelajaran produktif membekali peserta didik supaya 

mempunyai kompetensi kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI). Penilaian perlu senantiasa dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang 

siap kerja dan memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan di 

dunia kerja nantinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan penilaian di pembelajaran daring yang 

dilaksanakan pada mata pelajaran produktif yang mencakup ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik selama masa pandemi di SMK Negeri 3 Salatiga. 

 



 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana 

pelaksanaan penilaian pembelajaran online pada mata pelajaran produktif yang 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik di masa pandemi di SMK 

Negeri 3 Salatiga. Subjek dari penelitian ini adalah guru produktif SMK Negeri 3 

Salatiga. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan 

observasi. Partisipan ditentukan menggunakan teknik snowball sampling, dimana 

wawancara pertama-tama dilakukan kepada beberapa orang guru dan kemudian 

guru-guru tersebut akan merekomendasikan guru lainnya untuk diwawancara. 

Adapun partisipan yang didapatkan dari penelitian ini berjumlah 10 orang. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan asesmen yang 

mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik pada masa pandemi di SMK 

Negeri 3 Salatiga (bagaimana pelaksanaannya, kendala yang dihadapi, dan solusi 

yang diberikan).  

Wawancara mendalam kepada guru dilaksanakan berdasarkan pedoman 

wawancara yang telah disusun sebelumnya. Observasi juga dilakukan untuk 

memperoleh data pendukung untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari 

wawancara (proses pelaksanaan penilaian dan gambaran tes online menggunakan 

platform tertentu). Semua data dikumpulkan dan apabila data yang diperoleh dirasa 

masih belum lengkap, kembali ke lapangan sampai data yang dibutuhkan memadahi 

dan lengkap.  Analisis data penelitian dilakukan menggunakan model analisis Miles 

& Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data, serta 

penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Data yang telah terkumpul 

dipilah-pilah dan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, data 

disajikan dalam bentuk narasi disertai beberapa kutipan dari hasil wawancara 

dengan guru. Akan tetapi, untuk menghargai dan melindungi privasi partisipan, 

diberikan istilah partisipan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tabulasi juga digunakan dalam 

penyajian data untuk membuat data lebih mudah dipahami. Triangulasi teknik 

pengumpulan data juga dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data, yaitu tidak 

hanya menggunakan teknik wawancara, namun juga observasi.   

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa guru-guru mata pelajaran 

produktif di SMKN 3 Salatiga tetap melaksanakan penilaian dalam proses 

pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Para guru berpendapat bahwa 

penilaian harus tetap dilakukan walaupun di tengah pandemi dan dilakukan secara 

daring. Salah seorang guru menyatakan bahwa penilaian secara daring tetap 

dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menangkap apa yang sudah 

diberikan atau diajarkan oleh guru. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh 

Suryani & Pramusinto (2011, p. 36) bahwa penilaian merupakan upaya 

memperoleh informasi secara menyeluruh terkait sejauh mana kemampuan dan 



 

 

kemajuan belajar peserta yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

sehingga sangat penting dan harus dilaksanakan. Bisa dikatakan bahwa para guru 

di SMKN 3 Salatiga sudah memahami mengenai pentingnya penilaian dalam proses 

pembelajaran. Penilaian idealnya mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, 

psikomotorik dan afektif, dimana hasil penelitian mengenai pelaksanaan penilaian 

di ketiga ranah dalam pembelajaran daring di SMKN 3 Salatiga tersebut disajikan 

satu per satu.   

 

Penilaian Kognitif  

 

Penilaian kognitif menilai keterampilan berpikir yang dimulai dari tingkat 

mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai 

mengkreasi (Noor et al., 2020, p. 3469). Berdasarkan hasil wawancara kepada 10 

guru mata pelajaran produktif, mereka menyatakan bahwa penilaian pengetahuan 

atau di ranah kognitif tetap dilaksanakan di pembelajaran daring selama masa 

pandemi ini. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan penilaian secara daring di 

ranah pengetahuan disajikan di Tabel 1.   

 

Tabel 1  

Pelaksanaan Penilaian Online di Ranah Kognitif 

 

Aspek Uraian 
Partisipan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Melaksanaka

n Penilaian 

Kognitif 

Ya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Tidak  
                    

Bentuk dan 

Teknik yang 

Digunakan 

Uraian     √     √ √ √     

Pilihan Ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Aplikasi 

yang 

Digunakan  

Sekolah Digital √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

WhatsApp   √ √               

Google Form           √   √     

Google 

Classroom 
               √   

E-Mail     √               

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa seluruh guru melakukan penilaian kognitif 

secara daring. Aplikasi yang digunakan guru dalam melaksanakan penilain kognitif 

secara daring diantaranya adalah Sekolah Digital SMKN 3 Salatiga (LMS yang 

dimiliki oleh sekolah), WhatsApp, Google form, Google Classroom, dan E-mail. 

Aplikasi Sekolah digital sendiri merupakan aplikasi utama yang disediakan oleh 

sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Oleh karena itu, semua partisipan 

yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka menggunakan aplikasi tersebut 

untuk melakukan penilaian di ranah kognitif. Aplikasi Sekolah digital memiliki 



 

 

fitur Tugas Daring, Pembelajaran Online, PTS (Penilaian Tengah Semester), TAS 

(Tes Akhir Semester), dan Kehadiran yang bisa digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan penilaian. Salah satu Teknik penilaian yang dilaksanakan secara daring 

menggunakan Sekolah Digital adalah bentuk pilihan ganda, dimana nilai akan 

dihitung secara otomatis seperti pada Gambar 1.  

 

 
 

Gambar 1. Contoh Tes di Sekolah Digital dalam Bentuk Pilihan 

Ganda 

 

 

Penilaian dalam bentuk pilihan ganda paling banyak digunakan oleh guru di SMKN 

3 Salatiga. Hal ini dikarenakan kepraktisannya. Hal ini merupakan kelebihan 

penilaian secara online dimana penilaian yang dilakukan lebih objektif dan valid 

(Hasanah et al., 2020, p. 340). Tidak hanya dalam bentuk pilihan ganda, di aplikasi 

Sekolah Digital, guru juga dapat membuat tes dalam bentuk uraian. Hanya saja, 

untuk tes dalam bentuk uraian, penilaian tidak bisa dilakukan secara otomatis. 

Sebaliknya, bentuk tes ini akan dinilai secara manual satu persatu oleh guru. Itulah 

mengapa di Tabel 1 ditunjukkan hanya empat dari sepuluh guru yang melakukan 

penilaian dalam bentuk uraian. Adapun contoh penilaian dalam bentuk uraian 

menggunakan aplikasi Sekolah Digital ditunjukkan di Gambar 2.  

 



 

 

 
Gambar 2. Contoh Tes di Sekolah Digital dalam Bentuk Uraian 

 

 

Dalam pelaksanaan  penilaian daring, guru akan memulai dengan membuat soal 

sesuai kisi-kisi, menyusun instrumen penilaian dan mengunggahnya ke aplikasi 

Sekolah digital, membuat jadwal pelaksanaan tes, kemudian guru menyampaikan 

jadwal serta memberikan token soal kepada peserta didik sebagai kode akses 

mengerjakan soal. Tes pilihan ganda biasanya digunakan untuk tes tengah semester 

dan tes akhir semester, sedangkan tes uraian digunakan untuk ulangan harian.  

Selain aplikasi Sekolah Digital, guru juga menggunakan aplikasi WhatsApp, 

Google Form atau Google Classroom, dan Email untuk melaksanakan penilaian 

kognitif. Untuk Whatsapp dan Email, karena fiturnya yang terbatas, aplikasi ini 

digunakan hanya untuk untuk penyampaian soal, pengumpulan jawaban, serta 

penyampaian jadwal tes. Soal yang dikirimkan guru berbentuk uraian dengan 

format Microsoft word (.docx) dan ada juga yang menyampikan melalui chat biasa.  

Siswa mengumpulkan jawaban dalam bentuk file dengan format Microsoft word 

(.docx) dan filenya di kirim di grup WhatsApp. Selain itu, siswa juga dapat 

mengumpulkan jawaban dengan format .jpg dengan cara siswa menulis jawaban di 

kertas kemudian difoto dan di kirim ke grup WhatsApp. Penilaian yang di lakukan 

guru menggunakan aplikasi ini masih manual, dikarenakan soal yang dikirim 

bersifat uraian, maka guru harus memberi nilai satu persatu. Hal ini juga beresiko 

terjadi kesalahan dalam menilai atau bisa saja ada bagian yang terlewat.  

Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dialami guru saat melakukan 

assessment kognitif secara online. Adapun kendala yang dialami guru dalam 

melaksanakan assessment secara online yaitu, siswa terlambat login, jaringan 

internet yang kurang baik, kuota yang terbatas, nilai yang tidak tersimpan di sistem, 

perangkat siswa yang kurang memadai, dan aplikasi yang terkadang error. Hal ini 

sejalan dengan yang disampaikan oleh Appiah bahwa bagi siswa, rendahnya 

kualitas jaringan internet dan peralatan yang kurang memadahi membuat mereka 

tidak dapat mengakses penilaian dengan mudah (Appiah, 2018). Dari beberapa 

masalah yang ditemukan, jaringan adalah masalah utama yang dihadapi guru dalam 

melaksanakan assessment. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 



 

 

Rigianti bahwa salah satu kendala yang dialami saat melakukan assessment secara 

online adalah koneksi internet (Rigianti, 2020, pp. 299–300). Koneksi internet 

adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran online, tidak hanya 

bagi masyarakat di daerah yang tertinggal, kenyataan di lapangan membuktikan 

bahwa masyarakat di daerah perkotaan pun mengeluhkan minimnya koneksi 

internet.  

Ada beberapa cara yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala tersebut 

yaitu, menghadirkan siswa ke sekolah, menjadwal ulang tes, menggunakan aplikasi 

lain, menjalin komunikasi antara siswa, wali kelas, dan orang tua. Sebelum 

melakukan tes, biasanya guru menghimbau kepada siswa untuk mencari tempat 

yang jaringannya bagus. Selain itu, guru juga mengkomunikasikan kepada orang 

tua siswa melalui wali kelas bahwa akan ada tes, sehingga orang tua dapat 

memantau siswa guna menghindari siswa terlambat login saat tes. Jika aplikasi 

error, guru melakukan penjadwalan ulang atau guru juga bisa mengalihkan 

penilaian menggunakan aplikasi lain. Apabila peralatan siswa tidak mumpuni, 

siswa didatangkan ke sekolah secara terjadwal dengan protokol kesehatan yang 

berlaku dan meminta siswa mengerjakan ditempat yang sudah disediakan guru 

seperti yang disampaikan oleh salah satu guru sebagai berikut, 

 

“Jika terkendala pada sinyal dan nilainya tidak tersimpan maka kita 

menjadwalkan ulang untuk siswa agar bisa mengerjakan ulang.Jika 

perangkat siswa tidak mendukung, maka biasanya kami menghadirkan 

siswa ke sekolah untuk mengerjakan di lab komputer atau sebagainya” 

(Partisipan 4). 

 

Mendatangkan siswa ke sekolah merupakan pilihan terakhir jika penilaian secara 

daring tidak dapat dilakukan, atau ada siswa yang benar-benar tidak bisa 

mengikuti tes/penilaian secara daring. Hal ini sangat jarang terjadi. Selain 

penilaian di ranah kognitif, penilaian di ranah psikomotorik juga perlu dilakukan.  

Penilaian Psikomotorik 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 10 orang partisipan 

mengenai penilaian yang dilakukan pada ranah psikomotorik diperoleh hasil yang 

disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 

Pelaksanaan Penilaian Online di Ranah Psikomotorik 

Aspek Uraian 
Partisipan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Melaksanakan 

penilaian 

psikomotorik 

Daring √   √ √  √ √ √ √ 

Luring  √ √   √   √  

Sekolah Digital √     √ √     √ √   



 

 

Aplikasi yang 

Digunakan   

Tinkercad       √             

CX-

Programmer         √           

WhatsApp             √ √   √ 

Bentuk dan Teknik 

Penilaian Daring 

Tes Praktek 

Unjuk Kerja √           √   √ √ 

Penilaian 

Proyek       √ √     √     

 

Dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa semua guru melakukan penilaian pada 

ranah psikomotorik. Akan tetapi, tidak semua guru melakukan penilaian di ranah 

psikomotorik secara daring. Hal ini dikarenakan guru belum menemukan media 

yang tepat untuk melaksanakan penilaian keterampilan secara daring. Tidak hanya 

itu, siswa merasa kesulitan dalam melaksanakan penilaian secara daring 

dikarenakan tidak semua siswa memiliki alat dan bahan untuk dipraktekkan sesuai 

dengan jurusan yang diambil siswa. Ketika ditanya apakah guru melakukan 

penilaian keterampilan secara daring, salah seorang guru menyatakan,  

“Tidak, karena kesulitan di medianya dan bahan untuk dipraktekkan 

sehingga siswa merasa kesulitan mengingat jurusannya adalah teknik 

ototronika yang berhubungan dengan mobil” (Partisipan 2). 

 

Guru lain juga menyatakan hal yang senada mengenai pelaksanaan penilaian 

keterampilan yang tetap dilakukan namun tidak secara daring sebagai berikut, 

 

“Ya, tapi tidak secara online tapi luring terbatas. Karena jika 

melakukan secara online belum menemukan metode yang pas untuk menilai 

psikomotorik” (Partisipan 3).  

 

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Mukhtar bahwa pengajar 

mengalami kesulitan dalam pelaksanaan penilaian keterampilan secara daring 

(Mukhtar et al., 2020). Selanjutnya, guru yang tidak melakukan penilaian 

psikomotorik secara daring mengubah penilaian menjadi luring secara terjadwal 

dengan menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Sejumlah siswa 

dijadwalkan datang ke sekolah untuk melaksanakan penilaian. Berikut pernyataan 

salah seorang guru, 

 

“Anak datang ke sekolah sekitar 10 anak, anak di suruh praktek dan 

dinilai” (Partisipan 9). 

 

Adapun aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan penilaian keterampilan 

secara daring adalah  Sekolah digital, CX-Programmer, Tinkercad, dan WhatsApp. 

Dari beberapa aplikasi yang digunakan, guru lebih dominan menggunakan Sekolah 

digital dan WhatsApp untuk melakukan penilaian psikomotorik secara online. Tes 

praktek unjuk kerja dan penilaian proyek adalah bentuk dan teknik penilaian yang 



 

 

sering digunakan guru dalam penilaian keterampilan secara daring. Dalam 

melakukan penilaian psikomotorik secara online, yang dilakukan guru yaitu, guru 

memberikan tugas kepada siswa kemudian siswa mengerjakan dengan cara 

membuat video dengan durasi yang sudah ditentukan guru. Siswa mengumpulkan 

melalui media yang sudah ditentukan guru. Penugasan yang diberikan guru tidak 

selalu bersifat individu, namun ada juga yang kelompok. Soal yang diberikan 

kepada siswa tidak selalu berujung praktek, sehingga siswa dapat mengerjakannya 

dengan cara menjelaskan. Berikut penjelasan salah seorang guru mengenai 

pelaksanaan penilaian keterampilan secara daring,  

 

“Membuat soal sesuai kisi-kisi dan materi, di upload ke system, 

siswa mengerjakan. Berbeda dengan yang kognitif, disini siswa 

mengerjakan sesuai dengan langkah kerja, ada yang menceritakan secara 

uraian dan ada yang menyampaikan melalui video. Untuk 

pengumpulannya, siswa bisa kirim melalui whatsapp dan ada yang di 

upload di channel youtube masing-masing sesuai kesepakatan yang sudah 

disampaikan guru” (Partisipan 8).  

 

Dalam pelaksanaan penilaian keterampilan yang dilakukan secara daring, 

ditemukan beberapa kendala. Kendala yang dialami guru saat melakukan penilaian 

keterampilan secara daring yaitu, siswa tidak terkoordinir dengan baik, jaringan 

yang buruk, siswa yang tidak tepat waktu dalam melakukan penilaian, sistem yang 

error, peralatan siswa yang kurang memadai, dan tidak terdapat media yang tepat 

untuk  penilaian praktek. Dalam mengatasi kendala tersebut, terdapat beberapa cara 

yang dilakukan oleh guru diantaranya adalah melakukan penjadwalan ulang dan 

jika memang terkendala alat dan media, maka siswa dihadirkan ke sekolah secara 

terjadwal dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang berlaku dan 

mengerjakan di sekolah. Berikut penjelasan dari salah seorang guru mengenai cara 

mengatasi kendala dalam pelaksanaan penilaian keterampilan secara daring. 

 

“Jika anak benar benar tidak memiliki fasilitas, maka anak 

dihadirkan dengan terjadwal, sesuai dengan prokes kesehatan dan 

mengerjakan di sekolah secara terjadwal” (Partisipan 7).  

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, walaupun terkendala fasilitas seperti 

alat dan media, tidak sedikit siswa yang memiliki inisiatif untuk meminjam di 

bengkel atau teman sebagai usaha untuk mendapatkan nilai, sehingga guru tidak 

perlu menghadirkan siswa ke sekolah. Berikut penjelasan salah seorang guru ketika 

apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan penilaian secara daring. 

 

“Tidak ada, karena siswa memiliki inisiatif meminjam di bengkel 

tetangga, dan teman, sebagai bentuk usaha mendapatkan nilai” (Partisipan 

1). 

 



 

 

Dari pernyataan guru tersebut, dapat dilihat bahwa ternyata terdapat sebagian siswa 

yang memiliki motivasi dan inisiatif untuk mengikuti penilaian keterampilan secara 

online walaupun terkendala perangkat dan peralatan yang tidak memadai. Penilaian 

terakhir yang harus ada dalam proses pembelajaran adalah penilaian di ranah afektif 

atau sikap.  

 

Penilaian Afektif 

 

Aspek penilaian afektif dapat berupa nilai-nilai dan sikap ilmiah seperti 

sikap objektif, berpikir bebas, dan disiplin. Aspek kognitif lebih kepada 

keterampilan berpikir, aspek psikomotor lebih kepada keterampilan praktis, 

sedangkan aspek afektif lebih kepada komunikasi, kolaborasi, motivasi dan 

sebagainya (Noor et al., 2020, pp. 3469–3470). Dari penelitian pada pelaksanaan 

penilaian di ranah afektif di kelas produktif di SMKN 3 Salatiga diperoleh hasil 

data yang disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 

Pelaksanaan Penilaian Online di Ranah Afektif 

Aspek Uraian  
Partisipan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Melaksanaka

n Penilaian 

Afektif 

Ya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Tidak 
                    

Aplikasi 

yang 

Digunakan 

WhatsApp √ √ √             √ 

Sekolah digital 
  √ √ √ √ √ √ √   √ 

Bentuk dan 

Teknik yang 

Digunakan 

Observasi √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ 

Wawancara   √        √     √   

Penilaian Diri            √         

Penilaian Antar 

Teman 
          √         

 

Dari Tabel 3, dapat diketahui bahwa semua guru melakukan penilaian di 

ranah afektif secara online. Aplikasi yang digunakan guru dalam melaksanakan 

penilaian afektif secara online yaitu, Sekolah digital dan WhatsApp. Bentuk dan 

teknik yang digunakan guru dalam melakukan penilaian afektif yaitu, observasi, 

wawancara, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Guru lebih dominan 

menggunakan observasi dikarenakan hampir semua guru mengamati siswa melalui 

Sekolah digital saat pembelajaran online berlangsung. Penilaian ini biasanya 

dilakukan secara asinkron. 

Saat pembelajaran secara sinkron, guru juga menilai sikap siswa dilihat dari 

kehadiran siswa, keaktifan siswa, pengumpulan tugas siswa, antusias siswa dalam 

menjawab pertanyaan dari guru, cara mengemukakan pendapat, cara menghargai 

pendapat teman, dan ditunjang dari sikap kerja siswa saat didatangkan ke sekolah 



 

 

pada penilaian psikomotorik. Pada proses penelitian berlangsung, didapati guru 

yang melakukan penilaian afektif dengan cara video call siswa secara bergantian 

pada saat pembelajaran online berlangsung, hal ini dilakukan agar guru dapat 

melihat dan menilai sikap siswa secara langsung. Selain itu, didapati guru yang 

melakukan penilaian sikap dari video yang dikirim siswa saat proses penilaian 

psikomotorik berlangsung. Berikut penjelasna salah seorang guru mengenai 

penilaian sikap. 

 

“Dilihat dari persentase kehadiran, jika tingkat kehadiran siswa 

tinggi maka sikapnya baik. Dari hasil rekaman yang disampaikan siswa 

dapat dilihat mana siswa yang aktif dan tidak, mana yang serius dan mana 

yang tidak” (Partisipan 10).  

 

Adapun kendala yang dihadapi guru saat melakukan penilaian afektif secara online 

yaitu, tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa memantau siswa secara terus 

menerus, siswa pasif, dan kurangnya waktu. Hal ini terjadi karena guru hanya 

melihat sikap siswa melalui kehadiran siswa, keaktifan siswa, pengumpulan tugas, 

dan antusias siswa saat menjawab pertanyaan guru.  

Cara yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

mengajak komunikasi siswa yang terlihat tidak aktif atau bahkan melakukan video 

call kepada siswa yang dianggap kurang, bahkan guru juga menghadirkan siswa ke 

sekolah guna mewawancarai siswa yang dianggap kurang aktif sehingga dapat 

diketahui sikap siswa. Bahkan dilakukan home visit jika siswa tidak bisa melakukan 

komunikasi secara online. Kendala waktu dihadapi guru pada saat melakukan video 

call kepada siswa saat pembelajaran berlangsung, sehingga tidak memungkinkan 

bagi guru untuk melakukan video call kepada semua siswa, sehingga guru membagi 

dan menjadwal siswa untuk video call. Guru yang belum menemukan cara yang 

cocok untuk menilai sikap siswa biasanya dikarenakan guru hanya bisa menilai 

sikap dari persentase kehadiran, pengumpulan tugas, keaktifan, dan itu semua tidak 

bisa menjadi patokan untuk menilai sikap.   

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penilaian online 

sudah dilakukan oleh sebagian besar guru di kelas produktif di SMKN 3 Salatiga. 

Semua guru melaksanakan penilaian online di ranah kognitif dan afektif. Akan 

tetapi belum semua guru melaksanakan penilaian online di ranah keterampilan. 

Akses internet dan perangkat teknologi yang dimiliki siswa menjadi kendala utama 

dalam pelaksanaan penilaian online. Belum menemukan media dan metode yang 

sesuai juga dianggap menjadi kendala, terutama dalam pelaksanaan penilaian 

keterampilan. Kurangnya waktu, kurangnya kedisiplinan dan keaktifan siswa juga 

menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penilaian secara online. Beberapa 



 

 

solusi yang diberikan adalah menjadwalkan ulang penilaiannya, mengganti 

aplikasi, dan mengomunikasikan kepada orangtua mengenai pelaksanaan penilaian. 

Sedangkan penilaian luring yaitu dengan mendatangkan siswa ke sekolah menjadi 

pilihan terakhir jika berbagai solusi sebelumnya tidak memecahkan permasalahan 

yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan guru dapat lebih mengeksplorasi 

teknologi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan penilaian online. Selain itu, 

untuk penelitian selanjutnya dapat lebih fokus pada salah satu ranah penilaian untuk 

diketahui teknik atau bentuk teknologi yang sesuai dan dapat digunakan dalam 

pelaksanaan penilaian online. 
  


