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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru SD Dabin I Kecamatan 

Gondang dalam menyusun rubrik penilaian melalui monitoring terstruktur di Kecamatan Gondang 

Kabupaten Sragen Semester II Tahun Pelajaran 2019/2020. Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian tindakan sekolah yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam menyusun rubrik penilaian pada kondisi awal masih 

cukup rendah, terdapat beberapa guru yang kurang memahami penggunaan rubrik penilaian dalam 

pembelajaran termasuk dalam kaitannya dengan cara menyusun rubrik penilaian dan beberapa 

guru yang lain belum memahami aplikasi rubrik penilaian dalam mendukung evaluasi 

pembelajaran. Hasil pengamatan siklus 1 menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi guru SD Dabin 

I Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2019/2020 dalam menyusun rubrik 

penilaian termasuk kategori cukup. Hasil pengamatan siklus 2 diketahui bahwa kompetensi guru 

dalam menyusun rubrik penilaian termasuk dalam kategori yang baik. Guru telah memahami arti 

penting rubrik penilaian dalam evaluasi pembelajaran, sehingga dapat merencanakan rubrik 

penilaian yang dapat membantu guru dan siswa dalam evaluasi pembelajaran dengan baik. Guru 

juga memahami metode menyusun indikator penilaian yang tepat yang sesuai dengan karakteristik 

siswa, sehingga relevan diimplementasikan dalam pembelajaran.  

Kata kunci: kompetensi guru, rubrik penilaian, monitoring terstruktur.  

 

PENDAHULUAN 

Guru Sekolah Dasar mempunyai peranan penting karena memberikan pondasi bagi 

peningkatan sumber daya manusia sejak dini. Keberhasilan seorang anak didik mengikuti 

pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi sangat ditentukan pada 

keberhasilannya mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Oleh karena itu di sekolah dasar 

diperlukan guru yang profesional untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, misalnya 

pada saat kegiatan kegiatan belajar mengajar guru tidak hanya sekedar menyampaikan 

materi namun kegiatan pembelajaran yang bermuara pada perubahan perilaku siswa. Selain 

mengajar guru juga mempunyai tugas mendidik, mengajar, dan membimbing siswa dengan 

memberikan keterampilan sebagai sebagai bekal hidup dalam masyarakat. Begitu juga 

dalam penilaian hasil belajar peserta didik, idealnya guru dapat berperan optimal dalam 

mengevaluasi proses pembelajaran.  

Penilaian hasil belajar peserta didik bertujuan untuk memantau proses, kemajuan, 

perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan 

kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. Penilaian juga dapat memberikan 
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umpan balik kepada guru agar dapat menyempumakan perencanaan dan proses 

pembelajaran (Lampiran PP No. 19, 2005). Penilaian kelas merupakan bagian dari penilaian 

internal (internal asses-ment) terhadap proses dan hasil peserta didik yang dilakukan oleh 

pendidik, dalam hal ini guru kelas atas nama satuan pendidikan. Penilaian kelas untuk 

menilai kompetensi peserta didik pada saat dan akhir pembelajaran (BSNP, 2006).  

Tugas dan fungsi guru tersebut di atas sejalan dengan yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengemukakan bahwa 

seorang guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Giarti, 2015). Dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalnya diperlukan pemahaman mengenai konsep belajar dan 

pengembangan kurikulum dalam bentuk penyusunan silabus, penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan mampu mengimplementasikan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Pemahaman konsep belajar yang dimaksud ialah kegiatan guru untuk 

memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan untuk membentuk pengalaman 

belajar sehingga dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. Namun, pada kenyataannya 

masih jauh dari harapan.  

Rubrik penilaian sangat bermanfaat bagi peserta didik dan guru. Manfaat bagi 

peserta didik yakni rubrik penilaian mampu memberikan gambaran kelebihan dan 

kekurangan yang telah dilakukan, dan cara meningkatkan kemampuannya. Selain itu peserta 

didik diharapkan mampu membuat rencana belajar dengan menentukan target yang akan 

dicapai, dan dapat kesempatan melakukan asesmen diri. Hal ini akan berakibat peserta didik 

menjadi pembelajar aktif dan kompeten-si dasarnya lebih cepat dicapai. Rubrik penilaian 

juga sangat penting bagi guru, dan orang tua. Melalui rubrik penilaian, guru segera 

mengetahui kriteria-kriteria yang lebih rinci dalam pembelajaran, dan orang tua lebih 

mengetahui perkembangan anak dengan kriteria yang jelas, sehingga mendorong orang tua 

lebih berperan dalam pembelajaran di rumah.  

Rubrik penilaian dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut antara lain ide 

utama, tujuan, siapa yang akan membuat, bahasa yang dipakai, dan layout. Ide utama 

berisi standar kompetensi atau kompetensi dasar yang akan dicapai dalam kegiatan. Tujuan 

mencakup pengetahuan, skill atau pemahaman yang akan dicapai harus diuraikan dengan 

jelas. Rubrik penilian dapat bermanfaat untuk guru, orang tua dan siswa. Bahasa yang 

dipakai jelas, singkat, mudah dipa-hami, istilah yang sulit harus dijelaskan secepatnya. 

Sedangkan layout harus me-narik, tidak kaku, dan fiendly 

Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan oleh guru SD Dabin I Kecamatan 

Gondang Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam mengembangkan 

rubrik penilaian masih rendah, guru terlihat belum mengembangkan pedoman penilaian 

tanpa disesuaikan dengan karakteristik siswanya, kemampuan guru dalam penyusunan 

rencana pembelajaran masih termasuk dalam kategori kurang.  

Oleh sebab itu upaya untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan kegiatan 

monitoring terstruktur bagi semua guru SD Dabin I Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen 

dalam kegiatan pembelajaran. Monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan 

monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan 

dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 
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Monitoring terstruktur pada dasarnya melaksanakan monitoring dengan jadwal dan program 

yang terstukur dan jelas. Harapanya dapat mengatasi semua permasalahan yang dialami 

oleh guru.  

Monitoring pelaksanaan pembelajaran dilakukan khususnya bagi pengawas atau 

supervisor dalam hal ini juga pengawas sekolah memiliki tujuan. Kegiatan monitoring 

pelaksanaan pembelajaran mempunyai tujuan, diantaranya adalah menyediakan informasi 

yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan 

membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan 

pendidikan; mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama 

para guru, dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan; menyumbang pada 

akuntabilitas. Pengawas perlu mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang sedang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, sesuai kurikulum 

tingkat satuan pendidikan, dan sesuai dengan tujuan pada tingkat satuan pendidikan; 

menyediakan sumber informasi kemajuan atau prestasi utama bagi para pengambil 

keputusan; dan memberikan masukan terhadap berbagai pengambilan keputusan. Apakah 

pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan 

revisi dalam kegiatan pembelajaran.  

Monitoring proses pembelajaran sangat penting untuk dilakukan. Untuk itu 

diperlukan adanya kerangka dalam kegiatan monitoring pembelajaran. Kerangka kegiatan 

monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual 

dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan atau monitoring sewaktu pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran berlangsung, dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan 

digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan. Karena itu, kerangka 

monitoring pelaksanaan pembelajaran diharapkan dapat bermanfaat bagi pengawas satuan 

pendidikan, kepala sekolah, dan guru agar pelaksanaan pembelajaran lebih terkontrol dan 

efektif.  

Monitoring terstruktur dapat diimplementasikan secara terpadu dalam kegiatan 

guru. Dalam kegiatan pembelajaran, pengawas sekolah berkesempatan untuk memantau, 

membina guru, dan melakukan evaluasi kompetensi guru. Monitoring terstruktur umumnya 

menggunakan teknik One Input Many Output dan Do talk Record adalah pembinaan 

menggunakan teknik yang diadobsi dari model pembelajaran kelas rangkap. One Input Many 

Output maksudnya bahwa dengan satu masukan akan diperoleh banyak keluaran, 

sedangkan Do talk Record maksudnya mengerjakan, membicarakan dan merekam. Dalam 

kegiatan monitoring teknik One Input Many Output digunakan untuk memancing kompetensi 

guru dengan memberikan satu masukan, dan diharapkan guru mampu menghasilkan 

keluaran yang bervariasi. Sedangkan teknik Do Talk Record, guru diajak untuk mengerjakan 

tugas, mendiskusikan, memperbaiki dalam bentuk produk akhir.  

Berdasarkan permasalahan tersebut merupakan dasar bagi penulis untuk melakukan 

Penelitian Tindakan Sekolah dengan mengangkat judul “Meningkatkan Kompetensi Guru SD 

kelas IV Dabin I dalam Menyusun Rubrik Penilaian melalui Monitoring Terstruktur di 

Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Semester II Tahun Pelajaran 2019/2020”, 

diharapkan dengan melalui monitoring terstruktur dapat meningkatkan kompetensi guru 

dalam menyusun rubrik penilaian yang nantinya dapat membawa dampak yang positif baik 

hasil belajar maupun proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif.  
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LANDASAN TEORI  

Kompetensi Guru 

Kompetensi berasal dari kata competency yang mempunyai makna kompetensi atau 

kecakapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,  kompetensi dapat diartikan sebagai 

kewenangan kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan satu hal. Adapun kompetensi 

guru adalah kompetensi seorang guru dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung 

jawab serta peranannya secara layak dan profesional sesuai standar yang ditetapkan dalam 

profesi guru.  

Menurut Musfah (2011) kompetensi guru merupakan kumpulan pengetahuan, 

perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dan pendidikan. Oleh karena itu, guru tidak hanya memiliki pengetahuan secara teori 

semata melainkan harus menjaga sikap, serta terampil dalam proses pembelajaran. 

Kompetensi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran pada suatu 

satuan pendidikan. Baharuddin (2019) mendefinisikan kompetensi sebagai penguasaan 

terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru.  

Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu peran atau tugas, 

kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap dan 

nilainilai pribadi, serta kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang 

didasarkan pada pengalaman pembelajaran yang dilakukan (Fitria, 2014).  

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi guru dapat didefinisikan sebagai kewajiban 

dan tanggung jawab guru dalam menguasai pengetahuan, memiliki sikap dan nilai positif, 

serta memiliki keterampilan yang direfleksikan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

Untuk menghasilkan siswa yang baik maka guru harus memiliki kompetensi yang baik. Kadar 

kualitas  guru ternyata dipandang sebagai penyebab kadar  kualitas output sekolah. Implikasi 

dari  profesionalitas guru, adalah adanya usaha dengan  sungguh-sungguh dalam hal 

mendidik, mengajar,  melakukan pembimbingan, serta mengarahkan  dan melatih siswa demi 

untuk tercapainya Standar Nasional Pendidikan Indonesia.  

Guru merupakan orang profesional atau ahli yang memerlukan kompetensi dalam 

menjalankan pekerjaannya. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh 

guru dalam menjalankan tugas dengan profesional. Kompetensi merupakan seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilkau yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 

guru dalam melaksanakan tugas profesionalannya. Guru mempunyai kedudukan sebagai 

tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa guru merupakan tenaga 

profesional yang harus memiliki dan menguasai pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam mengemban tugasnya guru perlu 

memiliki kompetensi meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi.  

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 dinyatakan 

bahwa guru harus memiliki standar kompetensi secara nasional. Di-antara standar 

kompetensi tersebut adalah: (1) Kompetensi Pedagogik, (2) Kompetensi Kepribadian, (3) 

Kompetensi Sosial, dan (4) Kompetensi Profesional 
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Rubrik Penilaian 

Rubrik dapat digunakan sebagai patokan bagi guru dalam menganalisis hasil belajar 

siswa. Secara formal suatu rubrik dirancang sebagai pedoman penskoran yang terdiri atas 

kriteria dari masingmasing kompetensi yang ingin dinilai, sehingga penilaian yang diberikan 

lebih objektif dan akurat. Oleh karena itu, reliabilitas (keajegan) suatu rubrik harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Penilaian dengan suatu rubrik dianggap reliable (ajeg) bila 

konsistensi perolehan nilai yang dihasilkan cenderung sama bila hasil tulisan dinilai oleh 

beberapa orang guru yang berbeda (inter-raters reliability)(Brown, 2014). Sedangkan bagi 

siswa, penggunaan rubrik penilaian diharapkan dapat menumbuhkan evaluasi diri (self 

evaluation) dalam menilai apakah tulisan mereka sudah baik atau belum. Hal ini akan 

memicu kemampuan menilai diri sendiri (self assessment) pada siswa terhadap kinerja yang 

telah dibuat.  

Rubrik penilaian adalah kunci penskoran yang menggambarkan berbagai tingkat 

kualitas kemampuan dari yang sempurna sampai yang kurang untuk menilai satu tugas, 

keterampilan, proyek, esai, laporan penelitian, atau kinerja spesifik. Tujuan penyusunan 

rubrik adalah untuk memberikan umpan balik tentang kemajuat siswa dan memberikan 

evaluasi yang rinci mengenai produk akhir (Depdiknas, 2006).  

Dalam kurikulum 2013 yang sedang diberlakukan, kompetensi siswa yang akan 

dicapai dalam tujuan pembelajaran disajikan dalam kompetensi inti. Kompetensi inti meliputi 

kompetensi Sikap Spiritual (beriman dan bertaqwa) (Kompetensi inti, KIII), Sikap Sosial 

(berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis serta bertanggung jawab (Kompetensi inti 

II, KI2), Pengetahuan (Berilmu) (Kompetensi inti III, KI3), Keterampilan (Cakap dan Kreatif) 

(Kompetensi inti III, KI4). Penilaian dilaksanakan pada ranah-ranah tersebut dijelaskan 

dalam Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 yang direvisi menjadi Permendikbud Nomor 104 

Tahun 2014.  

Penilaian Sikap  

Pada penilaian ini, dinilai sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. Pendidik 

melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman 

sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk 

observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala 

penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.  

Penilaian Pengetahuan  

Penilaian pengetahuan dapat dilaksanakan menggunaka taksonomi dari Bloom yang 

direvisi, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta. Penilaian pengetahuan bukan hanya pada pengetahuan peserta didik pada level 

yang rendah untuk tahap mengetahui, memahami, dan menerapkan saja, namun juga pada 

level tinggi yang meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.  

Penilaian Keterampilan 

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian 

yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 

menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan 

berupadaftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik.  
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Untuk memudahkan penilaian dan pengolahannya, tiap mata pelajaran perlu diskor 

sendiri-sendiri, meskipun dalam satu kali ulangan yang dilaksanakan (Retnawati, 2014). 

Sebagai contoh, misalnya untuk mengukur kompetensi pengetahuan digunakan tes untuk 

ulangan harian.  

Monitoring Terstruktur 

Monitoring terstruktur merupakan pembinaan kepada guru yang dilakukan melalui 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Tahapan-tahapan monitoring 

tersebut akan memudahkan untuk melakukan kegiatan, sekaligus memiliki dampak yang 

luas dan memberikan tantangan untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. 

Monitoring terstruktur menggunakan teknik One Input Many Output dan Do talk Record 

adalah pembinaan menggunakan teknik yang diadobsi dari model pembelajaran kelas 

rangkap. One Input Many Output maksudnya bahwa dengan satu masukan akan diperoleh 

banyak keluaran. Sedangkan Do talk Record makudnya mengerjakan, membicarakan dan 

merekam. Dalam kegiatan monitoring ini teknik One Input Many Output digunakan untuk 

memancing kompetensi guru dengan memberikan satu masukan, dan diharapkan guru 

mampu menghasilkan keluaran yang bervariasi. Sedangkan teknik Do Talk Record, guru 

diajak untuk mengerjakan tugas, mendiskusikan, memperbaiki dalam bentuk produk akhir.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan sekolah yang dilakukan 

oleh Pengawas Sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). PTS merupakan suatu prosedur penelitian yang 

diadaptasi dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan sekolah merupakan (1) 

penelitian partisipatoris yang menekankan pada tindakan dan refleksi berdasarkan 

pertimbangan rasional dan logis untuk melakukan perbaikan terhadap suatu kondisi nyata; 

(2) memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan; dan (3) memperbaiki 

situasi dan kondisi sekolah/pembelajaran secara praktis (Depdiknas, 2008). Secara singkat, 

PTS bertujuan untuk mencari pemecahan permasalahan nyata yang terjadi di sekolah-

sekolah, sekaligus mencari jawaban ilmiah bagaimana masalah-masalah tersebut bisa 

dipecahkan melalui suatu tindakan perbaikan.  

Masalah nyata yang ditemukan di sekolah, khususnya pada guru SD Dabin I 

Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen adalah belum optimalnya guru dalam menyusun 

rubrik penilaian. Prosedur penelitiannya dilakukan secara siklus. Satu siklus dimulai dari (1) 

perencanaan awal, (2) pelaksanaan, (3) observasi dan (4) refleksi.  

Penelitian tindakan sekolah ini dilakukan pada guru SD Dabin I Kecamatan Gondang 

Kabupaten Sragen Semester II tahun pelajaran 2019/2020 yang terdiri dari 10 guru, yaitu 

SD Negeri Gondang 1, SD Negeri Gondang 2, SD Negeri Gondang 6, SD Negeri Glonggong 1, 

SD Negeri Bumiaji 4, SD Negeri Tunggul 1, SD Negeri Tunggul 2, SD Negeri Plosorejo 2, 

SDIT Al Jabar Gondang dan SD Muhammadiyah (Plus) Gondang.  

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif. Analisis data dalam PTS bertujuan bukan untuk digeneralisasikan, melainkan 

untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau 

perubahan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini karena masalah yang diangkat dalam PTS 

bersifat kasuistik, artinya masalah yang spesifik terjadi dan dihadapi oleh guru yang 
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melakukan PTS tersebut dan alternatif pemecahan masalah yang dilakukan belum tentu 

akan memberikan hasil yang sama untuk kasus serupa. Oleh karena itu ketika suatu PTS 

berhasil menunjukkan terjadinya perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana 

yang diharapkan, maka berarti sekaligus peneliti (pengawas) telah berhasil menemukan 

model dan prosedur tindakan yang memberikan jaminan terhadap upaya pemecahan 

masalah tersebut.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Kondisi Awal 

Pengamatan terhadap kondisi awal dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2019. 

Kegiatan dalam rangka mengetahui kondisi awal guru meliputi pengamatan terhadap 

kompetensi guru dalam menyusun rubrik penilaian untuk evaluasi pembelajaran pada guru 

SD Dabin I Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Pelaksanaan kegiatan ini kemudian 

peneliti lakukan pengamatan (observasi) dan diakhir kegiatan monitoring terstruktur guru 

dites untuk mempraktikkan kemampuan dalam menyusun rubrik penilaian.  

Persiapan pembelajaran yang dilakukan yakni peneliti berkoordinasi dengan guru 

bahwa peneliti akan melaksanakan penelitian tindakan sekolah bagi para guru, selanjutnya 

peneliti melanjutkan koordinasi dengan guru dalam rangka menyampaikan maksud dan 

tujuan penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada guru SD Dabin I Kecamatan 

Gondang Kabupaten Sragen dilakukan dengan membuka kegiatan yang diawali 

mengucapkan salam, lalu mengecek kehadiran guru. Setelah itu, peneliti menyampaikan 

materi yang dijelaskan di depan kelas. Dalam menyampaikan materi, peneliti masih 

menggunakan metode ceramah yaitu materi dari awal sampai akhir disampaikan secara lisan 

oleh peneliti tanpa menggunakan media pembelajaran. Ketika menyampaikan materi guru-

guru diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti. 

Menjelang akhir kegiatan monitoring terstruktur, peneliti melakukan tes kemampuan guru 

dalam menyusun rubrik penilaian. Tes awal yang diberikan yaitu guru mencoba untuk 

menyusun rubrik penilaian pada kegiatan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan hal itu guru 

dinilai kemampuan dalam menyusun rubrik penilaian. Bersamaan dengan pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

kegiatan dalam pelaksanaan penyusunan rubrik penilaian yang dilakukan oleh guru. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada kondisi awal tentang kompetensi guru dalam menyusun 

rubrik penilaian pada guru SD Dabin I Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen diperoleh 

hasil sebagai berikut.  
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Gambar 1. Kompetensi Guru dalam Menyusun Rubrik Penilaianpada Kondisi Awal 

Kondisi awal menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam menyusun rubrik 

penilaian masih cukup rendah, terdapat beberapa guru yang kurang memahami penggunaan 

rubrik penilaian dalam pembelajaran termasuk dalam kaitannya dengan cara menyusun 

rubrik penilaian dan beberapa guru yang lain belum memahami aplikasi rubrik penilaian 

dalam mendukung evaluasi pembelajaran, sehingga diperlukan monitoring secara terstruktur 

dalam menyusun rubrik penilaian secara lebih intensif agar guru dapat lebih memahami 

tentang penyusunan rubrik penilaian yang baik. Kondisi awal menunjukkan bahwa tingkat 

kompetensi guru dalam menyusun rubrik penilaian terendah adalah 64, sedangkan nilai 

tertinggi adalah 70. Komptensi guru dalam menyusun rubrik penilaian secara umum 

diperoleh rata-rata 66,3 yang masih termasuk dalam kategori rendah, hal tersebut 

menggugah peneliti untuk melakukan penelitian terhadap guru. Untuk itu peneliti berfikir 

sekiranya dilakukan monitoring terstruktur dalam penyusunan rubrik penilaian terhadap 

guru, maka akan membantu meningkatkan kompetensi guru dalam kegiatan evaluasi 

pembelajaran.  

Deskripsi Hasil Siklus 1 

Pada Siklus 1 rencana perbaikan disusun dengan memperhatikan kekurangan-

kekurangan yang ditemukan pada aktivitas latihan sebelumnya. Selanjutnya kekurangan-

kekurangan itu diperbaiki pada monitoring terstruktur penyusunan rubrik penilaian Siklus 1 

dengan menitikberatkan identifikasi analisa dan merumuskan masalah, menyusun RPP, 

menyiapkan alat peraga atau media, dan penggunaan metode yang bervariasi dalam 

menyusun rubrik penilaian.  

Pelaksanaan kegiatan tindakan disesuaikan dengan perencanaan tindakan siklus 1. 

Dalam pelaksanaan ini melibatkan 10 guru yang diobservasi. Tindakan pertama, seluruh 

guru dikumpulkan dalam satu ruangan kemudian diberikan materi tentang penyusunan 

rubrik penilaian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam kegiatan evaluasi 

pembelajaran. Monitoring terstruktur penyusunan rubrik penilaian yang dilakukan 

menekankan pada proses pengumpulan informasi baik dari buku maupun dari internet, guru 

dibimbing untuk dapat menyusun rubrik penilaian mulai mengidentifikasi indikator-indikator 

yang digunakan dalam penilaian sampai dengan implementasinya dalam penilaian, selain itu 
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guru juga diberikan pengetahuan tentang efektivitas rubrik penilaian dalam kegiatan 

evaluasi pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran 

melalui monitoring terstruktur. Selama pelaksanaan, observer duduk di belakang mengamati 

kegiatan peneliti.  

Setelah melakukan serangkaian kegiatan menyusun rubrik penilaian pada guru yang 

diteliti diukur kompetensi guru dalam menyusun rubrik penilaian. Hasil kompetensi guru 

dalam menyusun rubrik penilaian kemudian dianalisis. Tidak ada kendala yang berarti yang 

dihadapi peneliti selama proses pelaksanaan penelitian.  

Selama melakukan serangkaian kegiatan menyusun rubrik penilaian, guru terlihat 

antuasias dalam menyimak, bertanya, dan mengumpulkan materi tentang penyusunan 

rubrik penilaian dalam meningkatkan kegiatan evaluasi pembelajaran. Hasil pengamatan 

siklus 1 diketahui bahwa kompetensi guru dalam menyusun rubrik penilaian sudah mulai ada 

peningkatan, namun masih termasuk dalam kategori yang cukup, dengan nilai rata-rata 

kompetensi guru dalam menyusun rubrik penilaian sebesar 70,5. Guru dengan tingkat 

kompetensi dalam menyusun rubrik penilaian tertinggi mendapatkan nilai 74, adapun guru 

dengan tingkat kompetensi dalam menyusun rubrik penilaian terendah mendapatkan nilai 

66. Adapun gambaran tingkat kompetensi guru dalam menyusun rubrik penilaian pada siklus 

1 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Kompetensi Guru dalam Menyusun Rubrik Penilaian pada Siklus 1 

 

Hasil pengamatan siklus 1 menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi guru SD Dabin 

I Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Semester II tahun pelajaran 2019/2020 dalam 

menyusun rubrik penilaian termasuk kategori cukup, hal ini disebabkan sebagian guru masih 

belum memiliki kreativitas dalam menyusun rubrik penilaian, guru juga belum mampu 

menentukan indikator-indikator yang digunakan dalam rubrik penilaian dan guru juga belum 

memahami secara pasti metode penyusunan rubrik penilaian yang benar, sehingga 
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kompetensi guru dalam menyusun rubrik penilaian belum sesuai dengan yang tercantum 

dalam perencanaan pembelajaran, sehingga perlu adanya peningkatan.  

Deskripsi Hasil Siklus 2 

Berdasarkan hasil refleksi dari Siklus 1 peneliti melakukan rencana perbaikan latihan 

Siklus 2 yang disusun untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada 

perbaikan pelatihan Siklus 1 yaitu dengan menitik beratkan pada implementasi penyusunan 

rubrik penilaian, peningkatan pada daya kreativitas dalam penyusunan rubrik penilaian, 

memperkaya informasi tentang rubrik penilaian yang dapat diterapkan dalam evaluasi 

pembelajaran serta pengembangan potensi yang dimiliki oleh guru melalui monitoring 

terstruktur penyusunan rubrik penilaian yang sesuai dengan potensi yang dimiliki.  

Pelaksanaan kegiatan tindakan disesuaikan dengan perencanaan tindakan siklus 2. 

Dalam pelaksanaan ini melibatkan 10 guru yang diobservasi. Tindakan yang dilakukan 

dimulai dengan mengumpulkan seluruh guru dalam satu ruangan kemudian diberikan 

bimbingan metode penyusunan rubrik penilaian yang digunakan dalam evaluasi 

pembelajaran. Monitoring terstruktur penyusunan rubrik penilaian ditekankan pada proses 

perencanaan sampai dengan praktik penyusunan rubrik penilaian, guru dilatih untuk 

merencanakan rubrik penilaian melalui penentuan indikator serta kegiatan penyusunan 

rubrik penilaian yang sesuai dengan ketentuan, selain itu guru juga diberikan pengetahuan 

tentang penyusunan rubrik penilaian yang informatif serta perkembangan berbagai media 

untuk menyusun rubrik penilaian. Selama pelaksanaan, observer duduk di belakang 

mengamati kegiatan peneliti.  

Setelah melakukan serangkaian kegiatan pada guru yang diteliti diukur tingkat 

kompetensi dalam menyusun rubrik penilaian. Hasil kompetensi guru dalam menyusun 

rubrik penilaian kemudian dianalisis. Tidak ada kendala yang berarti yang dihadapi peneliti 

selama proses pelaksanaan penelitian.  

Pada pelaksanaan perbaikan, peneliti melakukan perbaikan yang diperoleh pada 

Siklus 1. Perbaikan yang dilaksanakan memberikan hasil yang sangat memuaskan, sehingga 

kompetensi guru dalam menyusun rubrik penilaian mengalami peningkatan. Guru telah 

memahami arti penting rubrik penilaian dalam evaluasi pembelajaran, sehingga dapat 

merencanakan rubrik penilaian yang dapat membantu guru dan siswa dalam evaluasi 

pembelajaran dengan baik. Guru juga memahami metode menyusun indikator penilaian 

yang tepat yang sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga relevan diimplementasikan 

dalam pembelajaran. Adapun tingkat kompetensi guru dalam menyusun rubrik penilaian 

pada siklus 2 adalah sebagai berikut: 



ARYA SATYA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 
Vol. 1, No. 3, Desember 2021 
 

111 

 

 

Gambar 3. Kompetensi Guru dalam Menyusun Rubrik Penilaian pada Siklus 2 

Hasil pengamatan siklus 2 diketahui bahwa kompetensi guru dalam menyusun rubrik 

penilaian termasuk dalam kategori yang baik, dengan nilai rata-rata tingkat kompetensi guru 

sebesar 78,8. Guru dengan tingkat kompetensi tertinggi dalam menyusun rubrik penilaian 

mendapatkan nilai 82, adapun guru dengan tingkat kompetensi terendah dalam menyusun 

rubrik penilaian mendapatkan nilai sebesar 76.  

Hasil pengamatan siklus 2 menunjukkan bahwa rata-rata guru SD Dabin I 

Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Semester II tahun pelajaran 2019/2020 mengalami 

peningkatan kompetensi dalam menyusun rubrik penilaian yang lebih baik. Hal ini tentunya 

berimplikasi pada kegiatan evaluasi pembelajaran yang informatif, sehingga membuat 

administrasi pembelajaran tersusun dengan baik.  

KESIMPULAN 

1. Kompetensi guru dalam menyusun rubrik penilaian pada kondisi awal masih cukup 

rendah, terdapat beberapa guru yang kurang memahami penggunaan rubrik penilaian 

dalam pembelajaran termasuk dalam kaitannya dengan cara menyusun rubrik penilaian 

dan beberapa guru yang lain belum memahami aplikasi rubrik penilaian dalam 

mendukung evaluasi pembelajaran, sehingga diperlukan monitoring secara terstruktur 

dalam menyusun rubrik penilaian secara lebih intensif agar guru dapat lebih memahami 

tentang penyusunan rubrik penilaian yang baik.  

2. Hasil pengamatan siklus 1 menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi guru SD Dabin I 

Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Semester II tahun pelajaran 2019/2020 dalam 

menyusun rubrik penilaian termasuk kategori cukup, hal ini disebabkan sebagian guru 

masih belum memiliki kreativitas dalam menyusun rubrik penilaian, guru juga belum 

mampu menentukan indikator-indikator yang digunakan dalam rubrik penilaian dan guru 

juga belum memahami secara pasti metode penyusunan rubrik penilaian yang benar, 

sehingga kompetensi guru dalam menyusun rubrik penilaian belum sesuai dengan yang 

tercantum dalam perencanaan pembelajaran.  

3. Hasil pengamatan siklus 2 diketahui bahwa kompetensi guru dalam menyusun rubrik 

penilaian termasuk dalam kategori yang baik. Guru telah memahami arti penting rubrik 



Meningkatkan Kompetensi Guru Melalui Monitoring Terstruktur 
(Sri Kuspini) 
 

112 

 

penilaian dalam evaluasi pembelajaran, sehingga dapat merencanakan rubrik penilaian 

yang dapat membantu guru dan siswa dalam evaluasi pembelajaran dengan baik. Guru 

juga memahami metode menyusun indikator penilaian yang tepat yang sesuai dengan 

karakteristik siswa, sehingga relevan diimplementasikan dalam pembelajaran.  

SARAN 

1. Bagi sekolah diharapkan dapat memfasilitasi guru dalam mengembangkan diri 

melaksanakan penyusunan rubrik penilaian dengan cara diskusi dan memberikan contoh 

maupun fasilitas referensi yang mumpuni agar kompetensi guru menjadi lebih baik.  

2. Bagi guru diharapkan dalam melakukan penilaian agar aspek penilaian tidak hanya 

terbatas pada aspek pengetahuan, melainkan juga mencakup aspek sikap dan 

keterampilan sehingga sesuai dengan tujuan diadakannya penilaian dimana siswa 

memiliki kemampuan pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

3. Keberlanjutan penyusunan rubrik penilaian untuk siswa diharapkan dapat diperhatikan, 

sehingga pengembangan rubrik penilaian yang lain sangat terbuka untuk dilakukan pada 

penelitian berikutnya.  
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