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ABSTRAK 

 

          Kegiatan PPM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penilaian dan 

pengembangan instrumen penilaian sikap yang disertai rubrik penilaian dan menghasilkan 

Bank Rubrik yang berisi kumpulan hasil rubrik penilaian sikap yang dikembangkan oleh 

guru-guru kimia SMA se-Kota Yogyakarta yang telah melalui revisi, sehingga dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan penilaian sikap lainnya yang belum ada 

dalam Bank Rubrik ini. 

            Sebagai sasaran PPM adalah 20 guru kimia SMA/MA se-Kota Yogyakarta yang 

dipilih secara random sampling. Kegiatan PPM dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan, 

yaitu pada hari Jum’at (21 April 2017) di SMA Muhammadiyah 1 dihadiri 22 guru, Sabtu (6 

Mei 2017) dihadiri 25 guru, dan Jum’at (12 Mei 2017) dihadiri 18 guru bertempat di SMA N 

3 Kota Yogyakarta, menggunakan ceramah, diskusi, dan tanya jawab tentang permasalahan 

yang berkaitan dengan penilaian, khususnya penilaian afektif (sikap), tujuan penilaian sikap, 

dan kiat-kiat pengembangan rubrik penilaian sikap. Untuk menguji penguasaan materi yang 

disampaikan, maka peserta PPM diberi latihan mandiri berupa mengisi deskripsi rubrik yang 

belum lengkap dan mengembangkan satu rubrik sikap yang berbeda diantara mereka dan 

mempresentasikannya. 

            Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, meliputi penilaian sikap keaktifan dan 

tanggung jawab, keduanya berada pada kategori sangat baik. Penilaian terhadap latihan 

mandiri menunjukkan hasil yang belum memuaskan, yaitu hanya 49% yang mengerjakan 

dengan benar. Penilaian terhadap unjuk kerja (presentasi) menunjukkan hasil sangat baik. 

Penilaian terhadap hasil pengembangan rubrik penilaian sikap oleh guru masih belum 

memuaskan, namun setelah mendapat masukan sebagian besar dari mereka dapat 

memperbaiki rubrik penilaian tersebut menjadi baik dan benar. Hasil akhir PPM ini berupa 

buku Bank Rubrik, yaitu kumpulan instrumen penilaian sikap disertai rubrik penilaian yang 

lengkap yang berisi hasil pengembangan bank rubrik penilaian sikap guru-guru peserta PPM 

yang telah direvisi dan dikoreksi ulang oleh Tim PPM. Dengan buku Bank Rubrik ini 

diharapkan dapat digunakan guru setiap kali akan melakukan penilaian sikap. Secara umum 

kegiatan PPM ini berhasil dan tepat sasaran, terbukti peserta sangat antusias dalam mengikuti 

kegiatan dari awal sampai akhir dan seluruh peserta menyatakan kegiatan PPM ini 

bermanfaat. Harapannya, peserta yang hadir berkenan menularkan ilmunya kepada guru lain 

di sekolahnya maupun sekolah lainnya. 
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