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ANALISIS PENYUSUNAN RAPOR PADA GURU SD SELAMA 

COVID-19 DI SD KENEP 3 SUKOHARJO 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: 1. Pengelolaan penyusunan rapor 

selama pandemi covid-19 di SD Kenep 3 Sukoharjo; 2. Mengidentifikasi 

problematika yang dialami guru selama penyusunan rapor; 3. Solusi guru dalam 

penyusunan rapor selama pandemi covid-19 di SD Kenep 3 Sukoharjo. Metode 

penelitiancyang digunakancyaitu penelitianckualitatif dengancdesain deskriptif 

kualitatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi,rwawancara, dan 

dokumentasi serta validitasldata dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. 

Hasilnpenelitian ini menunjukkan: 1. Perencanaan penyusunan rapor selama 

pandemi covid-19 berjalan dengan baik yang menekannkan pada hasil 

pelaksanaan tes daring; 2. Pelaksanaan penyusunan rapor selama pandemi covid-

19 sama dengan penyusunan rapor sebelum pandemi covid-19 yang meliputi 

aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan; 3. Permasalahan yang dialami dapat 

diatasi dengan adanya sosialisasi dan monitoring dari dinas dan bagian kurikulum 

selama pandemi covid-19.  

 

Kata kunci: rapor, pandemi covid-19, problematika 

 

Abstract 

This study aims to describe: 1. Management of report during the covid-19 

pandemic at SD Kenep 3 Sukoharjo; 2. Identify the problems experienced by 

teachers during the preparation of report; 3. Teacher's solution in preparing report 

during the covid-19 pandemic at SD Kenep 3 Sukoharjo. The research method 

used qualitative research with a qualitative descriptive design. The research was 

conducted by observations, interviews, and documentation and the validity was 

carried out by triangulation of sources and techniques. The results of this study 

indicate: 1. Planning for the preparation of report during the covid-19 pandemic is 

well which emphasizes the results of the online test; 2. The implementation of the 

preparation of report duringlthe covid-19lpandemic islsame as preparation before 

pandemic which includes of knowledge, attitudes, and skills; 3. The problems 

experienced can be overcome with socialization and monitoring from the 

department and curriculum section duringlthe covid-19lpandemic. 

 

Keyword: rapor, the covid-19 pandemic, problematic 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada era sekarang menjadi landasan dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas baik dari jenjang SD, SMP, dan SMA. 

Demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas tentu peranan kurikulum dalam 

dunia pendidikan sangat penting. Dengan adanya kurikulum dan pendidikan yang 

saling berkesinambungan, para pengelola pendidikan dapat memberikan evaluasi 

terhadap kurikulum yang sedang diterapkan. Permendikbud No. 159 Tahun 2014 

tentang Evaluasi Kurikulum pasal 1 menjelaskan bahwasannya evaluasi 

pendidikan merupakan rangkaian aktivitas yang sistematis, terencana, dan 

sistematik dalam memperoleh serta mengolah data guna memberikan 

pertimbanganlpada keputusanlyang akan diambil dalam rangka penyempurnaan 

kurikulum yang digunakan. 

Evaluasi kurikulum memiliki fungsi guna menyempurnakan kurikulum 

yang sesuai dengan tingkat nasional, daerah serta satuan pendidikan. Pelaksana 

evaluasi kurikulum yaitu Kementrian, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan 

Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementrian Agama, 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota, Komite Satuan Pendidikan/Dewan 

Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan masyarakat dengan kewenangan masing-

masing. Evaluasi kurikulum yang dilakukan meliputi setiap komponen pada 

tujuan, isi, dan metode pembelajaran yang diterapkan (Hamid, 2012: 200). 

Kurikulum 2013 merupakan salah satu wujud adanya penyempurnaan kurikulum 

yang menggunskan konsep tematik terintegrasi untuk jenjang sekolah dasar 

(Habiby, 2017: 181). Dalam Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian 

Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan 

Menengah bahwasannya perolehan nilai yang diberikan pendidik dalam wujud 

predikat dengan dilengkapi deskripsi. Sehingga hal tersebut tidak terpaku pada 

angka yang menjadi nilai untuk peserta didik. 

Penilaian pengetahuan menjadi penilaian dengan mengutamakan 

pengatahuan atau intelektual yang dilakukan dengan mencakup pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintaks, dan evaluasi (Anderson dan Krathwohl, 

(2001) dalam Majid (2015: 183)). Penilaian keterampilan dilakukan dengan 
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penilaian praktik, produk, proyek, portofolio, dan teknik sesuai dengan 

kompetensi penilaian yang dilakukan. Kemudian hasil yang diperoleh dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian keterampilan salah satunya dapat dilihat 

pada kemampuan peserta didik dalam melaksanakan atau melengkapi tugas yang 

telah diberikan. Pendidik atau guru dituntut dapat menyimpulkan hasil penilaian 

yang dilakuakan tersebut ke dalam rapor. 

Di tahun 2020 initseluruh duniatmengalami wabahtyaitu pandemi covid-

19. PandemirCOVID-19 adalah krisisrkesehatan yang pertama dan terutama di 

dunia (Purwanto et al., 2020:1). Pandemitini berdampak padatberbagai bidang, 

dan salah satunya di bidang pendidikan. Banyak negaracmemutuskan untuk 

sementaratmenutuptsekolah, perguruan tinggi selama masa pandemic covid-19. 

Setiap negaralmembuat kebijakan-kebijakanluntuk mengatasi permasalahanlyang 

sedangrterjadi salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan 

social distancing. Social distancing merupakan pembatasan interaksi masyarakat 

dalam komunitas untuk mengurangi intensitas kerumunan (Wilder-Smith & 

Freedman, 2020: 2). Hingga Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 4 tahun 2020 tentang 

pelaksanaanlkebijakan pendidikan dalamlmasa darurat penyebaranlcorona virus 

diseasel(Covid-19) yang salah satulisinya dengan pembelajarn jarakljauh. Maka 

selamavpandemi covid-19vberlangsung setiapvsekolah melaksanakan kegiatan 

pendidikan denganbpembelajaran jarakbjauh guna mengurangi mobilitas dan 

kerumunan. 

Pendidikan jarak jauh menjadi salah satu sistem yang memberikan solusi 

efektif dalam pendidikan untuk menghadapi bencana wabah pandemi covid-19 

saat ini (Lenar et al, 2014:111). Selain itu pelaksanaan distance learning 

(pembelajaran jarak jauh) membutuhkanckomunikasi yang baikcantara siswa, 

orang tua dan sekolah (Sari et al, 2020: 8). Salah satulsekolah yang menerapkan 

pembelajaranljarak jauhlyaitu SD Kenep 3 Sukoharjo. SD Kenep 3 Sukoharjo 

menggunakan pembelajarantjarak jauhtsecara online. Paratguru menggunakan 

aplikasi-aplikasiluntuk menunjanglproses pembelajaran jarakljauh serta orang tua 
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siswa diminta mengambil soal berbentuk teks di sekolah untuk dikerjakan siswa 

selama pembelajaran di rumah. 

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian untuk 

mengetahui tentang penyusunan rapor pada guru SD selama covid-19 di SD 

Kenep 3 Sukoharjo. 

2. METODE 

Peneliti dalamlmelakukan kegiatan penelitian inilmenggunakan penelitian 

kualitatif. Sukmadinata & Nana Syaodih (2013) mengemukakan bahwa penelitian 

kualitatif adalahcsuatu penelitian yangcditujukan untukcmendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena,lperistiwa, aktivitaslsosial, sikap,lkepercayaan, persepsi, 

pemikiran oranghsecara individual maupunhkelompok. Penelitian kualitatif 

menurut Moleong (2012: 6) adalah penelitian yang tidak menggunakan analisis 

statistik maupun kuantifikasi lain. Penelitian deskriptiflkualitatif yaitulpenelitian 

yangtmenggambarkan objektpenelitian berdasarkantfakta yang ada (Mukhtar, 

2013: 28). Peneliti menggunakan jenis dan desain penelitian ini karena ingin 

menganalisis fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi proses penilaian 

jarak jauh selama pandemi covid-19. Dalamopenelitian ini, peneliti akan 

melakukan observasi,owawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui proses 

penilaian selama pandemi covid-19 berlangsung, untuk mengidentifikasi proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari pembelajaran tersebut. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh selama 

melakukan penelitian berupa hasil dari pelaksanaan wawancara,robservasi, dan 

dokumentasi denganlkepala sekolah,rguru serta siswa di SD Kenep 3 Sukoharjo 

mengenai proses penyusunan rapor pada guru SD selama covid-19 di SD Kenep 3 

Sukoharjo. Dalam pelaksanakan proses penyusunana rapor tetap adanya kegiatan 

belajar mengajar secara daring begitupula penilaian dilakukan secara daring 

selama pandemi covid-19 masih berlangsung. Berdasarkanlhasil wawancaralyang 

dilakukan penelitildengan dualsubjek penelitian yaitu Kepala Sekolah dan Guru, 

diperoleh data mengenai persiapan guru dalam penyusunan rapor saat pandemi 
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covid-19 yaitu salah satunya adanya arahan dari dinas terkait sistematika 

penyusunan rapor, baik dari penyusunan sampai pada pengumpulan berkas. 

Beberapa kendala yang ada selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

dianteranya yaitu nilai tugas peserta didik yang dikumpulkan didominasi nilai 

bagus. Hal tersebut dikarenakan beberapa tugas tidak dikerjakan oleh anak sendiri 

dengan bimbingan orang tua, tetapi dikerjakan langsung oleh orang tua sendiri. 

Untuk itu solusi yang diambil terkait hal tersebut yaitu diadakannya pre-test untuk 

menguji apakah peserta didik benar-benar mengikuti arahan guru walaupun hanya 

dengan menggunakan media elektronik dan apakah anak-anak benar-benar belajar 

atau mempelajari tugas yang diberikan dengan mengikuti instruksi yang sudah 

diberikan oleh guru untuk dikerjakan di rumah. 

Kegiatan perencanaan penyusunan rapor selama pandemi covid-19 di SD 

Kenep 3 Sukoharjo dilaksanakan dengan melakukan proses penyusunana rapor 

secara daring begitupula penilaian dilakukan secara daringlselama pandemilcovid-

19 masih berlangsung. Aspek penilaian yangldigunakan masih sama, yaitu aspek 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nilai-nilai yang sudah diberikan kepada 

anak dikumpulkan menjadi satu dalam satu berkas yang diberi nama legger 

(kumpulan nilai dalam satu kelas). Penyusunan rapor dilakukan juga dengan 

memberikan predikat dan deskripsi sesuai dengan penulisan rapor pada kurikulum 

2013. Untuk itu tidak ada perbedaan yang signifikan pada sistematika penyusunan 

rapor pada masa pandemitcovid-19 atau sebelum pandemitcovid-19. Predikat 

yang diberikan sudah memiliki kriteria tersendiri, diantaranya dengan mangamati 

peserta didik seberapa rajin dalam mengumpulkan dan mengambil tugas tepat 

waktu. Hal tersebut dapat digunakan untuk melakukan penilaian pada aspek 

keterampilan. Berbagai keterampilan yang sesuai dengan muatan pelajaran, salah 

satu contoh pelaksanaannya saat pandemi covid-19 saat ini seperti mengirim 

video memainkan alat musik pianika. Guru akan melakukan pegamatan pada 

video tersebut yang sudah dikirimkan melalui aplikasi sosial media yang sudai 

disepakati, seperti Whatsapp. Predikat diberikan sesuai dengan hasil yang 

dikirimkan oleh peserta didik tersebut. Penilaian sikap juga dapat diperoleh dari 

ketepatan waktu atau kesesuaian peserta didik dalam mengumpulkan dan 
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mengerjakan tugas yang diberikan selama proses pembelajaran di rumah. 

Penilaian pengetahuan dapat diperoleh dari hasil yang diberikan peserta didik 

pada nilai ulangan, nilai tugas, hasil PTS, dan hasil PAS. 

Kendala lain yang dihadapi oleh guru yaitu nilai yang didapatkan peserta 

didik sebagaian ada yang tidak murni dari hasil pengerjaannya sendiri serta guru 

mengalami kesulitan dalam memberikan predikat untuk nilai yang terlalu banyak 

dan guru tidak dapat melihat secara langsung proses pelaksanaannya. Guru hanya 

mengetahui kegiatan pegambilan tugas dan pengumpulannya saja, sedangkan 

untuk proses pelakasanaan atau pengerjaannya tidak dapat mengamati secara 

langsung. Karena pengamatan proses pelaksanaan pembelajaran merupakan salah 

satu kegiatan yang diperlukan selama melakukan pembelajaran yang sesuai 

dengan kurikulum 2013.  

Kendala tersebut dapat diatasi dengan pemecahan masalah yang salah 

satunya diberikan oleh dinas kepada satuan pendidikan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran jarak jauh. Dinas memberikan fasilitas sosialiasai terkait 

penyusunan rapor dan cara atau kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

pemberian nilai pada peserta didik agar tidak membingungkan dan memberatkan 

bagi guru maupun orang tua. Selain sosialiasai juga dilakukan pelatihan yang 

dapat memberikan keuntungan bagi guru untuk menyusun rapor yang sudah 

disesuaikan dengan kebutuhan pada masa pandemi covid-19 untuk bidang 

pendidikan. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif terkait penyusunan rapor pada guru 

SD selama covid-19 berjalan dengan baik, khususnya di SD Kenep 3 Sukoharjo. 

Hubungan antara orangltua dan gurulharus terjain dengan baiklkarena orang tua 

menjadi fasilitator untuk peserta didik selama pembelajaran jarak jauh di rumah. 

Guru memperoleh nilai dari hasil pengerjaan tugas yang diberikan  pada peserta 

didik, penilaian tersebut dimaksimalkan guna memenuhi aspek penilaian 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik yang digunakan untuk 

melengkapi penyusunan rapor (Risminawati & Fadhila, Nurul., 2016: 63). 

Permasalahan yang munculsalah satunya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran 
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selama pandemi covid-19 dengan penyusunan rapor dapat diatasi dengan 

pelaksanaan sosialisai dan monitoring yang dilakukan oleh dinas dan bagian 

kurikulum dengan menggunakan berbagai macam media penyampaian informasi. 
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