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SARI 
 

Rudhiani, Hanung. 2015. ―Rekonstruksi Soal Penilaian Aspek Keterampilan Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas X Kurikulum 2013‖. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing: Drs. Wagiran, M.Hum. 
 

Kata Kunci: rekonstruksi, soal penilaian aspek keterampilan 

Kurikulum 2013 yang diterapkan di SMA/SMK pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia menyebabkan perubahan pada proses dan hasil belajar siswa, sehingga 

perlu dilakukan penelitian tentang penilaian Kurikulum 2013 mata pelajaran 

bahasa Indonesia di kelas X SMA/SMK. Dalam kegiatan penilaian berbagai 

tahapan dilakukan guru mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan hasil 

belajar peserta didik. Penilaian dalam Kurikulum 2013 meliputi penilaian sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Dalam setiap kegiatan penilaian, diperlukan soal 

dan rubrik untuk menilai hasil belajar peserta didik. 

Rumusan masalah  penelitian ini adalah (1) bagaimana kesulitan yang 

dihadapi guru dalam mengembangkan soal penilaian aspek keterampilan, (2) 

bagaimana kualitas soal penilaian aspek keterampilan, (3) bagaimana rekonstruksi 

soal penilaian aspek keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X 

Kurikulum 2013. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan kesulitan 

pengembangan soal penilaian aspek keterampilan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas X SMK Kurikulum 2013, (2) mendeskripsikan kualitas soal 

penilaian aspek keterampilan di kelas X SMK mata pelajaran Bahasa Indonesia 

Kurikulum 2013, (3) mendeskripsikan rekonstruksi soal penilaian aspek 

keterampilan pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA/SMK 

Kurikulum 2013. 

 Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Fokus penelitian adalah 

kesulitan pengembangan soal, kualitas soal, dan rekonstruksi soal penilaian aspek 

keterampilan. Penelitian melibatkan 8 orang yaitu 1 Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum, 4 guru mata pelajaran bahasa Indonesia, dan 3 peserta didik kelas X 

SMK Negeri 10 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, 

wawancara, dokumentasi, dan Focus Group Disscusion. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah dengan teknik model interaktif dan analisis kualitatif. 

Pemeriksaaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. 

Hasil penelitian ini adalah (1) kesulitan yang dihadapi guru dalam 

mengembangkan soal penilaian aspek keterampilan mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X SMK Kurikulum 2013 adalah kesulitan dalam proses 

perencanaan dan proses pelaksanaan penilaian aspek keterampilan. Kesulitan 

tersebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman guru mengenai penilaian 

Kurikulum 2013 dan referensi mengenai penilaian aspek keterampilan Kurikulum 

2013; (2) kualitas soal penilaian keterampilan dilihat dari apek materi ditemukan 

soal dari teks anekdot dan teks ekposisi berkategori cukup, sedangkan soal 

penilaian keterampilan dari teks laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan 

negosiasi berkategori cukup. Dilihat dari aspek konstruksi, soal penilaian 



 
 

iii 

keterampilan dari teks prosedur kompleks berkategori cukup, sedangkan soal dari 

teks anekdot, eksposisi, laporan hasil observasi, dan negosiasi berkategori kurang. 

Dilihat dari aspek bahasa/budaya soal penilaian keterampilan dari teks prosedur 

kompleks berkategori sangat baik. Soal dari teks anekdot dan teks laporan hasil 

observasi berkategori baik. Sementara itu soal penilaian dari teks eksposisi dan 

teks negosiasi berkategori cukup; (3) rekonstruksi soal penilaian aspek 

keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X SMK Kurikulum 2013 

didasarkan pada soal penilaian keterampilan yang tidak sesuai dengan acuan 

penilaian aspek keterampilan. Bentuk rekonstruksi dilakukan melalui pembuatan 

kisi-kisi, petunjuk mengerjakan soal, tugas untuk peserta didik dan rubrik 

penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan penilaian tiap kompetensi 

keterampilan yang dinilai.  

Saran yang direkomendasikan peneliti adalah guru harus tetap mempelajari 

konsep penilaian Kurikulum 2013 dan mampu mengaitkan materi dengan teori 

pembelajaran mutakhir yang sesuai dengan konsep penilaian Kurikulum 2013, 

sehingga guru mampu menginovasi penilaian sesuai dengan pemahamannya 

sendiri. Selanjutnya, agar soal yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik guru 

dalam pembuatan soal penilaian aspek keterampilan disesuaikan dengan acuan 

pembuatan soal penilaian keterampilan. Hasil rekonstruksi soal dapat digunakan 

guru untuk menjadi acuan dalam menghasilkan soal penilaian aspek keterampilan 

mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X Kurikulum 2013. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Menurut Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut 

menjadi parameter utama untuk merumuskan Standar Nasional Pendidikan yang 

terdiri atas delapan standar, salah satunya adalah Standar Penilaian Pendidikan 

yang bertujuan untuk menjamin: (a) perencanaan penilaian peserta didik sesuai 

dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; 

(b) pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, 

efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan (c) pelaporan hasil 

penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Namun, pada 

kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memenuhi tujuan penilaian 

seperti standar yang telah ditetapkan. 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan pasal 344, menjelaskan bahwa tugas Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Atas adalah melaksanakan perumusan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan serta fasilitas penerapan standar teknis di bidang Sekolah 

Menengah Atas dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya, pasal 345 

menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pembinaan 

SMA menyelenggarakan fungsinya antara lain fasilitas dan pemberian bimbingan 

teknis penerapan norma, standar, prosedur, kriteria pembelajaran, sarana dan 

prasarana, kelembagaan, dan peserta didik Sekolah Menengah Atas dan 

kesetaraan Sekolah Menengah Atas. 

Memperhatikan kenyataan di sekolah, sebagai salah satu upaya untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan SMA menyusun Model 

Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik SMA. Hal ini diharapkan dapat 

memfasilitasi pendidik dan satuan pendidikan untuk memenuhi standar penilaian 

serta mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, 

yaitu meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Hakikatnya, pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi, mengingat 

bahasa merupakan sarana komunikasi dalam masyarakat. Untuk dapat 

berkomunikasi dengan baik, seseorang perlu belajar cara berbahasa yang baik dan 

benar. Pembelajaran tersebut akan lebih baik bila dipelajari sejak dini dan 

berkesinambungan. 
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Salah satu usaha untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia 

yang baik dan benar adalah melalui program pendidikan di sekolah. Pembinaan 

keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dilaksanakan melalui mata pelajaran 

bahasa Indonesia. Peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia berkaitan dalam 

berbagai keperluan sesuai dengan situasi dan kondisi baik secara lisan maupun 

tulisan. Untuk itu, berbagai upaya pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia 

harus terus ditingkatkan sehingga hasil yang akan dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Mata pelajaran bahasa Indonesia adalah program untuk mengembangkan 

keterampilan berbahasa dan bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. 

Keterampilan berbahasa Indonesia bagi peserta didik merupakan dasar untuk 

mengembangkan dirinya dalam menghadapi berbagai masalah sekarang maupun 

pada masa yang akan datang. Peserta didik yang terampil berbahasa Indonesia 

akan mudah melahirkan pikiran, gagasan, dan perasaan baik secara lisan maupun 

tulis kepada orang lain. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA)/ 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kurikulum KTSP dibagi menjadi 

empat komponen keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 

Keempat keterampilan berbahasa tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan 

aspek yang terintegrasi dalam pembelajaran. Berdasarkan aktivitas 

penggunaannya, keterampilan membaca dan menyimak tergolong keterampilan 
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yang bersifat reseptif, sedangkan keterampilan berbicara dan menulis termasuk 

keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. 

Kurikulum 2013 yang mulai diterapkan oleh SMA/SMK termasuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia tidak lagi membahas empat komponen keterampilan 

yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Kompetensi inti merupakan 

kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik meliputi sikap religius, sikap 

sosial, pengetahuan dan keterampilan (penerapan pengetahuan). Keterampilan 

mencakup menginterpretasi, memproduksi, menyunting, mengabstraksi, dan 

mengonversi. Hal baru inilah yang menjadi perbedaan antara Kurikulum KTSP 

dengan Kurikulum 2013. 

Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui pengamatan kinerja yang 

meminta peserta didik mendemonstrasikan kompetensi tertentu melalui praktik, 

proyek, atau portofolio. Instrumen penilaian keterampilan berupa daftar cek 

(chcecklist) atau skala penilaian (rating scale) disertai rubrik. Proyek adalah tugas 

yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus 

diselesaikan dalam waktu tertentu. Portofolio merupakan kumpulan karya 

seseorang dalam bidang tertentu. 

Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan oleh pendidik melalui 

pengamatan terhadap perkembangan psikomotorik peserta didik. Mata pelajaran 

yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi 

pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. 

Dalam hal ini penilaian keterampilan juga dilibatkan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia kurikulum 2013. 
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Penilaian autentik melibatkan dua komponen yaitu tugas bagi para peserta 

didik dan sebuah kriteria penilaian/rubrik digunakan untuk menilai penampilan 

berdasarkan tugas yang telah diberikan. Rubrik merupakan alat pemberi skor 

sebuah pekerjaan atau tugas. Fungsi penggunaan rubrik penilaian kinerja adalah 

sebagai acuan pengamatan dan kriteria pemberian nilai/skor kemampuan yang 

digunakan oleh peserta didik. 

Rubrik ini menjadi sorotan utama dalam skripsi yang akan disusun. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di sekolah sasaran pengguna kurikulum 

2013, kenyataan yang ditemukan adalah tidak semua guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia memiliki rubrik penialian keterampilan. Hal tersebut disebabkan 

kurangnya panduan yang akurat mengenai penilaian keterampilan sehingga guru 

hanya mampu menyusun penilaian sesuai kemampuan yang dimiliki. Rubrik 

penilaian yang dapat dikumpulkan memungkinkan perlu adanya tinjauan ulang. 

Hal ini berkaitan dengan kesesuaian rubrik penilaian keterampilan dan kebutuhan 

pembelajaran baik untuk peserta didik maupun guru. 

Kurikulum 2013 yang diterapkan di SMA/SMK termasuk pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia telah menarik perhatian semua pihak, khususnya 

praktisi pendidikan. Perubahan kurikulum tentunya juga mengubah proses dan 

hasil belajar peserta didik. Mengingat hal ini, maka peneliti yang akan disiapkan 

sebagai pendidik perlu mengetahui dan mengalami sendiri pengembangan soal 

aspek keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia Kurikulum 2013, sehingga 

perlu dilakukan penelitian tentang proses belajar peserta didik dengan kurikulum 

2013 pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas X SMA/SMK. Dengan 
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demikian, dalam penelitian ini akan membahas ―Rekonstruksi Soal Penilaian 

Aspek Keterampilan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas X Kurikulum 2013‖ 

agar guru dalam menyusun soal penilaian aspek keterampilan sesuai dengan 

kaidah penulisan yang benar. 

 

1.2 Batasan Istilah 

Supaya tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap istilah yang ada dalam 

penelitian ini, peneliti membatasi istilah-istilah tersebut. 

1. Rekonstruksi berasal dari kata serapan bahasa inggris yaitu kata re yang 

berarti kembali dan contruction berarti bangunan, susunan, struktur, bentuk, 

desain, atau pembuatan. Rekonstruksi berarti membangun atau menyusun 

kembali. 

2. Aspek keterampilan meliputi keterampilan menginterpretasi, memproduksi, 

menyunting, mengabstraksi, dan mengonversi. Keterampilan ini sesuai 

dengan kompetensi dasar yang berlaku pada kurikulum 2013 untuk mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA/SMK/MA/MAK. 

3. Peserta didik SMK Kelas X adalah seseorang yang mengikuti pendidikan 

formal pada jenjang SMK pada tahun pertama. 

4. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mulai 

diberlakukan pada tahun ajaran 2013/2014. 
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1.3 Identifikasi Masalah 

Soal aspek keterampilan merupakan unsur penting dalam penilaian 

pembelajaran dalam Kurikulum 2013. Penilaian keterampilan memang bukan hal 

baru dalam dunia pendidikan, namun adanya penggunaan kurikulum baru maka 

dipastikan akan ada perombakan unsur di dalamnya termasuk mengenai penilaian. 

Beberapa masalah ditemukan peneliti dalam proses pengumpulan data, masalah 

muncul dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 terdapat dalam penilaian aspek 

keterampilan. 

Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mampu mengajarkan materi 

namun juga harus mampu menilai keterampilan peserta didik. Kurikulum 2013 

membuat semua pihak bidang pendidikan tidak terkecuali guru merasa kesulitan 

karena banyak yang berubah dalam konsep pembelajaran dan penilaian. Kesulitan 

pemahaman mengenai pembelajaran dan penilaian dialami oleh guru. 

 Guru sebagai pendidik memperoleh pelatihan sebelum Kurikulum 2013 

diwujudkan. Hal tersebut kurang membantu dan kerumitan adanya perubahan  

kurikulum menjadi momok menakutkan bagi semua pihak. Guru memperoleh 

pelatihan untuk melakukan pengajaran dan penilaian, namun itu tidak menjamin 

praktik di sekolah guru mampu mengembangkan perangkat pembelajaran dan 

penilaian secara maksimal sesuai tuntutan Kurikulum 2013. 

Faktor lainnya adalah peserta didik. Sebagai pelaku pembelajaran, peserta 

didik mengalami kesulitan dengan adanya perubahan kurikulum. Tidak hanya 

bagi guru, perubahan kurikulum beserta menjadi tekanan besar bagi peserta didik. 

Peserta didik merasa bingung dengan pembelajaran dan penilaian yang baru. 
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Penilaian yang diadakan dalam Kurikulum 2013 ini memang cukup rumit. 

Tidak hanya menilai kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan tetapi juga 

aspek sikap serta keterampilan. Menilai keterampilan peserta didik memang 

bukan hal yang mudah sehingga guru akhirnya menilai peserta didik secara 

pengetahuan saja,  jika tuntas dalam pengetahuan maka disimpulkan peserta didik 

sudah lulus aspek keterampilan. Kesalahan pemahaman ini membuat guru tidak 

berkembang untuk memiliki kriteria-kriteria penilaian keterampilan yang 

seharusnya menjadi poin penting dalam pembelajaran. 

Soal yang dimiliki guru memang terbatas, hal tersebut disebabkan guru 

hanya terpaku pada contoh yang ada dalam pelatihan. Pada akhirnya, guru enggan 

membuat soal penilaian aspek keterampilan sendiri. Guru belum percaya diri 

dalam mengambangkan soal tersebut karena takut jika ada kesalahan. Sehingga 

guru memilih menggunakan contoh soal yang sudah ada dalam kegiatan pelatihan 

yang dilakukan sebelum Kurikulum 2013 dilaksanakan. 

Ketidakmampuan guru dalam mengembangkan soal aspek keterampilan 

dapat diatasi dengan bersedia menyusun sendiri soal aspek keterampilan dengan 

teori yang berlaku. Teori yang dapat digunakan adalah penulisan dan analisis butir 

soal aspek keterampilan yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai bagian 

kelengkapan Kurikulum 2013. Teori mengenai penulisan dan analisis butir soal 

aspek keterampilan akan membantu guru dalam melakukan penilaian aspek 

keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kesulitan yang dihadapi guru dalam mengembangkan soal 

penilaian aspek keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X SMK 

Kurikulum 2013? 

2. Bagaimana kualitas soal penilaian aspek keterampilan mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X SMK Kurikulum 2013? 

3. Bagaimana rekonstruksi soal penilaian aspek keterampilan mata pelajaran 

bahasa Indonesia kelas X SMK Kurikulum 2013? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kesulitan yang dihadapi guru dalam mengembangkan soal 

penilaian aspek keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas X 

SMK Kurikulum 2013. 

2. Mendeskripsikan kualitas soal penilaian aspek keterampilan di kelas X SMK 

mata pelajaran bahasa Indonesia Kurikulum 2013. 

3. Mendeskripsikan rekonstruksi soal penilaian aspek keterampilan mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas X SMK Kurikulum 2013. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan 

praktis terhadap rekonstruksi soal aspek keterampilan mata pelajaran bahasa 

Indonesia di kelas X SMK Kurikulum 2013. Berikut manfaat yang dapat 

diperoleh dari hasil penelitian ini. 

1) Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat memperluas ilmu tentang rekonstruksi soal 

penilaian aspek keterampilan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menyusun 

soal penilaian aspek keterampilan. Selanjutnya penelitian ini dapat memperkuat 

teori-teori dalam evaluasi pembelajaran. 

 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk 

berbagai pihak. Bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan referensi penilaian bahasa Indonesia SMK kelas X  

untuk meningkatkan motivasi guru untuk mengembangkan soal penilaian yang 

inovatif.. Bagi peneliti yang merupakan calon pendidik, penelitian ini merupakan 

suatu bentuk tindakan kolaboratif yang diharapkan dapat dijadikan bahan kajian 

dalam inovasi pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bagi pihak 

sekolah, penelitian ini diharapkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan budaya penelitian dan 
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penulisan karya-karya ilmiah lainnya sebagai penunjang peningkatan kualitas 

pendidikan sesuai konteks pendidikan. 

 



1 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai evaluasi pada soal penilaian yang digunakan dalam 

tingkat satuan pendidikan tertentu telah diteliti oleh beberapa ahli. Beberapa 

peneliti tersebut adalah Yusuf (2009), Rahmawati (2011), dan Sufanti (2014). 

Yusuf (2009) melakukan penelitian yang berjudul ―Pengembangan Soal-

Soal Open-Ended pada Pokok Bahasan Segitiga dan Segiempat di SMP‖. Yusuf 

mengembangkan alat penilaian berupa bentuk soal-soal open-ended mata 

pelajaran matematika. Hasil penelitian Yusuf menunjukkan terdapat soal-soal 

open-ended pokok bahasan segitiga dan segiempat yang dapat diketegorikan valid 

dan praktis. Soal-soal open-ended tersebut terdiri atas 12 soal tipe 1 (satu jawaban 

dengan banyak solusi), dan 2 soal tipe 2 (banyak jawaban dengan banyak solusi), 

yang dibagi menjadi tiga kali tes sesuai dengan kompetensi dasar. Penelitian 

Yusuf memberikan kontribusi pada ranah evaluasi pembelajaran dengan 

menghasilkan suatu produk soal open-ended pokok bahasan segitiga dan 

segiempat untuk siswa kelas VII SMP yang valid dan praktis serta diperoleh 

bahwa prototype soal open-ended yang dikembangkan memiliki efek potensial 

yang positif terhadap hasil tes peserta didik. 

Perbedaan penelitian Yusuf (2009) dengan penelitian ini terletak pada 

desain penelitian. Yusuf (2009) menggunakan desain penelitian Research and 

Depelopment (RnD), sedangkan peneliti menggunakan penelitian studi kasus. 

Penelitian Yusuf menghasilkan suatu produk soal open-ended untuk siswa kelas 

VII SMP, sedangkan penelitian ini menganalisis soal tes penilaian aspek 

keterampilan di kelas X SMK untuk mengetahui kesulitan pengembangan, 

kualitas soal serta melakukan rekonstruki terhadap soal yang sudah ada. 

Persamaan skripsi Yusuf (2009) dan penelitian ini adalah kontribusinya terhadap 

bidang evaluasi pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan Rahmawati (2011) berjudul ―Analisis Tes 

Perbuatan Pada Buku Pendamping Siswa Bahasa Indonesia Kelas VII SMP‖. 

Rahmawati menganalisis mengenai soal tes perbuatan buku pendamping siswa, 

aspek kualitas soal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil kualitas tes 

perbuatan, 5 butir tes atau 19,23% baik, sebanyak 15 butir soal atau 17,69% 

kurang baik, dan 6 butir soal atau 23,08% dikategorikan tidak baik. Berdasarkan 
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hasil tersebut, kualitas tes perbuatan bahasa Indonesia kelas VII SMP semester 

gasal tahun 2010/2011 yang digunakan di Kabupaten Rembang dikategorikan 

kurang baik. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Rahmawati dengan penelitian ini 

adalah kajian dan teori yang digunakan dalam penelitian. Rahmawati dan 

penelitian ini mengkaji kualitas butir soal. Objek kajian dan ruang lingkup kajian 

penelitian Rahmawati dan penelitian ini sama-sama meneliti tes perbuatan dan 

mengkaji kualitas aspek kualitatif soal. 

Perbedaan penelitian Rahmawati dengan penelitian ini terdapat pada objek 

kajian yaitu sama-sama meneliti soal tes perbuatan, namun Rahmawati meneliti 

tes perbuatan pada buku pendamping siswa bahasa Indoneia kelas VII SMP dan 

peneliti meneliti tes perbuatan khusus aspek keterampilan pada kelas X SMK. 

Penelitian berjudul ―Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks: 

Belajar dari Ohio Amerika Serikat‖ yang dilakukan oleh Sufanti (2014), dapat 

disimpulkan bahwa hasil kajian terhadap kompetensi dasar mata pelajaran bahasa 

Indonesia Kurikulum 2013 ditemukan: di SD/MI terdapat: 28 teks yang meliputi 7 

teks sastra (25%) dan 21 teks nonsastra (75); di SMP/MTs terdapat 14 teks yang 

meliputi 3 teks sastra (23%) dan 11 teks nonsastra (77%); di SMA ditemukan 14 

teks yang meliputi 6 teks sastra (43%) dan 8 teks nonsastra (57%).  

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis teks 

adalah pembelajaran yang menjadikan teks sebagai dasar, asas, pangkal, dan 

tumpuan. Adapun teks meliputi teks tertulis dan teks lisan. Namun, belum semua 

sekolah melaksanakan pembelajaran berbasis teks. Sekolah-sekolah yang telah 

melaksanakan pembelajaran berbasis teks disebut Liberty Middle School. Ada 

beberapa temuan yang menarik dari sekolah-sekolah yang telah melaksanakan 

pembelajaran berbasis teks yaitu: adanya mata pelajaran Reading and Writing, 

moving class, team teaching, model pembelajaran, portofolio, pajangan hasil 

karya siswa, dan bahan bacaan. 

Selain itu, Sufanti mengusulkan beberapa implementasi pembelajaran 

berbasis teks Kurikulum 2013 yang dituangkan dalam penelitiannya, yaitu: 

penambahan penjelasan khusus mata pelajaran bahasa Indonesia, keseimbangan 

teks sastra dengan teks nonsastra, penyediaan bacaan dan media, penghargaan 

terhadap karya siswa, dan penghargaan terhadap kreativitas guru. 

Perbedaan penelitian Sufanti (2014) dengan skripsi ini terletak pada objek 

kajian. Sufanti (2014) meneliti mengenai kompetensi dasar pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia pada jenjang Sekolah Dasar, sedangkan peneliti melalukan 



3 
 

 

penelitian mengenai soal aspek keterampilan pada jenjang Sekolah Menengah 

Kejuruan. Adapun persamaan penelitian Sufanti (2014) dengan skripsi ini adalah 

penelitian terfokus pada evaluasi pembelajaran yang terdapat dalam Kurikulum 

2013. 

Karakteristik penelitian yang dilakukan peneliti terhadap penelitian lain 

adalah objek penelitian dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitian 

merupakan soal-soal yang diperoleh dari RPP mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas X selama satu tahun, hal tersebut belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. 

Fokus penelitian pada penelitian ini pun berbeda dengan penelitian lain. Penelitian 

lain biasanya hanya memfokuskan penelitian analisis soal pada aspek kualitas, 

yaitu kualitatif ataupun kuantitatif, sedangkan penelitian ini mengulas mengenai 

kesulitan guru dalam mengembangkan soal penilaian aspek keterampilan, 

menganalisis soal untuk mengetahui kualitas soal secara kualitatif yang mencakup 

kualitas materi, konstruksi, dan bahasa serta merekonstruksi soal aspek 

keterampilan.  

  

2.2 Landasan Teoretis 

Pada bagian ini akan dipaparkan teori tentang rekonstruksi, soal, penilaian, 

penilaian Kurikulum 2013, penilaian aspek keterampilan, kaidah penulisan dan 

penelaahan tes perbuatan. 

2.2.1 Rekonstruksi 

Rekonstruksi dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan 

kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu (Syamsudin 

2011:135). Sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah soal penilaian aspek 

keterampilan peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk peserta 

didik kelas X SMK Kurikulum 2013. 

Rekonstruksi soal penilaian keterampilan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini 

berdasarkan pada hasil penelitian, bahwa Kurikulum 2013 yang diberlakukan 

pada tahun ajaran 2013/2014 masih banyak menimbulkan pro-kontra dikalangan 

para guru sebagai pelaksana kurikulum tersebut. Oleh karena itu rekonstruksi soal 

penilaian aspek keterampilan ini sangat diperlukan untuk menambah pengetahuan 

dan referensi bagi pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X SMK. 

 

2.2.2 Soal 
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 Jenis pertanyaan/soal menurut Arikunto (2006:154-158) adalah 1) 

pertanyaan ingatan, 2) soal pemahaman, 3) soal aplikasi, 4) soal analisis, 5) soal 

sintesis, dan 6) soal evaluasi. 

1) Pertanyaan Ingatan 

Pertanyaan ingatan adalah pertanyaan yang jawabannya dapat dicari dengan 

mudah pada catatan atau buku. Pertanyaaan ingatan biasanya dimulai dengan 

kata-kata: mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, mendaftar, 

menjodohkan, menyebutkan, menyatakan, mereproduksikan. Pertanyaan ingatan 

biasa digunakan untuk mengukur penguasaan materi yang berupa fakta, istilah, 

definisi, klarifikasi atau kategori, urutan maupun kriteria. 

 

2) Soal Pemahaman  

Apabila soal ingatan dapat dijawab dengan melihat buku atau catatan tidaklah 

demikian untuk soal pemahaman. Untuk menjawab pertanyaan pemahaman siswa 

dituntut hafal sesuatu pengertian kemudian menjelaskan dengan kalimat senidiri. 

Atau siswa memahami dan pengertian atau lebih kemudian memahami dan 

menyebutkan hubungannya. Jadi dalam menjawab pertanyaan pemahaman siswa 

selain harus mengingat juga berpikir. Oleh karena itu pertanyaan pemahaman 

lebih tinggi daripada ingatan. Pertanyaan pemahaman biasanya menggunakan 

kata-kata perbedaan, perbandingan, menduga, menggeneralisasikan, memberikan 

contoh, menuliskan kembali, memperkirakan. 

 

3) Soal Aplikasi 

Soal aplikasi adalah soal yang mengukur kemampuan siswa dalam 

mengaplikasikan (menerapkan) pengetahuannya untuk memecahkan masalah 

sehari-hari atau persoalan yang dikemukakan oleh pembuat soal. Oleh karena itu 

soal aplikasi selalu dimulai dengan kasus atau persoalan yang dikarang oleh 

penyusun soal, bukan keterangan yang terdapat dalam buku atau pelajaran yang 

dicatat. Kata-kata yang digunakan dalam soal aplikasi, atau kemampuan yang 

dituntut antara lain, mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, menemukan, 

memanipulasikan, memodifikasikan, menghubungkan, menunjukkan, 

menggunakan. 

4) Soal Analisis 

Soal analisis adalah soal yang menuntut kemampuan siswa untuk menganalisis 

atau menguraikan sesuatu persoalan untuk diketahui bagian-bagiannya. Dalam 

hierarki taksonomi, analisis lebih tinggi dari aplikasi. Oleh karena itu soal analisis 

harus dimulai dengan kasus yang dikarang sendiri oleh guru, bukan mengambil 
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uraian dari buku atau catatan pelajaran. Kata-kata yang digunakan atau 

kemampuan yang dituntut antarara lain meliputi: memerinci, menyusun diagram, 

membedakan, mengilustrasikan, menyimpulkan, memilih, memisahkan, membagi. 

 

5) Soal Sintesis 

Sebagai kebalikan kemampuan untuk menganalisis adalah kemampuan untuk 

mengadakan sintesis. Oleh karena itu soal sintesis juga harus dimulai dengan 

suatu kasus. Berdasarkan atas penelaahan kasus tersebut siswa diminta untuk 

mengadakan sistesis, yaitu menyimpulkan, mengategorikan, mengkombinasikan, 

mengarang, membuat desain, mengorganisasikan, menghubungkan, menuliskan 

kembali, membuat rencana, menyusun, menciptakan. 

 

6) Soal Evaluasi 

Soal evaluasi adalah soal yang berhubungan dengan menilai, mengambil 

kesimpulan, membandingkan, mempertentangkan, mengkritik, mendeskripsikan, 

membedakan, membedakan, menerangkan, memutuskan, menafsirkan. Soal 

evaluasi selalu didahului dengan kasus yang ditelaah oleh siswa dengan teropong 

hukum, dalil, prinsip, kemudian mereka mengadakan penilaian baik atau tidak 

didasarkan atas benar atau salah. 

 

2.2.3 Penilaian 

Menurut Purwanto (2008:3) evaluasi atau penilaian merupakan suatu 

proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data; 

berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Kegiatan 

evaluasi sebagai kegiatan yang sengaja direncanakan, menjadikan evaluasi 

merupakan kegiatan yang sistematis. Kegiatan evaluasi diperlukan berbagai 

informasi atau data yang menyangkut objek yang sudah dievaluasi guna mencapai 

tujuan-tujuan pengajaran yang sudah dirumuskan sebelumnya. 

Menurut Sudjana (2009:3) penilaian atau evaluasi adalah proses 

pemberian atau penentuan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria 

tertentu. Penilaian selalau ada objek/program, ada kriteria, dan ada 

interpretasi/judgment. Interpretasi dan judgement merupakan tema penelitian yang 

mengimplikasikan adanya perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam 

konteks tertentu.  

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

atau evaluasi merupakan penentuan nilai yang sengaja direncanakan untuk 
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membuat keputusan mengenai suatu kriteria dalam konteks tertentu. Guru 

melakukan penilaian untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 

 

 

2.2.3.1 Penilaian dan Pengukuran 

 Ada tiga istilah yang sering digunakan secara bergantian dalam dunia 

pendidikan dan sering pula dikacaukan penggunaannya. Ketiga istilah tersebut 

adalah penilaian, pengukuran, dan tes. Ketiga istilah tersebut memiliki 

keterkaitan, namun memiliki makna dan cakupan makna yang tidak sama. 

 Penilaian merupakan proses sistematis dalam penentuan nilai hasil belajar 

peserta didik berdasarkan kriteria tertentu untuk menentukan ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Arikunto (2009:3) mengemukakan, pengukuran dalah 

perbandingan sesuatu dengan suatu ukuran.  

Nurgiyantoro (2010:7) mengemukakan, pengukuran merupakan proses 

memperoleh deskripsi angka (skor) yang menunjukkan tingkat ketercapaian 

seseorang dalam bidang teretentu, misalnya jawaban pertanyaan ―seberapa 

banyak‖. Pengukuran bersifat terbatas dan hanya berkaitan dengan hal-hal bersifat 

kuantitatif (data kuantitatif) dan tidak ada deskripsi atau penjelasan yang bersifat 

kualitatif. Dari beberapa pendapat tersebut, disimpulkan bahwa pengukuran 

merupakan proses memeperoleh skor untuk menunjukkan tingkat ketercapaian 

seseorang dalam bidang tertentu dengan ukuran tertentu dan bersifat kualitatif. 

Pemaparan tersebut sudah dapat membedakan antara penilaian dan 

pengukuran serta keterkaitan satu sama lain. Penilaian dan pengukuran merupakan 

satu kesatuan yang saling memerlukan. Penilaian memerlukan data yang diperoleh 

dari kegiatan pengukuran. Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan informasi 

mengenai kemapuan peserta didik berupa data angka, diperlukan cara dan alat 

yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Banyak acara dan alat yang digunakan 

untuk mengukur, salah satunya adalah tes. 

 

2.2.3.2 Tes 

Pada bagian ini, teori yang dipaparkan meliputi 1) hakikat tes, 2) teknik 

penilaian tes, dan 3) pengembangan tes. 

2.2.3.2.1 Hakikat Tes 
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Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang telah 

ditentukan (Arikunto 2009:53). Tes dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk 

pengerjaannya. Sudjana (2009:35) menyatakan tes sebagai alat penilaian adalah 

pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari 

siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tertulis) , dan dalam 

bentuk perbuatan (tes tindakan). Tes biasa digunakan unyuk mengukur 

kemampuan siswa, baik secara  kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tes merupakan 

alat penilaian yang bertujuan mengukur kemampuan siswa baik secara kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik dengan petunjuk-petunjuk untuk mengerjakannya. 

2.2.3.2.2 Teknik Penilaian Tes 

Ada beberapa teknik dan alat penilaian yang dapat digunakan pendidik 

sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang keadaan belajar peserta didik. 

Penggunaan berbagai teknik dan alat itu harus disesuaikan dengan tujuan 

penilaian, waktu yang tersedia, sifat tugas yang dilakukan peserta didik, dan 

banyaknya/jumlah materi pembelajaran yang sudah disampaikan. 

Berdasarkan Puspendik (2013) tentang Penulisan Butir Soal, teknik 

penilaian adalah metode atau cara penilaian yang dapat digunakan guru untuk 

rnendapatkan informasi. Teknik penilaian yang memungkinkan dan dapat dengan 

mudah digunakan oleh guru, misalnya: (1) tes (tertulis, lisan, perbuatan), (2) 

observasi atau pengamatan, (3) wawancara. 

1) Teknik Penilaian Melalui Tes 

Tes tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik 

dengan memberikan jawaban tertulis. Jenis tes tertulis secara umum dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu tes objektif dan tes uraian. Tes objektif, 

misalnya bentuk pilihan panda, jawaban singkat atau isian, benar salah, dan 

bentuk menjodohkan. Tes uraian terbagi atas tes uraian objektif (penskorannya 

dapat dilakukan secara objektif) dan tes uraian non-objektif (penskorannya sulit 

dilakukan secara objektif). 

Tes lisan yakni tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan 

tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Tes ini memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah: (1) dapat menilai kemampuan 

dan tingkat pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sikap, serta kepribadiannya 

karena dilakukan secara berhadapan langsung; (2) bagi peserta didik yang 
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kemampuan berpikirnya relatif lambat sehingga sering mengalami kesukaran 

dalam memahami pernyataan soal, tes bentuk ini dapat menolong sebab peserta 

didik dapat menanyakan langsung kejelasan pertanyaan yang dimaksud; (3) hasil 

tes dapat langsung diketahui peserta didik. Kelemahannya adalah (1) subjektivitas 

pendidik sering mencemari hasil tes, (2) waktu pelaksanaan yang diperlukan 

relatif cukup lama. 

Tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk 

lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau 

unjuk kerja. Penilaian tes perbuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan 

persiapan, melaksanakan tugas, sampai dengan hasil yang dicapainya. Untuk 

menilai tes perbuatan pada umumnya diperlukan sebuah format pengamatan, yang 

bentuknya dibuat sedemikian rupa agar pendidik dapat menuliskan angka-angka 

yang diperolehnya pada tempat yang sudah disediakan. Bentuk formatnya dapat 

disesuaikan menurut keperluan. Untuk tes perbuatan yang sifatnya individual, 

sebaiknya menggunakan format pengamatan individual. Untuk tes perbuatan yang 

dilaksanakan secara kelompok digunakan format tertentu yang sudah disesuaikan 

untuk keperluan pengamatan kelompok.  

2) Teknik Penilaian Melalui Observasi Atau Pengamatan 

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan pendidik untuk 

mendapatkan informasi tentang peserta didik dengan cara mengamati tingkah laku 

dan kemampuannya selama kegiatan observasi berlangsung. Observasi dapat 

ditujukan kepada peserta didik secara perorangan atau kelompok. Dalam kegiatan 

observasi perlu disiapkan format pengamatan. Format pengamatan dapat berisi: 

(1) perilaku-perilaku atau kemampuan yang akan dinilai, (2) batas waktu 

pengamatan.  

3) Teknik Penilaian Melalui Wawancara 

Teknik wawancara pada satu segi mempunyai kesamaan arti dengan tes 

lisan yang telah diuraikan di atas. Teknik wawancara ini diperlukan pendidik 

untuk tujuan mengungkapkan atau menanyakan lebih lanjut hal-hal yang kurang 

jelas informasinya. Teknik wawancara ini dapat pula digunakan sebagai alat 

untuk menelusuri kesukaran yang dialami peserta didik tanpa ada maksud untuk 

menilai. 

Berdasarkan Puspendik (2013:8), setiap teknik penilaian harus dibuatkan 

instrumen penilaian yang sesuai. Berikut ini tabel berikut menyajikan teknik 

penilaian dan bentuk instrumen. 



9 
 

 

Tabel 2.1 Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen 

Teknik Penilaian  Bentuk Instrumen  

Tes tertulis  

 

• Tes pilihan: pilihan ganda, benar-salah, 

menjodohkan dll.  

• Tes isian: isian singkat dan uraian  

Tes lisan  • Daftar pertanyaan 

Tes praktik (tes kinerja)  

 

• Tes identifikasi  

• Tes simulasi  

• Tes uji petik kinerja  

Penugasan individual atau 

kelompok  

• Pekerjaan rumah  

• Proyek  

Penilaian portofolio  • Lembar penilaian portofolio  

• Jurnal  • Buku cacatan jurnal  

• Penilaian diri  • Kuesioner/lembar penilaian diri  

• Penilaian antarteman  • Lembar penilaian antarteman  

Sesuai dengan tabel di atas, ada berbagai teknik penilaian dan bentuk 

instrumen penilaian. Tes keterampilan dalam Kurikulum 2013 meliputi tes 

praktik/kinerja, tes proyek, dan portofolio yang dapat dinilai dengan teknik tulisan 

atau lisan melalui perbuatan, teknik observasi/pengamatan, dan teknik penilaian 

portofolio. 

2.2.3.2.3 Pengembangan Tes 

Bahan ujian atau soal yang bermutu dapat membantu pendidik  

meningkatkan pembelajaran dan memberikan informasi dengan tepat tentang 

peserta didik mana yang belum atau sudah mencapai kompetensi. Salah satu ciri 

soal yang bermutu adalah bahwa soal itu dapat membedakan setiap kemampuan 

peserta didik. Semakin tinggi kemampuan peserta didik dalam memahami materi 

pembelajaran, semakin tinggi pula peluang menjawab benar soal atau mencapai 

kompetensi yang ditetapkan. Makin rendah kemampuan peserta didik dalam 

memahami materi pembelajaran, makin kecil pula peluang menjawab benar soal 

untuk mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 

Syarat soal yang bermutu adalah bahwa soal harus sahih (valid), dan 

handal. Sahih maksudnya bahwa setiap alat ukur hanya mengukur satu 
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dimensi/aspek saja. Handal maksudnya bahwa setiap alat ukur harus dapat 

memberikan hasil pengukuran yang tepat, cermat, dan ajeg. Untuk dapat 

menghasilkan soal yang sahih dan handal, penulis soal harus merumuskan kisi-

kisi dan menulis soal berdasarkan kaidah penulisan soal yang baik (kaidah 

penulisan soal bentuk objektif/pilihan ganda, uraian, atau praktik). 

Linn dan Gronlund (1995:47) menyatakan bahwa tes yang baik harus 

memenuhi tiga karakteristik, yaitu: validitas, reliabilitas, dan usabilitas. Validitas 

artinya ketepatan interpretasi hasil prosedur pengukuran, reliabilitas artinya 

konsistensi hasil pengukuran, dan usabilitas artinya praktis prosedurnya. Adapun, 

Cohen dkk. (1992:28) juga menyatakan bahwa tes yang baik adalah tes yang valid 

artinya mengukur apa yang hendak diukur. Nitko (1996:36) menyatakan bahwa 

validitas berhubungan dengan interpretasi atau makna dan penggunaan hasil 

pengukuran peserta didik. Messick (1993:13) menjelaskan bahwa validitas tes 

merupakan suatu integrasi pertimbangan evaluatif derajat keterangan empiris yang 

mendasarkan pemikiran teoritis yang mendukung ketepatan dan kesimpulan 

berdasarkan pada skor tes. Adapun validitas dalam model Rasch adalah sesuai 

atau fit dengan model (Hambleton dan Swaminathan 1985:73). 

Messick (1993:16) menyatakan bahwa validitas secara tradisional terdiri 

dari: (1) validitas isi, yaitu ketepatan materi yang diukur dalam tes; (2) validitas 

criterion-related, yaitu membandingkan tes dengan satu atau lebih variabel atau 

kriteria; (3) valitidas prediktif, yaitu ketepatan hasil pengukuran dengan alat lain 

yang dilakukan kemudian; (4) validitas serentak (concurrent), yaitu ketepatan 

hasil pengukuran dengan dua alat ukur lainnya yang dilakukan secara serentak; (5) 

validitas konstruk, yaitu ketepatan konstruksi teoretis yang mendasari disusunnya 

tes. Linn dan Gronlund (1995:50) menyatakan bahwa valilitas terdiri dari: (1) 

konten. (2) test-criterion relationship, (3) konstruk, dan (4) consequences, yaitu 

ketepatan penggunaan hasil pengukuran. Sedangkan menurut Oosterhof (1990:23) 

yang mengutip berdasarkan "Standards for Educational and Psychological 

Testing, 1985" yang didukung oleh Ebel dan Frisbie (1991:102-109), serta 

Popham (1995:43) bahwa tipe validitas adalah validitas: (1) content, (2) criterion, 

dan (3) construction. 

Di samping validitas, informasi tentang reliabilitas tes sangat diperlukan. 

Nitko (1999:62) dan Popham (1995:21) menyatakan bahwa reliabilitas 

berhubungan dengan konsistensi hasil pengukuran. Pernyataan ini didukung oleh 

Cohen dkk, yaitu bahwa reliabilitas merupakan persamaan dependabilitas atau 

konsistensi (Cohen dkk. 1992:132) karena tes yang memiliki 

konsistensi/reliabilitas tinggi, maka tesnya adalah akurat, reproducible; dan 

gereralizable terhadap kesempatan testing dan instrumen tes yang sama (Ebel dan 
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Frisbie 1991:76). Faktor yang mempengaruhi reliabilitas yang berhubungan 

dengan tes adalah: (1) banyak butir, (2) homogenitas materi tes, (3) homogenitas 

karakteristik butir, dan (4) variabilitas skor. Reliabilitas yang berhubungan dengan 

peserta didik dipengaruhi oleh faktor: (1) heterogenitas kelompok, (2) pengalaman 

peserta didik mengikuti tes, dan (3) motivasi peserta didik. Sedangkan faktor yang 

mempengaruhi reliabilitas yang berhubungan dengan administrasi adalah batas 

waktu dan kesempatan menyontek (Ebel dan Frisbie 1991:88-93). 

Linn dan Gronlund menyatakan bahwa metode estimasi dapat dilakukan 

dengan mempergunakan: (1) metode test-retest, yaitu diberikan tes yang sama dua 

kali pada kelompok yang sama dengan interval waktu; tujuannya adalah 

pengukuran stabilitas; (2) metode equivalent form, yaitu diberikan dua tes paralel 

pada kelompok yang sama dan waktu yang sama; tujuannya adalah pengukuran 

menjadi ekuivalen; (3) metode test-retest dengan equivalen form, yaitu diberikan 

dua tes paralel pada kelompok yang sama dengan interval waktu; tujuannya 

adalah pengukuran stabilitas dan ekuivalensi; (4) metode split-half, yaitu 

diberikan tes sekali, kemudian skor pada butir yang ganjil dan genap 

dikorelasikan dengan menggunakan rumus Spearman-Brown; tujuannya adalah 

pengukuran konsistensi internal; (5) metode Kuder-Richardson dan koefisien Alfa, 

yaitu diberikan tes sekali kemudian skor total tes dihitung dengan rumus Kuder-

Richardson, tujuannya adalah pengukuran konsistensi internal; (6) metode inter-

rater, yaitu diberikan satu set jawaban peserta didik untuk diskor/judgement oleh 

2 atau lebih rater; tujuannya adalah pengukuran konsistensi rating. Menurut 

Popham (1995:22), reliabilitas terdiri dari 3 jenis yaitu: (1) stabilitas, yaitu 

konsistensi hasil diantara kesempatan testing yang berbeda, (2) format bergantian 

(alternate form), yaitu konsistensi hasil di antara dua atau lebih tes yang berbeda, 

(3) internal konsistensi, yaitu konsistensi melalui suatu pengukuran fungsi butir 

instrumen. 

Reliabilitas skor tes dalam teori respon butir adalah penggunaan fungsi 

informasi tes. Menurut Hambleton dan Swaminathan (1985:236), pengukuran 

fungsi informasi tes lebih akurat bila dibandingkan dengan penggunaan reliabilitas 

karena: (1) bentuknya tergantung hanya pada butir-butir dalam tes, (2) 

mempunyai estimasi kesalahan pengukuran pada setiap level abilitas. Pernyataan 

ini didukung oleh Gustafson (1981:41), yaitu bahwa konsep reliabilitas dalam 

model Rasch memerankan bagian subordinat sebab model pengukuran ini 

diorientasikan pada estimasi kemampuan individu. 

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas tes perlu dilakukan analisis 

butir soal. Kegunaan analisis butir soal diantaranya adalah: (1) dapat membantu 

para pengguna tes dalam evaluasi atas tes yang diterbitkan, (2) sangat relevan bagi 
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penyusunan tes informal dan lokal seperti kuis, ulangan yang disiapkan guru 

untuk peserta didik di kelas, (3) mendukung penulisan butir soal yang efektif, (4) 

secara materi dapat memperbaiki tes di kelas, (5) meningkatkan validitas soal dan 

reliabilitas (Anastasi dan Urbina 1997:172). 

 

2.2.4 Penilaian Pada Kurikulum 2013 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 

tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah 

menyebutkan bahwa kompetensi lulusan Kurikulum 2013 dijabarkan pada tiga 

dimensi yaitu sikap, keterampilan dan pengetahuan. Dimensi pertama adalah 

sikap, dimensi kedua adalah keterampilan, dan dimensi ketiga adalah 

pengetahuan. Kompetensi lulusan selanjutnya dijabarkan sebagai berikut. 

1) Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Sikap 

Manusia yang memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, 

alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan 

melalui proses: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 

mengamalkan. 

 

2) Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Keterampilan 

Manusia yang memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang 

efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Pencapaian pribadi tersebut 

dilakukan melalui proses: mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, 

dan mencipta. 

3) Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Pengetahuan 

Manusia yang memilik pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 

2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, 
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Kompetensi Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/Paket C disajikan pada tabel dibawah 

ini.  

Tabel 2.2 Kompetensi Lulusan SMA/SMK/MA 

Tabel Kompetensi Lulusan 

SMA/MA/SMK/MAK/ Paket C 

Dimensi 

Kompetensi Lulusan 

Sikap  Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap orang beriman, 

berakhlak mulia, percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan dirinya sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia.  

Keterampilan  Memiliki kemampuan pikir dan 

tindak yang efektif dan kreatif dalam 

ranah abstrak dan konkret terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri.  

Pengetahuan  Memiliki pengetahuan prosedural 

dan metakognitif dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian.  

 

Pada tabel dapat dilihat lebih rinci bahwa Lulusan 

SMA/MA/SMK/MAK/Paket C adalah manusia yang memiliki sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Tabel menunjukkan bahwa standar kompetensi 

lulusan terdiri atas tiga dimensi yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Dimensi ini berkaitan dengan domain afektif, domain psikomotor, dan domain 

kognitif. Menurut taksonomi Krathwohl dalam Purwanto (2008:51) domain 

afektif terdiri atas 5 (lima) level, yaitu: receiving (attending), responding, valuing, 

organization, dan characterization. Domain psikomotor meliputi (1) stimulasi 

sensori, yaitu mengaktifkan indera, (2) isyarat dan seleksi, yaitu respon dalam 

bentuk gerakan, (3) translasi, yaitu menampilan gerak motorik, (4) kesiapan, yaitu 
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kesiapan melakukan gerak, (4) respons terbimbing, yaitu imitasi, mencoba-coba, 

(5) mekanis, respons. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 

tentang Standar Penilaian Pendidikan, penilaian hasil belajar peserta didik pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar 

penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar penilaian pendidikan 

adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 

belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik 

mencakup: penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, 

ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat 

kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian 

sekolah/madarasah, yang diuraikan sebagai berikut. 

1) Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komperhensif 

untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) 

pembelajaran. 

2) Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik 

secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang 

telah diterapkan. 

3) Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk 

menilai keseluruhan proses belajar peserta didik termasuk penugasan 

perseorangan atau kelompok di dalam dan di luar kelas khususnya pada 

sikap/perilaku dan keterampilan. 

4) Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan d alam proses pembelajaran, 

untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 
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5) Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

menilai kompetensi peseerta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi 

dasar (KD) atau lebih. 

6) Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 

8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester 

meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh kompetensi dasar 

pada periode tersebut. 

7) Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. 

Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua 

kompetensi dasar pada semester tersebut. 

8) Ujian tingkat kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan 

pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui 

pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah kompetensi 

dasar yuang mempresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi 

tersebut. 

9) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan 

pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian 

tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah kompetensi dasar 

yang mempresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut. 
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10) Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran 

kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai 

pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional. 

11) Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian 

kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan 

pendidikan. 

 

2.2.5 Penilaian Autentik  

Menurut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Penjaminan Mutu (2013:3), penilaian autentik adalah 

pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil peserta didik untuk ranah 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat 

terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

Kurikulum 2013. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil 

belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, 

membangun jejaring, dan lain-lain. 

Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau 

kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka 

dalam pengaturan yang lebih autentik. Penilaian autentik sering dikontradiksikan 

dengan penilaian yang menggunakan standar tes berbasis norma, pilihan ganda, 

benar-salah, menjodohkan, atau membuat jawaban singkat. Tentu saja pola 

penilaian seperti ini tidak diantikkan dalam proses pembelajaran, karena memang 

lazim digunakan dan memperoleh legitimasi secara akademik. 
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Dalam Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Penjaminan Mutu (2013:4) juga dijelaskan bahwa penilaian 

autentik dapat dibuat oleh guru sendiri, guru secara tim, atau guru bekerja sama 

dengan peserta didik. Dalam penilaian autentik, seringkali keterlibatan siswa 

sangat penting. Asumsinya, peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar lebih 

baik ketika mereka tahu bagaimana akan dinilai. Peserta didik diminta untuk 

merefleksikan dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri dalam rangka 

meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan pembelajaran serta 

mendorong kemampuan belajar yang lebih tinggi. 

Pada penilaian autentik guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan 

kontruksi pengetahuan, kajian keilmuan, dan pengalaman yang diperoleh dari luar 

sekolah. Penilaian autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, 

kegiatan siswa belajar, motivasi dalam keterlibatan peserta didik, serta 

keterampilan belajar. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran, guru 

dan peserta didik berbagi pemahaman tentang kriteria kinerja. 

Dalam beberapa kasus, peserta didik bahkan berkontribusi untuk 

mendefinisikan harapan atau tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Penilaian 

autentik sering digambarkan sebagai penilaian atas perkembangan peserta didik, 

karena berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk belajar bagaimana 

belajar tentang subjek. 

Penilaian autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik, bagaimana 

mereka menerapkan pengetahuan,  dan cara menerapkan yang sudah dipelajari.  
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Atas dasar itu, guru mengidentifikasi materi yang layak dilanjutkan dan 

menyeleksi materi yang digunakan dalam kegiatan remidial (Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Penjaminan Mutu 2013:6). 

 

2.2.6 Penilaian Aspek Keterampilan 

Berdasarkan Puspendik (2013) tentang Penulisan Butir Soal, tes 

keterampilan dalam kurikulum 2013 meliputi tes praktik/kinerja, tes proyek, dan 

portofolio yang dapat dinilai dengan teknik tulisan atau lisan melalui perbuatan, 

teknik observasi/pengamatan, dan teknik penilaian portofolio. 

 

2.2.6.1 Penilaian Praktik 

Dalam bagian ini akan dipaparkan teori mengenai (1) pengertian penilaian 

praktik, (2) perencanaan dan pelaksanaan tes praktik, (3) pelaporan tes praktik, 

dan (4) acuan kualitas penilaian praktik. 

2.2.6.1.1 Pengertian Penilaian Praktik 

Menurut Suwandi (2011:83), penilaian kinerja (praktik) merupakan 

penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam 

melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti: praktik 

di laboratorium, praktik sholat, praktik OR, presentasi diskusi, bermain peran, 

memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/deklamasi, dan lain-lain. 
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Permendikbud No. 66 penilaian kinerja merupakan penilaian yang 

menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku 

sesuai dengan tuntutan kompetensi. Adapun menurut Depdiknas (2013), penilaian 

kinerja merupakan peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan 

pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Mulyasa (2014:145) mengemukakan elemen-elemen kinerja yang dapat 

diukur antara lain: (1) kualitas penyelesaian pekerjaan, (2) keterampilan 

menggunakan alat-alat, (3) kemampuan menganalisis dan merencanakan prosedur 

kerja sampai selesai, (4) kemampuan mengambil keputusan berdasarkan aplikasi 

informasi yang diberikan, dan (5) kemampuan membaca, menggunakan diagram, 

gambar, dan simbol. Cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis, 

karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang 

sebenarnya. 

Penilaian praktik perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (1) langkah-

langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan 

kinerja dari suatu kompetensi; (2) kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan 

dinilai dalam kinerja tersebut; (3) kemampuan-kemampuan khusus yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas; (4) upayakan kemampuan yang akan 

dinilai tidak terlalu banyak, sehingga semua dapat diamati; (5) kemampuan yang 

akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati. 

2.2.6.1.2 Perencanaan dan Pelaksanaan Tes Praktik 

Berdasarkan Puspendik (2013) tentang Panduan Penilaian Kurikulum 

2013, untuk dapat memenuhi kualitas perencanaan dan pelaksanaan tes praktik, 



20 
 

 

dibutuhkan petunjuk teknis dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian 

melalui tes praktik. Berikut ini dijelaskan petunjuk teknis dalam merencanakan 

dan melaksanakan penilaian melalui tes praktik. 

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan tes praktik, 

yaitu; (1) menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui tes praktik; 

(2) menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan dinilai; 

(3) menguraikan kriteria yang menunjukkan capaian indikator hasil belajar; (4) 

menyusun kriteria ke dalam rubrik penilian; (5) menyusun tugas sesuai dengan 

rubrik penilaian; (6) mengujicobakan tugas jika terkait dengan kegiatan praktikum 

atau penggunan alat; (7) memperbaiki berdasarkan hasil uji coba, jika dilakukan 

uji coba; (8) menyusun kriteria/batas kelulusan/batas standar minimal capaian 

kompetensi peserta didik. 

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan tes praktik, 

yaitu: (1) menyampaikan rubrik sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta 

didik; (2) memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang 

kriteria penilaian; (3) menyampaikan tugas kepada peserta didik; (4) memeriksa 

kesediaan alat dan bahan yang digunakan untuk tes praktik; (5) melaksanakan 

penilaian selama rentang waktu yang direncanakan; (6) membandingkan kinerja 

peserta didik dengan rubrik penilaian; (7) melakukan penilaian dilakukan secara 

individual; (8) mencatat hasil penilaian; (9) mendokumentasikan hasil penilaian. 

2.2.6.1.3 Pelaporan Hasil Tes Praktik 

Pelaporan hasil penilaian sebagai umpan balik terhadap penilaian melalui 

tes praktik harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah: (1) keputusan 
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diambil berdasarkan tingkat capaian kompetensi peserta didik; (2) pelaporan 

diberikan dalam bentuk angka dan atau kategori kemampuan dengan dilengkapi 

oleh deskripsi yang bermakna; (3) pelaporan bersifat tertulis; (4) pelaporan 

disampaikan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik; (5) pelaporan 

bersifat komunikatif, dapat dipahami oleh peserta didik dan orang tua peserta 

didik; (6) pelaporan mencantumkan pertimbangan atau keputusan terhadap 

capaian kinerja peserta didik. 

2.2.6.1.4 Acuan Kualitas Instrumen Tes Praktik 

Tugas dan rubrik merupakan instrumen dalam tes praktik. beberapa 

standar tugas dan rubrik, yaitu 1) acuan kualitas tugas, dan 2) acuan kualitas 

rubrik. Tugas-tugas untuk tes praktik harus memenuhi beberapa acuan kualitas, 

yaitu: (1) tugas mengarahkan peserta didik untuk menunjukan capaian hasil 

belajar; (2) tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik; (3) mencamtumkan 

waktu/kurun waktu pengerjaan tugas; (4) sesuai dengan taraf perkembangan 

peserta didik; (5) sesuai dengan konten/cakupan kurikulum; (6) tugas besifat adil 

(tidak bias gender dan latar sosial ekonomi). 

Rubrik tes praktik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) rubrik 

memuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu; (2) indikator 

dalam rubrik diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada tugas atau 

sistematika  pada hasil kerja peserta didik; (3) rubrik dapat mengukur kemampuan 

kemampuan yang akan diukur (valid); (4) rubrik dapat digunakan dalam menilai 

kemampuan peserta didik; (5) rubrik dapat memetakan kemampuan peserta didik; 

(6) rubrik disertai dengan penskoran yang jelas untuk pengambilan keputusan. 
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Menurut Mulyasa (2014) penialaian kinerja peserta didik dibagi menjadi 5 

kategori. Di bawah ini dijelaskan 5 kategori format penilaian kinerja. 

Tabel 2.3 Format Penilaian Kinerja 

N

No 
Kinerja yang dinilai 

Tanggapan 

Guru 

Tanggapan 

Orangtua 
Simpulan 

1

1 

Kualitas penyelesaian 

pekerjaan 

   

2

2 

Keterampilan 

menggunakan alat 

   

3

3 

Kemampuan analisis 

dan merencanakan 

prosedur kerja 

   

4

4 

Kemampuan 

mengambil keputusan 

   

5

5 

Kemampuan membaca, 

menggunakan diagram, 

gambar, dan symbol 

   

Sumber: Mulyasa, 2014 

 

Tabel 2.4 Rekapitulasi Penilaian Kinerja Siswa 

No 
Jenis 

Teks 

Aspek Penilaian 

Isi Struktur Teks Kosakata Kalimat Mekanik 

1 Laporan 

Hasil 

Observasi 
30 

Pernyataan 

umum atau 

klasifikasi 

anggota/aspek 

yang 

dilaporkan 

20 20 20 10 

2 Prosedur 

Kompleks 30 

Tujuan, 

langkah-

langkah 

20 20 20 10 
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3 Eksposisi 

30 

Pernyataan 

pendapat, 

argumentasi, 

penegasan 

ulang  

pendapat 

20 20 20 10 

4 Anekdot 

30 

Abstraksi, 

orientasi, 

krisis, reaksi, 

coda 

20 20 20 10 

5 Negosiasi 
30 

Pembukaan, 

isi, penutup 
20 20 20 10 

Sumber: Maryanto, dkk, 2013 

2.2.6.1.5 Teknik Penilaian Praktik 

Pengamatan praktik perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk 

menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Untuk menilai kemampuan 

berbicara peserta didik, misalnya dilakukan pengamatan atau observasi berbicara 

yang beragam, seperti: diskusi dalam kelompok kecil, berpidato, bercerita dan 

melakukan wawancara. Berdasarkan hal tersebut gambaran kemampuan peserta 

didik akan lebih utuh. Untuk mengamati praktik kerja peserta didik dapat 

menggunakan alat atau instrumen berikut. 

1) Daftar Cek (Check-list) 

Penilaian praktik dapat dilakukan menggunakan daftar cek (baik-tidak baik). 

Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik dapat mendapat nilai bila kriteria 

penugasan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak diamati, 

peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilaiannya 

memiliki dua cara mutlak, misalnya; benar-salah, dapat diamati-tidak dapat 

diamati, atau baik-tidak baik. Dengan demikian, tidak terdapat nilai tengah, 
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namun daftar cek lebih praktis digunakan untuk mengamati subjek dalam jumlah 

besar. 

 

2) Skala Penilaian (Rating Scale) 

Penilaian praktik kerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan 

penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu, karena 

pemberian nilai secara berlanjut terdapat pilihan kategori nilai lebih dari dua. 

Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya: 

1= tidak kompeten, 2 = cukup kompeten, 3 = kompeten, dan 4 = sangat kompeten. 

Untuk memperkecil faktor subjektivitas, perlu dilakukan penilaian lebih dari satu 

orang, agar hasil penilaian lebih akurat. 

 

2.2.6.2 Penilaian Proyek 

Dalam bagian ini akan dipaparkan teori mengenai 1) pengertian penilaian 

proyek, 2) perencanaan dan pelaksanaan penilaian proyek, 3) acuan kualitas 

penilaian proyek, dan 4) teknik penilaian proyek. 

2.2.6.2.1 Pengertian Penilaian Proyek 

Permendikbud No. 66 tentang standar penilaian, penilaian proyek 

merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam 

waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi, sejak dari perencanaan, 

pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. 

Berdasarkan Kemendikbud (2013) tentang Implementasi Kurikulum 2013, 

penilaian proyek merupakan penilaian tugas (meliputi: pengumpulan, 
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pengorganisasian, pengevaluasian, dan penyajian data) yang harus diselesaikan 

peserta didik dalam waktu tertentu. Aspek yang dinilai diantaranya meliputi 

kemampuan (1) pengelolaan, (2) relevansi, dan (3) keaslian. 

1) Kemampuan Pengelolaan 

Kemampuan peserta didik dalam memilih topik mencari informasi, mengelola 

waktu pengumpulan data, dan penulisan laporan. 

2) Relevansi 

Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap 

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. 

3) Keaslian 

Proyek yang dilakukan oleh peserta didik harus merupakan hasil karyanya, 

dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan 

terhadap proyek peserta didik. 

Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, 

kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan 

menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. 

2.2.6.2.2 Perencanaan dan Pelaksanaan Tes Proyek 

Berdasarkan Puspendik (2013) tentang Panduan Penilaian Kurikulum 

2013, untuk dapat menjamin kualitas perencanaan dan pelaksanaan penilaian 

proyek, berikut ini dikemukakan petunjuk teknis pelaksanaan dan acuan dalam 

menentukan kualitas penilaian proyek. 

Beberapa langkah yang harus dipenuhi dalam merencanakan penilaian 

proyek, yaitu: (1) menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai melalui 
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proyek; (2) penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

proyek; (3) menyusun indikator proses dan hasil belajar berdasarkan hasil 

kompetensi; (4) menetukan kriteria yang menunjukan capaian indikator pada 

setiap tahapan proyek; (5) merencanakan tes bersifat kelompok atau individual, 

(6) merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang 

dikerjakan secara kelompok; (7) menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian. 

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penilaian 

proyek, yaitu: (1) menyampaikan rubrik penilaian sebelum melaksanakan 

penilaian peserta didik; (2) memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang 

kriteria penilaian; (3) menyampaikan tugas disampaikan kepada peserta didik; (4) 

memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang tugas yang 

harus dikerjakan; (5) melakukan penialaian selama perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan proyek; (6) memonitor pengerjaan proyek peserta didik dan 

memberikan umpan balik pada setiap tahapan pengerjaan proyek; (7) 

membandingkan kinerja peserta didik dengan rubrik penilaian; (8) memetakan 

kemampuan peserta didik terhadap pencapaian kompetensi minimal; (9) mencatat 

hasil penilaian; (10) memberikan umpan balik terhadap laporan yang disusun 

peserta didik. 

2.2.6.2.3 Acuan Kualitas Instrumen Penilaian Proyek 

Tugas dan rubrik merupakan instrumen dalam penilaian proyek. Tugas-

tugas untuk penilaian proyek harus memenuhi beberapa acuan kualitas, yaitu (1) 

tugas harus mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar; (2) tugas dapat 

dikerjakan oleh peserta didik; (3) tugas dapat dikerjakan selama proses 
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pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri; (4) tugas sesuai 

dengan taraf perkembangan peserta didik; (5) materi penugasan sesuai dengan 

cakupan kurikulum; (6) tugas bersifat adil (tidak bias gender dan latar belakang 

sosial ekonomi); (7) tugas mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas. 

Rubrik untuk penilaian proyek harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: 

(1) rubrik dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur (valid); (2) rubrik 

sesuai dengan tujuan pembelajaran; (2) indikator menunjukkan kemampuan yang 

dapat diamati (observasi); (3) indikator menunjukkan kemampuan yang dapat 

diukur; (4) rubrik dapat memetakan kemampuan peserta didik; (5) rubrik menilai 

aspek-aspek penting pada proyek peserta didik. 

2.2.6.2.3 Teknik Penilaian Proyek 

Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, 

sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan 

yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, 

dan penyiapan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitian juga dapat 

disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan 

alat/instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala penilaian. 
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Penilaian terhadap proyek siswa dapat disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 2.5 Profil Penilaian Proyek Siswa 

Nama : …………………….. 

Judul : ……………………..  Tanggal :................... 

 

 Skor Kriteria Komentar 

Isi 27 – 30 Sangat baik—sempurna: menguasai 

topik tulisan; substantif; 

pengembangan pernyataan umum atau 

klasifikasi anggota/aspek yang 

dilaporkan secara lengkap; relevan 

dengan topik yang dibahas  

 

22 – 26 Cukup—baik: cukup menguasai 

permasalahan; cukup memadai; 

pengembangan tesis terbatas; relevan 

dengan topik, tetapi kurang terperinci  

 

17 – 21  Sedang—cukup: penguasaan 

permasalahan terbatas; substansi 

kurang; pengembangan topik tidak 

memadai  

 

13 – 16  Sangat kurang—kurang: tidak 

menguasai permasalahan; tidak ada 

substansi; tidak relevan; tidak layak 

dinilai  

 

Struktur 

Teks 

18 – 20  Sangat baik—sempurna: ekspresi 

lancar; gagasan terungkap padat 

dengan jelas; tertata dengan baik; 

urutan logis (pernyataan umum atau 

klasifikasi anggota/aspek yang 

dilaporkan); kohesif  

 

14 – 17  Cukup—baik: kurang lancar; kurang 

terorganisasi, tetapi ide utama 

ternyatakan; pendukung terbatas; logis, 

tetapi tidak lengkap  

 

10 – 13 Sedang—cukup: tidak lancar; gagasan 

kacau atau tidak terkait; urutan dan 

pengembangan kurang logis  

 

7 – 9 Sangat kurang—kurang: tidak 

komunikatif; tidak terorganisasi; tidak 

layak dinilai 

 

18 – 20 Sangat baik—sempurna: penguasaan 

kata canggih; pilihan kata dan 

 



29 
 

 

ungkapan efektif; menguasai 

pembentukan kata; penggunaan 

register tepat  

14–17 Cukup—baik: penguasaan kata 

memadai; pilihan, bentuk, dan 

penggunaan kata/ungkapan kadang-

kadang salah, tetapi tidak mengganggu  

 

10 – 13 Sedang—cukup: penguasaan kata 

terbatas; sering terjadi kesalahan 

bentuk, pilihan, dan penggunaan 

kosakata/ungkapan; makna 

membingungkan atau tidak jelas  

 

7– 9 Sangat kurang—kurang: pengetahuan 

tentang kosakata, ungkapan, dan 

pembentukan kata rendah; tidak layak 

nilai  

 

Kosakata 18 – 20 Sangat baik—sempurna: konstruksi 

kompleks dan efektif; terdapat hanya 

sedikit kesalahan penggunaan bahasa 

(urutan/fungsi kata, artikel, pronomina, 

preposisi)  

 

14 – 17 Cukup—baik: konstruksi sederhana, 

tetapi efektif; terdapat kesalahan kecil 

pada konstruksi kompleks; terjadi 

sejumlah kesalahan penggunaan 

bahasa (fungsi/urutan kata, artikel, 

pronomina, preposisi), tetapi makna 

cukup jelas  

 

10 – 13 Sedang—cukup: terjadi kesalahan 

serius dalam konstruksi kalimat 

tunggal/kompleks (sering terjadi 

kesalahan pada kalimat negasi, urutan/ 

fungsi kata, artikel, pronomina, 

kalimat fragmen, pelesapan; makna 

membingungkan atau kabur  

 

7 – 9 Sangat kurang—kurang: tidak 

menguasai tata kalimat; terdapat 

banyak kesalahan; tidak komunikatif; 

tidak layak dinilai 

 

Kalimat 9 – 10 Sangat baik—sempurna: menguasai 

aturan penulisan; terdapat sedikit 

kesalahan ejaan, tanda baca, 

penggunaan huruf kapital, dan 

penataan paragraf  
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7 – 8 Cukup—baik: kadang-kadang terjadi 

kesalahan ejaan, tanda baca, 

penggunaan huruf kapital, dan 

penataan paragraf, tetapi tidak 

mengaburkan makna  

 

4 – 6 Sedang—cukup: sering terjadi 

kesalahan ejaan, tanda baca, 

penggunaan huruf kapital, dan 

penataan paragraf; tulisan tangan tidak 

jelas; makna membingungkan atau 

kabur  

 

1 – 3 Sangat kurang—kurang: tidak 
menguasai aturan penulisan; terdapat 

banyak kesalahan ejaan, tanda baca, 

penggunaan huruf kapital, dan 

penataan paragraf; tulisan tidak 

terbaca; tidak layak dinilai  

 

         Sumber: Maryanto, dkk, 2013 

 

Komentar : 

.…………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………... 

 

2.2.6.3 Penilaian Portofolio 

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai 1) pengertian penilaian 

portofolio, 2) perencanaan dan pelaksanaan penilaian portofolio, 3) acuan kualitas 

penilaian portofolio, dan 4) teknik penilaian portofolio. 

2.2.6.3.1 Pengertian Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan 

pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta 

didik dalam suatu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta 
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didik dari proses pembelajaran yang dianggap baik oleh peserta didik, hasil tes 

(bukan nilai) atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu 

dalam satu mata pelajaran (Kemendikbud 2013). 

Penilaian portofolio, pada dasarnya, menilai karya-karya siswa secara 

individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil 

karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik tersendiri. 

Berdasarkan informasi perkembangan  tersebut, guru dan peserta didik sendiri 

dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus melakukan 

perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan 

kemajuan belajar peseta didik melalui karyanya, antara lain: karangan, puisi, 

surat, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, resensi buku/literatur, laporan 

penelitian, sinopsis, dan sebagainya. 

2.2.6.3.2 Perencanaan dan Pelaksanaan Penilaian Portofolio 

Berdasarkan Puspendik (2013) mengenai Panduan Penilaian Kurikulum 

2013, untuk dapat menjamin kualitas perencanaan dan pelaksanaan penilaian 

portofolio, berikut ini dikemukakan petunjuk teknis pelaksanaan dan acuan dalam 

menentukan kualitas penilaian portofolio. 

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan penilaian 

portofolio, yaitu: (1) menentukan kompetensi dasar (KD) yang akan dinilai 

pencapaiannya melalui tugas portofolio pada awal semester dan diinformasikan 

kepada peserta didik; (2) merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dinilai 

penilaiannya melalui portofolio; (3) menjelaskan tentang tujuan penggunaan, 

macam dan bentuk serta kriteria penilaian dari kinerja dan atau hasil karya peserta 
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didik yang akan dijadikan portofolio, penjelasan disertai contoh portofolio yang 

telah pernah dilaksanakan; (4) menentukan kriteria penilaian, kriteria penilaian 

portofolio ditentukan oleh guru atau guru dan peserta didik; (5) menentukan 

format pendokumentasian hasil penilaian portofolio, minimal memuat topik 

kegiatas tugas portofolio, tanggal penilaian, dan catatan pencapaian (tingkat 

kesempurnaan) portofolio; (6) menyiapkan map yang diberi identitas: nama 

peserta didik, kelas/semester, nama sekolah, nama mata pelajaran, dan tahun 

ajaran sebagai wadah pendokumentasian portofolio peserta didik. 

Pelaksanaan penilaian portoflio, harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: 

(1) melaksanakan proses pembelajaran terkait tugas portofolio dan menilainya 

pada saat kegiatan tatap muka, tugas instruktur atau tugas mandiri tidak 

terstruktur, disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan tujuan kegiatan 

pembelajaran; (2) melakukan penilaian portofolio berdasarkan kriteria penilaian 

yang telah ditetapkan atau disepakati bersama dengan peserta didik. Penilaian 

yang telah ditetapkan atau disepakati bersama dengan peserta didik, penilaian 

portofolio oleh peserta didik bersifat sebagai evaluasi diri; (3) peserta didik 

mencatat hasil penilaian portofolionya untuk bahan refleksi dirinya; (4) 

mendokumentasikan hasil penilaian portofolio sesuai format yang telah 

ditentukan; (5) memberi umpan balik terhadap karya peserta didik secara 

berkesinambungan dengan cara memberi keterangan kelebihan dan kekurangan 

karya tersebut, cara memperbaikinya dan diinformasikan kepada peserta didik; (6) 

memberi identitas (nama dan waktu penyelesaian tugas), mengumpulkan dan 

menyimpan portofolio masing-masing dalam satu map atau folder dirumah 
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masing-masing di loker sekolah; (7) setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum 

memuaskan, peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaikinya; (8) 

membuat ―kontrak‖ atau perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan dan 

penyerahan karya hasil perbaikan kepada guru; (9) memamerkan dokumentasi 

kinerja dan atau hasil karya terbaik portofolio dengan cara menempel di kelas; 

(10) mendokumentasikan dan menyimpan semua portofolio ke dalam map yang 

telah diberi identitas masing-masing peserta didik untuk bahan laporan kepada 

sekolah dan orang tua peserta didik; (11) mencantumkan tanggal pembuatan pada 

setiap bahan informasi perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat 

perbedaan kualitas dari waktu ke waktu untuk bahan laporan kepada sekolah atau 

orang tua peserta didik; (12) memberikan nilai akhir portofolio masing-masing 

peserta didik disertai umpan balik. 

2.2.6.3.3 Acuan Kualitas Instrumen Penilaian Portofolio 

Tugas dan rubrik merupakan  instrumen dalam penilaian portoflio. Tugas-

tugas untuk pembuatan portofolio harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) 

tugas sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajran yang akan diukur; (2) 

hasil karya peserta didik yang dijadikan portofolio berupa pekerjaan hasil tes, 

perilaku peserta didik sehari-hari, hasil tugas terstruktur, dokumentasi aktivitas 

peserta didik diluar sekolah yang menunjang kegiatan belajar; (3) tugas portofolio 

memuat aspek judul, tujuan pembelajaran, ruang lingkup belajar, uraian tugas, 

kriteria penilaian; (4) uraian tugas memuat kegiatan yang melatih peserta didik 

mengembangkan kompetensi dalam semua aspek (sikap, pengetahuan, 

keterampilan); (5) uraian tugas bersifat terbuka, dalam arti mengakomodasi 
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dihasilkannya portofolio beragam isinya; (6) kalimat yang digunakan dalam 

uraian tugas menggunakan  bahasa yang komunikatif dan mudah dilaksanakan; 

(7) alat dan bahan digunakan dalam penyelesaian tugas portofolio tersedia di 

lingkungan peserta didik dan mudah diperoleh. 

Rubrik penilaian portofolio harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) 

rubrik memuat indikator kunci dari kompetensi dasar yang akan dinilai 

pencapaiannya dengan portofolio; (2) rubrik memuat aspek-aspek yang 

macamnya relafan dengan isi tugas portofolio; (3) rubrik memuat kriteria 

kesempurnaan (tingkat, level) hasil tugas; (4) rubrik mudah digunakan oleh guru 

dan peserta didik; (4) Rubrik menggunakan bahasa yang lugas dan mudah 

dipahami. 

Penilaian pelaporan portofolio siswa dapat disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.6 Daftar Nilai Penilaian Portofolio 

Nama  

Kelas dan NIS  

Tanggal  

No Jenis Skor 

Maksimal 

Skor yang 

diperoleh 

1. Pengantar yang berupa ringkasan 

pernyataan pribadi tentang diri sendiri (saat 

ini dan masa depan yang dicita-citakan) dan 

ihwal artefak pilihan siswa sebagai materi 

portofolio dan paparan proses 

pembelajarannya 

  

2 Tulisan siswa: teks laporan hasil observasi   

3 Tulisan siswa: teks prosedur kompleks   

4 Tulisan siswa: teks eksposisi   

5 Tulisan siswa: teks anekdot   

6 Tulisan siswa: teks negosiasi   

7 Presentasi lisan: teks laporan hasil observasi   
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8 Presentasi lisan: teks prosedur kompleks   

9 Presentasi lisan: teks eksposisi   

10 Presentasi lisan: teks anekdot   

11 Presentasi lisan: teks negosiasi   

12 Laporan hasil membaca buku (siswa 

diwajibkan membaca sejumlah buku dengan 

menyesuaikan fasilitas perpustakaan 

sekolah) 

  

13 Lembar refleksi diri (dipakai untuk setiap 

kegiatan refleksi diri) 

  

14 Hasil pembelajaran keterampilan oleh guru   

15 Hasil pembelajaran keterampilan oleh siswa 

(evaluasi diri) 

  

16 Hasil pembelajaran keterampilan berpikir 

kritis (formulir) 

  

17 Hasil pembelajaran keterampilan 

berkomunikasi efektif 

  

18 Hasil pembelajaran keterampilan literasi 

teknologi (formulir bagi siswa di sekolah 

dengan dukungan fasilitas laboratorium 

computer dan akses internet) 

  

Sumber: Maryanto, dkk, 2013 

 

2.2.7 Kaidah Penulisan dan Penelaahan Tes Perbuatan 

Kegiatan penilaian merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan 

penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang 

setiap penilaian (Nitko 1996:308). Tujuan penelaahan adalah untuk mengkaji dan 

menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal 

digunakan. Di samping itu, tujuan analisis butir soal juga untuk membantu 

meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta 

Guru Wali Kelas 
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untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah/belum 

memahami materi yang telah diajarkan (Aiken 1994:63).  

Dalam melaksanakan analisis butir soal, para penulis soal dapat 

menganalisis secara kualitatif, dalam kaitan dengan isi dan bentuknya, dan 

kuantitatif dalam kaitan dengan ciri-ciri statistiknya (Anastasi dan Urbina 

1997:172) atau prosedur peningkatan secara judgment dan prosedur peningkatan 

secara empirik (Popham 1995:195). Analisis kualitatif mencakup pertimbangan 

validitas isi dan konstruk, sedangkan analisis kuantitatif mencakup pengukuran 

kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan 

reliabilitasnya. 

Soal yang bermutu adalah soal yang dapat memberikan informasi setepat-

tepatnya sesuai dengan tujuannya di antaranya dapat menentukan peserta didik 

mana yang sudah atau belum menguasai materi yang diajarkan guru. Soal tes 

sebagai alat ukur penilaian peserta didik harus memenuhi kriteria tertentu. 

Linn dan Gronlund (1995:315) juga menambahkan tentang pelaksanaan 

kegiatan analisis butir soal yang biasanya didesain untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut ini: (1) apakah fungsi soal sudah tepat; (2) apakah soal ini 

memiliki tingkat kesukaran yang tepat; (3) apakah soal bebas dari hal-hal yang 

tidak relevan; (4) apakah pilihan jawabannya efektif. 

Lebih lanjut Linn dan Gronlund (1995:316-318) menyatakan bahwa 

kegunaan analisis butir soal bukan hanya terbatas untuk peningkatkan butir soal, 

tetapi ada beberapa hal, yaitu bahwa data analisis butir soal bermanfaat sebagai 

dasar: (1) diskusi kelas efisien tentang hasil tes, (2) untuk kerja remedial, (3) 
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untuk peningkatan secara umum pembelajaran di kelas, dan (3) untuk peningkatan 

keterampilan pada konstruksi tes. 

Ada analisis butir soal secara kualitatif pada prinsipnya dilaksanakan 

berdasarkan kaidah penulisan soal (tes tertulis, perbuatan, dan sikap). Penelaahan 

ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan/diujikan. Dalam hal ini tentu 

analisis butir soal akan difokuskan pada analisis butir soal secara kualitatif untuk 

tes perbuatan. Aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif ini 

adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa/budaya, dan kunci 

jawaban/pedoman penskorannya. 

Berdasarkan Puspendik (2013) tentang Penelaahan Butir Soal, kaidah 

penulisan soal tes perbuatan adalah seperti berikut: 

1. Materi 

a. Soal harus sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil 

karya, atau penugasan). 

b. Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus sesuai. 

c. Materi sesuai dengan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinuitas, 

keterpakaian sehari-hari tinggi). 

d. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat 

kelas. 

2. Konstruksi 

a. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban 

perbuatan/praktik.  

b. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal.  
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c. Disusun pedoman penskorannya. 

d. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas 

dan terbaca. 

3. Bahasa/Budaya 

a. Rumusan kalimat soal komunikatif. 

b. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku. 

c. Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda 

atau salah pengertian. 

d. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu. 

e. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung 

perasaan peserta didik. 

Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk 

mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks yang 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam menulis butir soal, perhatikan 

terlebih dahulu kompetensi dari materi yang akan ditanyakan. Dalam menulis 

butir soal untuk tes perbuatan, penulis soal harus mengetahui konsep dasar 

penilaian perbuatan/praktik. Maksudnya pernyataan dalam soal harus disusun 

dengan pernyataan yang betul-betul menilai perbuatan/praktik, bukan menilai 

yang lainnya. Format penelaahan soal tes perbuatan dapat dilihat melalui tabel di 

bawah ini. 

 

 

 



39 
 

 

Tabel 2.7 Tabel Format Penelaahan Soal Tes Perbuatan 

FORMAT PENELAAHAN SOAL TES PERBUATAN 

Mata Pelajaran : ................................. 

Kelas/semester  : ................................. 

Penelaah  : ................................. 

 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

1 2 3 . 

A. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

Materi 

Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes 

perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 

Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai 

Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian 

sehari-hari tinggi) 

Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang 
jenis sekolah atau tingkat kelas 

    

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang 

menuntut jawaban perbuatan/praktik 

    

6. 

7. 

8. 

Ada petunjuk yang jelas tentang cara 

mengejakan soal 

Ada pedoman penskorannya 

Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya 

disajikan dengan jelas dan  terbaca 

    

C. Bahasa/Budaya     
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

1 2 3 . 

9. 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

113. 

 

Rumusan soal komunikatif 

Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku 

Tidak menggunakan kata/ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah 

pengertian 

Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan 

yang dapat menyinggung perasaan siswa 

Keterangan: Berilah tanda (V) bila sesuai dengan aspek yang ditelaah! 

 

Instrumen non-tes adalah instrumen selain tes prestasi belajar. Alat penilaian yang 

dapat digunakan antara lain adalah: lembar pengamatan/observasi (seperti catatan 

harian, portofolio, life skill) dan instrumen tes sikap, minat, dsb. 

Dalam penulisan soal pada instrumen non-tes, penulis butir soal harus 

memperhatikan ketentuan/kaidah penulisannya.  

Berdasarkan Puspendik (2013) tentang Penelaahan Butir Soal, kaidah 

penelaahan soal non-tes adalah seperti berikut ini. 

1. Materi 

a. Pernyataan harus sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. 
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b. Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan tuntutan 

dalam kisi-kisi (misal untuk tes sikap: aspek kognisi, afeksi atau konasinya 

dan pernyataan positif atau negatifnya). 

2. Konstruksi 

a. Pernyataan dirumuskan dengan singkat (tidak melebihi 20 kata) dan jelas. 

b. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak relevan objek yang 

dipersoalkan atau kalimatnya merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 

c. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. 

d. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mengacu pada masa lalu. 

e. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang faktual atau dapat 

diinterpretasikan sebagai fakta. 

f. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang dapat diinterpretasikan lebih dari 

satu cara.  

g. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mungkin disetujui atau 

dikosongkan oleh hampir semua responden. 

h. Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan secara lengkap. 

i. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti seperti semua, selalu, 

kadang-kadang, tidak satupun, tidak pernah. 

j. Jangan banyak mempergunakan kata hanya, sekedar, semata-mata. 

Gunakanlah seperlunya. 

3. Bahasa/Budaya 

a. Bahasa soal harus komunikatif dan sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik atau responden. 
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b. Soal harus menggunakan bahasa Indonesia baku. 

c. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu. 

Tabel 2.8 Tabel Format Penelaahan Soal Non-tes 

FORMAT PENELAAHAN SOAL NON-TES  

Nama Tes  : ................................. 

Kelas/semester  : ................................. 

Penelaah  : ................................. 

 

No Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 ... 

A. 

1. 

 

2. 

 

 

Materi 

Pernyataan/soal sudah sesuai dengan 

rumusan indikator dalam kisi-kisi. 

Aspek yang diukur pada setiap pernyataan 

sudah sesuai dengan tuntutan dalam kisi-kisi 

(misal untuk tes sikap: aspek koginisi, afeksi, 

atau konasinya dan pernyataan positif atau 

negatifnya). 

    

B. 

3. 

 

4. 

 

 

65. 

 

6. 

 

Konstruksi 

Pernyataan dirumuskan dengan singkat (tidak 

melebihi 20 kata) dan jelas. 

Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak 

relevan objek yang dipersoalkan atau 

kalimatnya merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja. 

Kalimatnya bebas dari pernyataan yang 

bersifat negatif  ganda. 

Kalimatnya bebas dari pernyataan yang 

mengacu pada masa lalu. 

Kalimatnya bebas dari pernyataan faktual 

atau dapat diinterpretasikan sebagai fakta. 
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No Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 ... 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11 

 

 

12. 

Kalimatnya bebas dari pernyataan dapat 

diinterpretasikan 

Kalimatnya bebas dari pernyataan yang 

mungkin disetujui atau dikosongkan oleh 

hampir semua responden. 

Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan 

secara lengkap. 

Kalimatnya bebas dari pernyaan yang tidak 

pasti pasti seperti semua, selalu, kadang-

kadang, tidak satupun, tidak pernah. 

Jangan banyak menggunakan kata hanya, 

sekedar, semata-mata.  Gunakan seperlunya. 

C. 

13. 

 

 

12. 

 

13. 

 

 

Bahasa/Budaya 

Bahasa soal harus komunikatif  dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa atau 

responden. 

Soal harus menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 

Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 

    

 

Keterangan: Berilah tanda (V) bila sesuai dengan aspek yang ditelaah! 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam bentuk 

studi kasus (case study). Menurut Sukmadinata (20013:54) studi kasus adalah 

suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, 

memperoleh pemahaman dari suatu kasus. Kasus sama sekali tidak mewakili 

populasi, dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. 

Kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus tersebut. Kasus berifat unik 

atau memiliki karakteritik sendiri atau berbeda dengan kasus lainnya. Suatu kasus 

terdiri atas satu unit atau lebih kasus, tetapi merupakan satu kesatuan. Kasus dapat 

satu orang, satu kelas, satu sekolah, beberapa sekolah tapi dalam satu kantor 

kecamatan, dsb. Dalam penelitian ini kasus diambil dari satu sekolah. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah tentang kesulitan guru dalam mengembangkan 

soal penilaian aspek keterampilan, kualitas soal penilaian aspek keterampilan, dan 

rekonstruksi soal penilaian aspek keterampilan pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia SMK Kurikulum 2013. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang 

lingkup pembahasan dan tujuan dari penelitian itu sendiri dapat tercapai secara 

komprehensif. 
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3.3 Data dan Sumber Data Penelitian 

 Terdapat beberapa data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 

soal penilaian aspek keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X 

Kurikulum 2013. Data dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

3.3.1 Data 

 Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari orang yang terlibat secara 

langsung dengan pokok permasalahan penelitian atau yang sering disebut objek 

penelitian. Data primer berupa informasi mengenai kesulitan pengembangan soal 

penilaian aspek keterampilan yang diperoleh dari kegiatan wawancara kepada 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik kelas X, dan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum. Adapun untuk mendapatkan informasi yang lebih 

akurat mengenai kesulitan guru dalam mengembangkan soal penilaian aspek 

keterampilan dilaksanakan Focus Group Disscusion. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian. Data sekunder untuk penelitian ini berupa soal penilaian aspek 

keterampilan. Soal penilaian aspek keterampilan diperoleh dari silabus dan RPP, 

yang diperoleh dari SMK Negeri 10 Semarang, Jawa Tengah. 
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3.3.2 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian pengembangan soal aspek keterampilan  

mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X digolongkan menjadi berikut. 

a. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia Kelas X SMK Negeri 10 Semarang. 

b. Peserta didik kelas X SMK Negeri 10 Semarang 

c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

Tabel 3.1 Data dan Sumber Data 

No Data Sumber Data 

1 Data primer berupa informasi 

kesulitan pengembangan soal 

penilaian aspek keterampilan 

mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas X. 

Guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X, siswa kelas X, 

danWakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum SMK Negeri 10 

Semarang. 

2 Data sekunder berupa soal 

penilaian aspek keterampilan  

mata pelajaran bahasa Indonesia 

Kelas X SMK Negeri 10 

Semarang 

Guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X SMK Negeri 10 

Semarang 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian dekriptif kualitatif ini adalah pedoman angket, pedoman wawancara, 

pedoman dokumentasi, dan pedoman Focus Group Disscusion. Adapun instrumen 

analisis data, terdapat acuan kualitas rubrik dan acuan kualitas tugas untuk menilai 

kesesuaian hasil pengembangan soal penilaian aspek keterampilan, selain itu 
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untuk menilai kualitas soal secara kualitatif digunakan panduan penelaahan soal 

tes perbuatan dari Pusat Penilaian Pendidikan. 

Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk mendapatkan data. Data 

yang diperoleh digunakan untuk mengambil simpulan. Untuk mengetahui 

instrumen tersebut valid atau tidak, peneliti berkonsultasi dengan pembimbing 

sehingga dari pendapat itu nantinya dapat disimpulkan bahwa instrumen yang 

digunakan sudah valid. 

3.4.1 Pedoman Angket 

 Angket akan diberikan dan diisi oleh peserta didik peserta didik. Hal yang 

terdapat dalam angket meliputi aspek pengalaman melakukan tes keterampilan,  

kesulitan dan perasaan peserta didik peserta didik terhadap pelaksanaan tes 

keterampilan. Angket terdiri atas 15 soal yang terbagi menjadi 6 soal tes benar-

salah dan 9 soal uraian.  

3.4.2 Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesulitan 

guru dalam mengembangkan soal penilaian aspek keterampilan. Wawancara ini 

berpedoman pada lembar wawancara yang telah dipersiapkan untuk peserta didik, 

guru, dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. 

 Terdapat tiga jenis pedoman wawancara yang digunakan, yaitu pedoman 

wawancara untuk guru, pedoman wawancara peserta didik, dan pedoman 

wawancara untuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pokok bahasan yang 

ditanyakan pada tiap sumber data hampir sama, ini bertujuan untuk mengecek 

kebenaran informasi antarsumber data. 
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Hal yang ditanyakan pada pedoman wawancara untuk guru adalah 

identitas guru, pengalaman guru dalam memberikan penilaian aspek keterampilan 

pada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Hal yang ditanyakan pada 

pedoman wawancara peserta didik adalah identitas peserta didik dan pengalaman 

peserta didik mengenai penilaian aspek keterampilan. Hal yang ditanyakan pada 

wakil kepala sekolah bidang kurikulum meliputi identitas, kesesuaian pelaksanaan 

penilaian aspek keterampilan, dan peran pihak kurikulum dalam pelaksanaan 

penilaian aspek keterampilan. 

3.4.3 Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fotocopy 

perangkat pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran. Pengambilan data dengan dokumentasi dilakukan 

dengan tujuan memperoleh penggambaran secara visual tentang keberadaan soal 

penilaian aspek keterampilan. Selain itu juga dilakukan pendokumentasian 

kegiatan penelitian berupa foto pelaksanaan penelitian. 

3.4.4 Pedoman Focus Group Disscusion 

Focus Group Disscusion digunakan dalam penelitian ini untuk menjaring 

informasi yang spesifik dan bermutu dengan berdikusi langsung bersama guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari kegiatan Focus Group Disscusion peneliti 

mendapatkan temuan berupa informasi penting, persepsi, serta aspirasi dari 

kelompok diskusi. Informasi yang diharapkan berupa pengalaman guru 

mengembangkan soal penilaian aspek keterampilan, tanggapan serta harapan guru 

mengenai soal penilaian aspek keterampilan. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket, 

wawancara, dokumentasi, dan Focus Group Disscusion. Angket yang digunakan 

adalah angket untuk peserta didik yang digunakan untuk mendapatkan informasi 

pelaksanaan penilaian keterampilan. Wawancara dilakukan dengan memberi 

pertanyaan pada 6 narasumber, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan 

perangkat pembelajaran, dan kegiatan Focus Group Disscusion dilakukan dengan 

kelompok diskusi berjumlah 5 orang. 

3.5.1 Teknik Angket 

 Teknik angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan pemberian angket berupa pertanyaan tertulis kepada peserta didik. Dari 

angket ini dapat diketahui bagaimana pelaksanaan penilaian aspek keterampilan 

yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Angket diisi oleh peserta didik 

dalam satu kelas berjumlah 33 peserta didik. Pengambilan data melalui teknik 

angket dilaksanakan di luar jam pelajaran agar tidak mengganggu proses 

pembelajaran. 

3.5.2 Teknik Wawancara 

 Teknik wawancara dilakukan langsung pada subjek penelitian yang 

dilakukan sebagai penguji kebenaran dan kemantapan data yang dilakukan 

melalui teknik angket. Wawancara dilakukan setelah peserta didik mengisi angket. 

Wawancara kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di laksanakan di luar 

jam pembelajaran agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Wawancara 

pada guru digunakan untuk mencari informasi mengenai penilaian aspek 
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keterampilan yang sudah pernah dilaksanakan dengan memberikan 20 pertanyaan. 

Wawancara pada peserta didik dilaksanakan untuk mendapatkan informasi 

pengalaman peserta didik dinilai aspek keterampilan dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan memberikan 20 pertanyaan terhadap tiga peserta didik. 

Wawancara kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum dilaksanakan untuk 

mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan penilaian keterampilan yang 

dilakukan oleh guru dengan memberikan 10 pertanyaan. 

3.5.3 Teknik Dokumentasi 

Hal yang didokumentasikan dalam penelitian ini adalah keberadaan soal 

aspek keterampilan yang dapat diperoleh dari perangkat pembelajaran yang 

dimiliki guru berupa RPP dan silabus. Adapun sebagai bukti pelaksanaan 

penelitian, dilakukan foto kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan pemberian 

angket peserta didik, kegiatan wawancara, dan  kegiatan Focus Group Disscusion. 

3.5.4 Teknik Focus Group Disscusion 

Hal yang didokumentasikan melalui kegiatan Focus Group Disscuion 

adalah informasi mengenai pengembangan soal penilaian apek keterampilan. 

Teknik Focus Group Disscusion dilaksanakan setelah jam pembelajaran selesai 

dengan harapan tidak mengganggu aktivitas guru mengajar. Focus Group 

Disscusion melibatkan empat guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang 

mengampu kelas X yaitu Suparyati, Pd., Dra. Warni, Digna Palupi, S. Pd., M. Pd., 

Ninuk Zuhriyah, S. Pd. sebagai narasumber. Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum Supeno S. Pd., M. Pd. sebagai pihak penengah, dan peneliti sebagai 

notulen merangkap moderator. 
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Dalam Focus Group Disscusion hal yang didiskusikan mengenai 

pengalaman melakukan penilaian aspek keterampilan dalam Kurikulum 2013, hal 

yang dirasakan guru dalam melakukan penilaian aspek keterampilan, upaya 

mengatasi kesulitan yang dihadapi, persepsi mengenai penilaian dalam Kurikulum 

2013, dan aspirasi guru terhadap penilaian aspek keterampilan dalam Kurikulum 

2013. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong 2007:103). 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya 

sebagai temuan bagi orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu melalui pemaparan data dan 

verifikasi/simpulan data. Teknik ini digunakan untuk menganalisis perangkat 

pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan akan soal penilaian aspek 

keterampilan. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya. Hakekatnya dalam penelitian kualitatif, mengolah data adalah 

memberi kategori, mensistematisir, dan bahkan memproduksi makna oleh peneliti 

atas apa yang menjadi pusat perhatiannya. 
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Hasil analisis ini berguna untuk (1) mendeskripsikan kesulitan guru dalam 

mengembangkan soal penilaian aspek keterampilan dalam pelajaran bahasa 

Indonesia; (2) mendeskripsikan kualitas soal penilaian aspek keterampilan yang 

sudah ada; (3) mendeskripsikan rekonstruksi soal penilaian aspek keterampilan 

yang sudah ada. 

 

3.6.1 Analisis Data Model Interaktif 

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikembangkan oleh Sugiyono 

(2009), dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. 

1) Reduksi Data (Data Reduction)  

Dalam tahap ini dilakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk 

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh. 

2) Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data dalam kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk uraian teks 

naratif tetapi bisa dilengkapi dengan matriks, bagan, grafik dan  jaringan. 

Penyajian data juga termasuk dari bagian menganalisis. Merancang deretan dan 

kolom sebuah data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus 

harus dimasukkan kedalam matrik merupakan kegiatan analisis. 

3) Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (Conclusion Drawing And 

Verification) 
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Penelitian berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan 

mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat 

keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, 

dan proposisi. 

Dengan menggunakan jenis analisis dan penyajian seperti diatas. Untuk 

mendapatkan hasil yang baik, dalam menganalisis data ini peneliti juga harus 

mengoreksi atas informasi yang belum jelas kepada pihak-pihak yang memiliki 

pengetahuan yang luas tentang permasalahan dan area penelitian.  

Untuk memperoleh kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian, 

peneliti sebaiknya mengikuti cara kerja yang digunakan oleh Lincoln dan Guba 

dalam Sugiyono (2009:185) yang mengemukakan ada empat kriteria yang 

digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability). 

Proses analisis data digunakan model interaktif, yang dilakukan berbentuk 

siklus, melalui empat komponen analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. Langkah analisis data model 

interaktif adalah sebagai berikut. 

1. Langkah awal peneliti mengumpulkan data yaitu melakukan proses seleksi 

subjek/informan, membuat fokus penelitian, kemudian melakukan 

wawancara, observasi, dan pendokumentasian data-data yang diperoleh di 

sekolah.  
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2. Langkah kedua peneliti melakukan reduksi data yaitu memilih data, 

mengabstraksi data dari lapangan, membuang data yang tidak penting, dan 

menyajikan kembali data-data sebagai informasi untuk memberikan simpulan 

penelitian. Proses reduksi data dilakukan terus sampai laporan akhir 

penelitian selesai disusun.  

3. Langkah ketiga, peneliti melakukan penyajian data yang dilakukan dengan 

mengorganisir informasi, dan mendeskripsikan informasi dalam bentuk narasi 

kalimat yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian 

data harus mengacu pada permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. 

Selain dalam bentuk narasi, penyajian data juga disusun dalam bentuk 

matriks, tabel, skema, dan gambar. 

4. Langkah terakhir peneliti melakukan penarikan simpulan dan atau verifikasi. 

Berdasarkan reduksi data dan sajian data kemudian dilakukan penarikan 

simpulan penelitian. Agar simpulan cukup mantap dan benar-benar bisa 

dipertanggungjawabkan, maka simpulan perlu diverifikasi. Upaya verifikasi, 

dilakukan dengan melihat kembali catatan-catatan lapangan, atau melakukan 

replikasi dalam satuan data yang lain. Hubungan keempat komponen analisis 

interaktif tersebut nampak pada dibawah ini. 
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Bagan 3.1 Analisis Data Model Interaktif 

Pengumpulan data 

Sajian data 

Reduksi 

data 

 

Penarikan Simpulan 

 

 

 Langkah-langkah analisis data tersebut diaplikasikan ke dalam penelitian 

ini untuk menjawab rumusan masalah kedua. Aplikasi langkah analisis data model 

interaktif  yaitu pada langkah awal peneliti melakukan pengumpulan data. Peneliti 

mengumpulkan data berupa dokumentasi RPP yang digunakan dalam 

pembelajaran di kelas X selama satu tahun. Selanjutnya, peneliti melakukan 

reduksi/pemilihan data. Data yang digunakan adalah RPP dan soal penilaian aspek 

keterampilan yang mencakup keterampilan menginterpretasi, memproduksi, 

menyunting, mengabtraksi, dan mengonversi. Soal penilaian aspek keterampilan 

terebut dianalisis dengan cara analisis kualitatif 

Untuk langkah ketiga, setelah data dipilah, data disajikan dengan 

menyajikan kekurangan serta kelebihan soal penilaian aspek keterampilan yang 

diperoleh dari RPP. Selanjutnya, ditampilkan soal yang memiliki kekurangan 

terbanyak. Untuk langkah keempat dilakukan pengambilan kesimpulan mengenai 
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kualitas soal penilaian aspek keterampilan. Soal yang memiliki kualitas terburuk 

kemudian diperbaiki melalui kegiatan rekonstruksi. 

 

3.6.2 Analisis Data Kualitatif 

Berdasarkan Puspendik (2013) mengenai Penelaahan Butir Soal, teknik 

analisis data menggunakan acuan kualitas tugas, acuan kualitas rubrik, dan format 

penelaahan tes perbuatan. Acuan kualitas tugas dan acuan kualitas rubrik 

digunakan untuk menilai tugas dan rubrik yang dimiliki guru,  kemudian diambil 

kesimpulan mengenai perencanaan tes keterampilan. Sedangkan format 

penelaahan tes perbuatan digunakan untuk mengetahui kualitas soal tes yang telah 

dihasilkan guru sebagai bagian dari pelaksanaan pembelajaran dan penilaian aspek 

keterampilan. 

3.6.2.1 Kualitas Tugas 

Soal tes keterampilan yang diperoleh dari pendokumentasian RPP, 

dianalisis menggunakan acuan kualitas tugas. Soal yang terdapat dalam RPP 

dianalisis berdasarkan kriteria yang ada. Jika hasil analisis soal terhadap kriteria 

terebut terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa soal sudah memenuhi acuan 

kualitas tugas. Tugas-tugas untuk tes praktik harus memenuhi beberapa acuan 

kualitas, yaitu: (1) tugas mengarahkan peserta didik untuk menunjukan capaian 

hasil belajar; (2) tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik; (3) mencantumkan 

waktu/kurun waktu pengerjaan tugas; (4) sesuai dengan taraf perkembangan 

peserta didik; (5) sesuai dengan konten/cakupan kurikulum; (6) tugas besifat adil 

(tidak bias gender dan latar sosial ekonomi). 
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Dari enam kriteria di atas kemudian dikembangkan apabila tugas yang 

diberikan sudah memenuhi minimal empat kriteria, maka tugas dianggap sudah 

memenuhi acuan kualitas tugas. Adapun setelah melihat jumlah kriteria yang 

terpenuhi, kemudian disimpulkan bahwa soal telah memenuhi acuan kualitas 

tugas atau belum. 

3.6.2.2 Kualitas Rubrik 

Rubrik penilaian yang terdapat dalam RPP merupakan rubrik buatan guru. 

Dalam menyusun rubrik, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Rubrik 

tes praktik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) rubrik memuat 

seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu; (2) indikator dalam 

rubrik diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada tugas atau sistematika  

pada hasil kerja peserta didik; (3) rubrik dapat mengukur kemampuan kemampuan 

yang akan diukur (valid); (4) rubrik dapat digunakan dalam menilai kemampuan 

peserta didik; (5) rubrik dapat memetakan kemampuan peserta didik; (6) rubrik 

disertai dengan penskoran yang jelas untuk pengambilan keputusan. 

Dari enam kriteria di atas kemudian dikembangkan, apabila rubrik yang 

digunakan sudah memenuhi minimal empat kriteria, maka rubrik dianggap sudah 

memenuhi acuan kualitas rubrik. Adapun setelah melihat jumlah kriteria yang 

terpenuhi, kemudian disimpulkan bahwa rubrik telah memenuhi acuan kualitas 

rubrik atau belum. 
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3.6.2.3 Penelaahan Tes Perbuatan 

Penelaahan tes perbuatan digunakan untuk menilai kualitas soal tes 

keterampilan mencakup aspek materi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa/budaya. 

Format penelaahan soal aspek keterampilan dapat dilihat melaluli tabel berikut. 

Tabel 3.2 Format Penelaahan Soal Tes Perbuatan Aspek Keterampilan  

Mata Pelajaran : ................................. 

Kelas/semester : ................................. 

Penelaah  : ................................. 

 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

1 2 3  

A. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Materi 

Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut 

tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau 

penugasan) 

Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai 

Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian 

sehari-hari tinggi) 

Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 

    

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang 

menuntut jawaban perbuatan/praktik 
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6. 

 

7. 

8. 

Ada petunjuk yang jelas tentang cara 

mengejakan soal 

Ada pedoman penskorannya 

Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya 

disajikan dengan jelas dan terbaca 

    

C. 

9. 

10. 

1

11. 

 

 

12. 

 

13. 

 

Bahasa/Budaya 

Rumussan soal komunikatif 

Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku 

Tidak menggunakan kata /ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah 

pengertian 

Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan 

yang dapat menyinggung perasaan siswa 

    

Keterangan: Berilah tanda (V) bila sesuai dengan aspek yang ditelaah! 

Dari instrumen penelaahan soal aspek keterampilan, kemudian 

dikembangkan kategori penilaian dengan bobot skor 1. Pemakaian bobot skor 

digunakan untuk mempermudah penelaahan terhadap butir soal penilaian aspek 

keterampilan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X Kurikulum 2013. 

Gambaran pemberian bobot dalam penelaahan soal penilaian keterampilan dapat 

dilihat melalui tabel berikut. 
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Tabel 3.3 Kategori Penelaahan Soal Tes Perbuatan Aspek Keterampilan 

No. Aspek yang ditelaah Bobot 

A. 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4.  

4 

Materi 

Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut 

tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau 

penugasan) 

Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai 

Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian 

sehari-hari tinggi) 

Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang 

menuntut jawaban perbuatan/praktik 

 

1 

6. 

 

7. 

8. 

Ada petunjuk yang jelas tentang cara 

mengejakan soal 

Ada pedoman penskorannya 

Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya 

disajikan dengan jelas dan terbaca 

1 

 

1 

1 

 

C. 

9. 

10. 

1

Bahasa/Budaya 

Rumussan soal komunikatif 

Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku 

 

1 

1 



 
 

 

61 

11 

 

 

12 

 

13. 

 

Tidak menggunakan kata /ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah 

pengertian 

Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

Rumusan soal tidak mengandung 

kata/ungkatpan yang dapat menyinggung 

perasaan siswa 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Dari kategori penskoran tes perbuatan tersebut, kemudian dikembangkan 

kriteria penilaian instrumen dengan bobot skor rentang satu dan nol. Skor 1 

diberikan jika butir soal yang ditelaah sudah sesuai dengan aspek yang ditelaah. 

Skor 0 diberikan jika soal yang ditelaah tidak sesuai dengan aspek yang ditelaah. 

Penelaahan harus dilakukan peneliti secara cermat dan teliti agar tidak terjadi 

kesalahan dalam menelaah. Contoh hasil penelaahan soal aspek keterampilan 

dapat dilihat melalui tabel berikut.  
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Tabel 3.4 Contoh Hasil Penelaahan Soal Tes perbuatan Aspek Keterampilan 

No. Aspek yang ditelaah Bobot  

A. 

1. 

 

2

2.  

 

3. 

 

 

4. 

 

Materi 

Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut 

tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau 

penugasan) 

Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai 

Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian 

sehari-hari tinggi) 

Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang 

menuntut jawaban perbuatan/praktik 

1 

6. 

 

7. 

8. 

Ada petunjuk yang jelas tentang cara 

mengejakan soal 

Ada pedoman penskorannya 

Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya 

disajikan dengan jelas dan terbaca 

0 

 

0 

1 

 

C. 

9. 

10. 

1

Bahasa/Budaya 

Rumussan soal komunikatif 

Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku 

1 

1 
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11 

 

 

12 

 

13. 

 

Tidak menggunakan kata /ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah 

pengertian 

Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

Rumusan soal tidak mengandung 

kata/ungkatpan yang dapat menyinggung 

perasaan siswa 

0 

 

 

1 

 

1 

 

Apek materi yang ditelaah berkaitan dengan substansi keilmuan yang 

ditanyakan dalam butir soal. Telaah pada aspek konstruksi bertujuan untuk 

menilai teknis berkaitan dengan pengerjaan soal. Analisis bahasa atau budaya 

bermaksud menelaah butir soal berkaitan dengan penggunaan bahaa Indonesia 

yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Hasil 

telaah kemudian dirangkum untuk selanjutnya ditentukan kualitasnya dengan 

pemberian skor dan rentang nilai. 

Skor akhir diperoleh dari kriteria yang telah terpenuhi kemudian dibagi 

jumlah kriteria penelaahan kualitas soal yang mencakup aspek materi, konstruksi, 

dan bahasa/budaya, kemudian dikalikan 100%. Berdasarkan kriteria penilaian soal 

tes perbuatan di atas, hasil analisis soal adalah soal yang sesuai dengan kriteria 

berjumlah 10, berarti bobot yang dimiliki adalah 10. Skor akhirnya adalah 76,92. 

Berikut ini ditampilkan rumus untuk menghitung skor akhir penelaahan soal 

penilaian aspek keterampilan. 
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Selain penentuan skor soal seperti di atas, peneliti juga mengembangkan 

kriteria kualitas soal dengan penggunaan rentang nilai. Dengan rentang nilai ini 

soal-soal yang telah diteliti tersebut akan diketahui kualitasnya. Berikut ini  tabel 

kategori kualitas soal. 

 

Tabel 3.5 Tabel Kategori Kualitas Soal 

 

 

 

 

 Hasil dari analisis tugas dan rubrik serta analisis kualitas soal akan 

menunjukkan kategori kualitas soal. Selanjutnya kualitas soal dipaparkan melalui 

tampilan diagram setiap aspek dengan menyajikan skor aspek materi, konstruksi 

dan bahasa/budaya setiap teks. Selanjutnya diikuti dengan tampilan diagram yang 

menyajikan angka dari tiap kategori pada aspek materi, konstruksi dan 

bahasa/budaya. Hasil analisis data menunjukkan kualitas soal berdasarkan 

kategori kualitas soal. Soal kualitas terendah dari lima aspek kemudian dipaparkan 

kekurangannya, dan kekurangan tersebut digunakan peneliti untuk direkonstruksi 

sesuai dengan panduan/acuan penulisan soal.  

No. Rentang Nilai  Kategori  Keterangan  

1. 86-100 A Sangat Baik 

2. 71-85 B Baik 

3. 56-70 C Cukup 

4. 31-55 D Kurang 

5. < 30 E Sangat Kurang 



 
 

 

65 

3. 7 Teknik Keabsahan Data 

 Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai teknik keabsahan data yaitu 

1) triangulasi sumber dan 2) triangulasi teknik. 

3.7.1 Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji 

kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan dan pengujian data 

yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada guru, teman murid yang 

bersangkutan dan orang tuanya. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak dapat 

diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, 

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang 

spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member chek) dengan ketiga sumber data tersebut. Bagan triangulasi sumber 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bagan 3.2 Triangulasi Sumber 

 

 

 

 

 

 

Wawancara 

A 

B 

 

C 
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 Teknik triangulasi  sumber dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik, dan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum. Wawancara dilakukan untuk menguji kredibilitas data 

mengenai kesulitan guru dalam mengembangkan soal penilaian keterampilan. 

Data tersebut kemudian dicek dengan wawancarai peserta didik dan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum mengenai benar tidaknya guru mengalami kesulitan 

dalam mengembangkan soal penilaian aspek keterampilan.  

 

3.7.2 Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan 

data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya 

berbeda-beda. Bagan triangulasi teknik digambarkan sebagai berikut: 

Bagan 3.3 Bagan Triangulasi Teknik 
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Wawancara 

mendalam 
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Sumber

Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil dan pembahasan mengenai kesulitan 

yang dihadapi guru dalam mengembangkan soal penilaian aspek keterampilan, 

kualitas soal penilaian aspek keterampilan, dan rekonstruksi soal penilaian aspek 

keterampilan. 

 

4.1 Kesulitan Guru Dalam Mengembangkan Soal Penilaian Aspek 

Keterampilan 

Di bawah ini akan dipaparkan hasil penelitian mengenai kesulitan guru 

dalam mengembangakan soal penilaian apek keterampilan. Kesulitan guru dalam 

mengembangkan soal penilaian aspek keterampilan ini didukung dengan kutipan 

hasil kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber. Kesulitan 

yang dialami guru dalam mengembangkan soal penilaian apek keterampilan 

terbagi menjadi 2 macam, yaitu kesulitan dalam proses perencanaan penilaian 

aspek keterampilan dan kesulitan dalam proses pelaksanaan penilaian aspek 

keterampilan. 

 

4.1.1 Kesulitan Guru Dalam Proses Perencanaan Penilaian Aspek 

Keterampilan 

Faktor pertama yang membuat guru kesulitan guru dalam mengembangkan soal 

penilaian aspek keterampilan adalah sulit memahami konsep penilaian dalam 
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kurikulum 2013. Penilaian dalam kurikulum 2013 mencakup aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan dan untuk menilai tiap aspek diperlukan berbagai 

macam penilaian. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang berlaku pada 

kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006, keterampilan dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia adalah membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. 

Kurikulum 2013 menjadikan menginterpretasi, memproduksi, menyunting, 

mengabtraksi, dan mengoversi sebagai aspek keterampilan. Menilai tiap 

keterampilan tersebut juga menggunakan berbagai macam tes yang berbeda 

karena tiap keterampilan merupakan tingkatan. 

Faktor kedua yang membuat guru kesulitan dalam mengembangkan soal penilaian 

aspek keterampilan adalah contoh soal penilaian yang terbatas. Berdasarkan 

pengalaman guru selama mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013, 

yang paling banyak diterima adalah cara mengkombinasikan kompetensi dasar 

dan mengembangkannya menjadi langkah pembelajaran. Adapun guru 

menghasilkan soal yang digunakan untuk menilai pengetahuan peserta didik, dan 

soal untuk menilai keterampilan tidak sering dicontohkan selama kegiatan 

pelatihan. 

Faktor ketiga yang membuat guru kesulitan dalam mengembangkan soal penilaian 

aspek keterampilan yaitu, banyaknya jenis penilaian dan rubrik yang harus 

digunakan dalam penilaian. Setiap pembelajaran bahasa Indoneisa, peserta didik 

dinilai dari segi sikap religius, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, 

ditambah lagi ada penilaian diri dan penilaian kelompok. Setiap jenis penilaian 

menggunakan rubrik penilaian agar dapat digunakan untuk menilai peserta didik. 
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Kesulitan yang dialami guru dalam mengembangkan soal penilaian aspek 

keterampilan didukung dengan bukti hasil pendokumentasian perangkat 

pembelajaran. Untuk mengetahui guru mengalami kesullitan dalam merencanakan 

penilaian aspek keterampilan dapat dilihat dari hasil RPP yang digunakan guru 

sebagai bagian dari kelengkapan mengajar. Dari hasil pendokumentasian RPP, 

dapat terlihat bahwa dalam mengembangkan KD dan Indikator, guru menjadikan 

KD dan indikator dalam satu subbab dengan penomoran yang cukup 

membingungkan karena tidak sistematis. Dalam RPP tidak dilampirkan tugas 

untuk menilai tes keterampilan peserta didik. Terdapat tugas untuk peserta didik 

mengenai tes pengetahuan, bukan tes penilaian aspek keterampilan. 

Kegiatan guru dalam merencanakan penilaian pada aspek keterampilan 

meliputi penentuan tujuan penilaian, penentuan SK dan KD yang digunakan, 

perumusan indikator, penentuan alat ukur dan pembuatan kisi-kisi, serta 

penggunaan instrumen. Guru mampu mengembangkan tes hal ini dapat terlihat 

dengan kemampuan guru menentukan tujuan penilaian, menentukan SK dan KD, 

penentuan alat ukur dan instrumen yang digunakan. Adapun, guru sudah mampu 

mengembangkan SK dan KD menjadi indikator, namun hasil yang terlihat adalah 

penyusunan rumusan KD dan indikator yang dijadikan dalam satu subbab. Sistem 

penomoran pada subbab KD dan indikator tersebut tidak sistematis, sehingga sulit 

dipahami dan dibedakan antara KD dan Indikator. Dari hal terebut dapat 

disimpulkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam merumuskan SK dan 

KD menjadi Indikator. 
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Guru tidak mencantumkan kisi-kisi yang seharusnya menjadi bahan 

pengembangan pembuatan soal. Adapun instrumen yang dihasilkan masih belum 

lengkap, guru tidak mencantumkan soal yang harus dikerjakan peserta didik. 

Melihat dari hasil pengembangan tes, dapat disimpulkan bahwa guru mengalami 

kesulitan dalam mengembangkan soal. Selain hal tersebut, rubrik penskoran yang 

dihasilkan guru cenderung belum dapat menilai kompetensi peserta didik. Dari 

rubrik yang dihasilkan, indikator dalam rubrik penilaian belum mencakup 

penilaian aspek keterampilan, masih terbatas pada menilai aspek pengetahuan. 

Dari kekurangan-kekurangan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru masih 

mengalami kesulitan dalam merencanakan penilaian aspek keterampilan yang 

terlihat dari hasil pengembang perangkat pembelajaran ang masih belum sesuai 

dengan kriteria pengembangan tes. 

 

4.1.2 Kesulitan Guru Dalam Proses Pelaksanaan Penilaian Aspek 

Keterampilan 

Beberapa bukti kesulitan yang dihadapi guru dalam proses pelaksanaan 

penilaian keterampilan diperoleh dari tidak terdapatnya kisi-kisi dan soal, serta 

tidak dilaksanakannya kegiatan penilaian proyek dan penilaian portofolio. Bukti 

mengenai tidak terdapatnya kisi-kisi dan soal diperoleh dari hasil dokumentasi 

RPP dan bukti mengenai tidak dilaksanakan penilaian proyek dan penilaian 

portofolio diperoleh dari kegiatan wawancara. Peneliti mengajukan pertanyaan 

mengenai pelakanaan tes proyek dan portofolio yang merupakan bagian dari 

penilaian keterampilan. Pada kenyataannya guru belum pernah menggunakan tes 
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proyek dan portofolio dalam penilaian dan guru mengaku terlalu banyak kendala. 

Kendala yang dimaksud guru adalah mengenai penentuan waktu pemberian dan 

pelaksanaan tugas proyek, hal ini dikarenakan peserta didik tidak boleh terbebani 

oleh tugas proyek mata pelajaran bahasa Indoneisa yang pada akhirnya 

mengesampingkan tugas mata pelajaran lain. Bentuk penilaian portofolio yang 

mampu guru laksanakan adalah memberi tugas mencari tambahan materi dari 

internet dan mengumpulkan buku tugas peserta didik di akhir semester untuk 

dinilai. 

Di dalam kelas, peserta didik merupakan saksi kegiatan penilaian yang 

dilakukan guru. Mengenai pelaksanaan penilaian di dalam kelas, yang sudah 

pernah dilakukan adalah tes pratik, tes proyek serta portofolio belum pernah 

dilakukan. Pengalaman yang pernah dilakukan peserta didik adalah 

mengumpulkan tugas mencari materi tambahan dan mengumpulkan tugas yang 

pernah guru berikan. Mengenai penilaian proyek, peserta didik mengaku belum 

pernah melakanakan. Pada awalnya guru sudah memberikan tugas proyek berupa 

wawancara, namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan karena tidak ada waktu 

yang cukup. 

 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menyatakan bahwa memang 

tidak semua guru melakukan tes proyek dan portofolio. Menurut Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kurikulum, tidak hanya guru yang menganggap tugas proyek 

memerlukan waktu yang banyak dan biaya tambahan yang cukup besar, peserta 

didik pun merasakan hal sedemikian rupa. Tambahan dari Wakil Kepala Sekolah 

Bidang Kurikulum, dapat diketahui bahwa guru memang telah melaksanakan 
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program pelatihan dalam implementasi kurikulum 2013. Guru memperoleh 

contoh perangkat pembelajaran yang kemudian dikembangkan untuk digunakan 

dan dilaksanakan di sekolah. Mengenai paham atau tidaknya guru terhadapcontoh 

yang diberikan dalam pelatihan, itu bergantung guru masing-masing. 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menyatakan bahwa sebelum 

program pembelajaran dimulai, guru mengumpulkan kelengkapan perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan dalam satu tahun. Pihak kurikulum juga 

mengecek kelengkapannya berupa silabus dan RPP. Mengenai apa yang 

dibelajarkan guru dalam kelas, itu disesuaikan dengan keadaan kelas. Untuk 

penilaian aspek keterampilan, seperti guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

memang cukup sulit untuk melaksanakan tes proyek. Untuk tes praktik memang 

dimungkinkan  lebih sering dilakanakan karena sekolah merupakan sekolah 

kejuruan yang kebanyakan memang mengarahkan anak untuk terampil dan 

mempraktikkan.  

Dalam melaksanakan penilaian aspek keterampilan, guru harus 

menyampaikan rubrik sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta didik, 

memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang kriteria 

penilaian, menyampaikan tugas, memeriksa ketersediaan alat dan bahan, 

melaksanakan penilaian selama rentang waktu yang direncanakan, melakukan 

penilaian, mencatat hasil penilaian dan melaporkan hasil penilaian. 

Guru melakukan semua persyaratan pelaksanaan penilaian aspek 

keterampilan, yang menjadi kekurangan adalah guru memberikan soal secara 

spontan disesuaikan dengan topik yang dibelajarkan. Hal ini positif karena yang 
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dibelajarkan merupakan topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tetap saja 

waktu untuk membuat soal penilaian sangat terbatas sehingga hanya sedikit waktu 

untuk pertimbangan kualitas soal. 

 

4.2 Kualitas Soal Penilaian Aspek Keterampilan 

Untuk mengetahui kualitas soal penilaian aspek keterampilan, analisis soal 

dilakukan dengan menelaah tiga aspek yaitu materi, konstruksi, dan bahasa atau 

budaya. Tiga aspek tersebut terdiri atas 13 kategori yang digunakan untuk 

menelaah tiap soal tes penilaian aspek keterampilan.Telaah terhadap materi, 

kontruksi, dan bahasa/budaya ini dengan menganalisis 65 soal tes penilaian apek 

keterampilan. Hasil analisis dikelompokkan dalam tiap teks agar terlihat 

perbedaan keseuaian apek materi pada soal berdasarkan jenis teks yang digunakan 

dalam pembelajaran. 

 

4.2.1 Kualitas Soal Praktik 

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian terhadap 

kualitas soal meliputi 1) materi, 2)  konstruksi, dan 3) bahasa/budaya. 

4.2.1.1 Materi 

Analisis soal berdasarkan aspek materi terdiri atas beberapa ketegori, yaitu 

(1) soal sesuai indikator, (2) pertanyaan dan jawaban sesuai yang diharapkan, (3) 

soal sudah sesuai kompetensi, (4) dan soal sesuai dengan jenis sekolah dan 

jenjang kelas. Kategori tersebut  digunakan untuk menganalisis soal kompetensi 

dasar keterampilan. 
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Kompetensi dasar keterampilan mencakup menginterpretasi, 

memproduksi, menyunting, mengabstraki, dan mengonversi yang diwujudkan 

dengan teks yang dipelajari di kelas X. Teks yang dipelajari peserta didik dan 

digunakan untuk analisis yaitu teks anekdot, teks eksposisi, teks laporan hasil 

observasi, teks prosedur kompleks, dan teks negosiasi. 

Skor hasil analisis soal aspek keterampilan dari segi materi pada teks 

anekdot 63,46; teks eksposisi 69,44; teks laporan hasil observasi 82,89; teks 

prosedur kompleks 83,33; dan teks negosiasi 72,22. Skor tersebut diperoleh dari 

hasil analisis 65 soal yang terdapat pada 25 RPP. Hasil skor tersebut dapat dilihat 

dalam diagram 1 berikut ini. 

 

Diagram 4.1 Penilaian Aspek Materi 

 

Soal kompetensi dasar keterampilan yang diperoleh dari teks anekdot, teks 

eksposisi, teks laporan hasil obervasi, teks prosedur kompleks, dan teks negosiasi. 
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Kategori pertama dari aspek materi, soal yang sudah sesuai indikator (kinerja, 

hasil karya, penugasan). Kategori yang kedua adalah pertanyaan dan jawaban 

yang diharapkan sudah sesuai. Kategori ketiga adalah soal-soal sudah sesuai 

dengan kriteria urgensi, kontinuitas, relevansi dan keterpakaian. Kategori keempat 

adalah soal sudah sesuai dengan jenjang jenis sekolah dan tingkat kelas. Di bawah 

ini ditampilkan diagram yang menunjukkan skor empat kategori dalam aspek 

materi. 

 

Diagram 4.2 Empat Kategori Dalam Aspek Materi 

 

4.2.1.2 Konstruksi 

Analisis soal berdasarkan aspek konstruksi terdiri atas beberapa 

kategori,yaitu menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban 

perbuatan/praktis, ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal, ada 

pedoman penskorannya, tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca. Analisis soal berdasarkan aspek konstruksi dilakukan 
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pada teks yang dipelajari oleh peserta didik yaitu teks anekdot, teks eksposisi, teks 

laporan hasil observasi, teks prosedur kompleks, dan teks negosiasi. 

Analisis aspek konstruksi pada teks anekdot menghasilkan skor 42,31; teks 

eksposisi 44,44; teks laporan hasil observasi 52,63; teks prosedur kompleks 56,67; 

dan teks negosiasi 36,11. Angka tersebut diperoleh dari menganalisis 65 soal yang 

terdapat pada 25 RPP. RPP sudah diseleksi dan dipilah hanya soal yang mencakup 

KD keterampilan. Hasil tersebut dapat dilihat dalam diagram 3 berikut ini. 

 

Diagram 4.3 Skor Hasil Telaah Aspek Konstruksi 

Dari segi konstruksi soal yang dapat dianalisis menunjukkan cukup 

banyak yang kurang sesuai, hal ini disebabkan beberapa RPP tidak terdapat tugas 

sehingga tidak dapat dianalisis dari segi konstruksi. Soal-soal yang terdapat dalam 

RPP sudah cukup sesuai dengan kriteria yang diberikan dalam segi konstruksi 

yaitu soal menggunakan kata perintah/tanya yang menuntut jawaban praktik, soal 
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diberikan petunjuk cara mengerjakan soal, serta disusun pedoman penskoran. 

Untuk kategori tabel disajikan dengan jelas dan terpakai, kategori ini hanya satu 

soal yang sesuai, soal yang lain tidak sesuai karena memang tidak terdapat soal 

yang menyajikan tabel, grafik, gambar, dll. Di bawah ini disajikan diagram yang 

menunjukkan skor empat kategori yang terdapat dalam aspek konstruksi. 

 

Diagram 4.4 Empat Kategori Dalam Aspek Konstruksi 

 

4.2.1.3 Bahasa/Budaya 

Dalam aspek bahasa/budaya terdapat 5 kategori yaitu rumusan soal 

komunikatif, butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tidak 

menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah 

pengertian, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu, rumusan soal 

tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa.  
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Analisis aspek bahasa/budaya dilakukan pada teks anekdot mendapatkan 

skor 76,92; teks eksposisi 66,67; teks laporan hasil observasi 84,21; teks prosedur 

kompleks 97,33; dan teks negosiasi 66,67. Angka tersebut diperoleh dari 

menganalisis 65 soal yang terdapat pada 25 RPP. RPP tersebut sudah diseleksi 

dan hanya mencakup KD keterampilan.Hasil tersebut dapat dilihat dalam diagram 

batang berikut ini. 

 

Diagram 4.5 Skor Penelaahan Pada Aspek Bahasa/Budaya 

Soal tersebut dirumuskan dengan komunikatif, soal juga menggunakan 

bahasa Indonesia yang baku, soal tidak menggunakan ungkapan yang 

menimbulkan salah pengertian, selain itu soal tidak menggunakan bahasa 

setempat serta tidak menyinggung perasaan siswa. Secara lebih spesifik, dibawah 

ini ditampilkan diagram batang yang menunjukkan penilaian tiap kategori dari 

aspek bahasa/budaya. 
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Diagram 4.6 Lima Kategori Dalam Aspek Bahasa/Budaya 

 

4.3 Rekonstruksi Soal Penilaian Aspek Keterampilan Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Kurikulum 2013 

Dalam bagian ini akan dipaparkan hasil mengenail analisis soal tes 

penilaian aspek keterampilan yang meliputi keterampilan menginterpretasi, 

memproduksi, menyunting, mengabstraksi, dan mengonversi. Di dalam hasil 

analisis tersebut, selanjutnya dipaparkan hasil analisis pengembangan tes, analisis 

tugas, analisis rubrik, dan hasil rekonstrukinya. 
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4.3.1 Menginterpretasi 

4.3.1.1 Hasil Analisis dan Rekonstruksi Pengembangan Tes Menginterpretasi 

Berikut ini penggalan pengembangan kompetensi dasar dan indikator 

menginterpretasi yang diperoleh dari Rencana Pelakanaan Pembelajaran guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X. 

 

 

Dari hasil dokumentasi RPP, dalam bagian pengembangan kompetensi 

dasar dan indikator di atas, terlihat guru sudah mampu mengembangkan 

kompeteni dasar menjadi indikator. Hal yang sangat terlihat adalah sistem 

penomoran yang cukup rumit, terlihat tidak sitematis dan sulit dibedakan  

kompetensi dasar dan indikator. Untuk perbaikan agar lebih memudahkan dalam 
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membaca dan memahami subbab kompetensi dasar dan indikator, sebaiknya 

dipisahkan menjadi subbab kompetensi dasar dan subbab indikaor. 

Subbab kompetensi dasar dan indikator yang dihasilkan guru dalam RPP 

direkonstruksi peneliti menjadi berikut ini. 

Kompeteni Dasar 

1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan 

bangsa  

1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, menerapkan, 

dan menganalisis informasi lisan dan tulis melalui teks anekdot, laporan hasil 

observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi  

1.3 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan 

menyajikan informasi lisan dan tulis melalui teks anekdot, laporan hasil 

observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi  

2.1 Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan santun dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan tahapan dan langkah 

yang telah ditentukan 

3.1 Memahami struktur dan kaidah teks eksposisi baik melalui lisan maupun 

tulisan  

4.1 Menginterpretasi makna teks eksposisi baik secara lisan maupun tulisan  

 



 
 

 

82 

Indikator Pencapain Kompeteni 

1. Menunjukkan rasa syukur atas anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa 

Indonesia dan menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk 

mempersatukan bangsa dalam menentukan teks eksposisi 

2. Memiliki sikap jujur, tanggung jawab, dan santun dalam menggunakan bahasa 

Indonesia untuk memahami struktur dan kaidah teks eksposisi 

3. Siswa dapat memahami struktur dan kaidah teks eksposisi 

4. Siswa dapat memahami isi teks eksposisi 

5. Siswa dapat menginterpretasi makna kata, istilah, dan ungkapan teks eksposisi. 

 

4.3.1.2 Hasil Analisis dan Rekonstruksi Tugas dan Rubrik Menginterpretasi 

 Selain menganalisis dan merekonstruksi subbab kompetensi dasar dan 

indikator sebagai hasil pengembangan soal, peneliti juga menganalisis dan 

merekonstruksi tugas dan rubrik buatan guru yang terdapat dalam penggalan RPP 

dibawah ini. 
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Dapat dilihat pada gambar di atas, penilaian menggunakan teknik tertulis 

dengan bentuk langkah kerja. Dalam instrumen tidak dituliskan instrumen yang 

digunakan, selain itu tidak terdapat kisi-kisi untuk mengembangkan soal. Rubrik 

penilaian sudah memuat rangkaian indikator tertentu, yaitu mengidentifikasi teks 

ekposisi, namun rubrik ini belumdapat menilai kemampuan peserta didik dalam 

keterampilan menginterpretasi teks ekposisi. Berikut hasil rekonstruksi soal yang 

peneliti berikan. 

Tabel 4.1 Kisi-kisi KD Menginterpretasi Teks Eksposisi 

INDIKATOR 
TEKNIK 

PENILAIAN 

BENTUK 

PENILAIAN 
INSTRUMEN 

Menginterpreta

si makna teks 

(tulis) 

 

Tertulis 

Laporan hasil 

keterampilan 

menginterpretasi 

1. Jelaskan makna 

kata, istilah, dan 

ungkapan bercetak 

miring dalam teks 

eksposisi yang 

berjudul ―Ekonomi 

Indonesia akan 

Melampaui Jerman 

dan Inggris‖ di 

Buku Paket Bahasa 

Indonesia kelas X! 
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Menginterpreta

si makna teks 

(lisan) 

Praktik 
Keterampilan 

menginterpretasi 

2. Tuliskan interpretasi 

(pedapat/kesan)Anda

terhadap makna 

kata, istilah, dan 

ungkapan dalam teks 

eksposisi! 

3. Presentasikan di 

depan kelas, hasil 

diskusi kelompok 

terkait dengan 

makna kata, istilah, 

dan ungkapan dalam 

teks eksposisi! 

4. Komentarilah hasil 

penampilan 

temanmu secara 

santun, kritis, dan 

bertanggung jawab!  

 

 

Penilaian: 

Jenis: tertulis 

Bentuk: keterampilan menginterpretasi 

Petunjuk Cara Mengerjakan Soal: 

1. Bacalah dengan teliti teks Eksposisi ― Ekonomi Indonesia Akan Melampaui 

Jerman dan Inggris‖  pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 82-83! 

 

Teks:  

EKONOMI INDONESIA AKAN MELAMPAUI JERMAN DAN INGGRIS 

Indonesia menjadi buah bibir pada saat pelaksanaan Sidang Tahunan 

International Monetery Fund (IMF)/World Bank (WB) 2012 Tokyo, 9—14 

Oktober 2012 lalu.Newsletter resmi yang dibagikan IMF kepada seluruh peserta 

sidang mengangkat satu topik khusus mengenai Indonesia. Media itu mengangkat 
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hasil riset dari McKinsey dan Standard Chartered yang mengatakan bahwa 

ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris pada tahun 2030.  

Keyakinan itu tentu beralasan. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 

juta orang yang berada di kelompok consuming class. Angka ini adalah angka 

terbesar di dunia setelah Cina dan India. Dengan kekuatan itu pula, pada tahun 

2030 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor tujuh dunia dengan nilai 

pendapatan nasional sebesar 1,8 triliun dolar AS dari sektor pertanian, konsumsi, 

dan energi.  

Indonesia saat ini sedang berada pada laju transformasi yang pesat menuju 

ke arah tersebut. Saat ini, ekonomi Indonesia berada pada posisi 16 dunia dengan 

pendapatan domestik nasional sebesar 846 miliar dolar AS tahun 2011. Angka itu 

akan terus tumbuh hingga mencapai 1,8 triliun dolar AS mulai tahun 2017. Pada 

tahun 2030 hanya Amerika Serikat, Cina, India, Jepang, Brasil, dan Rusia, yang 

berada di atas ekonomi Indonesia.  

Kekuatan terbesar ekonomi Indonesia tidak hanya berupa ekspor yang 

didukung oleh kekuatan tenaga kerja dan komoditas, tetapi juga kekuatan 

konsumsi domestik dan jasa-jasa, yang menjadi motor penggerak ekonomi 

nasional. Melihat potensi yang sedemikian besar, dalam beberapa side meeting 

sidang IMF yang sempat saya ikuti, para investor asing mengharapkan makin 

banyak pilihan investasi di Indonesia.  

Harapan para investor tersebut tentu merupakan peluang dan tantangan 

bagi Indonesia. Upaya melakukan pendalaman pasar keuangan (financial 

deepening) menjadi penting dalam memberikan ragam pilihan investasi bagi para 
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investor. Di sisi lain, pembenahan di sektor riil dan infrastruktur perlu terus 

dilakukan secara serius guna mendukung arah untuk menjadikan ekonomi 

Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara. 

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada kisaran5 

persen hingga 6 persen, apabila dapat terus dipertahankan, akan menambah 

jumlah masyarakat kelas menengah hingga 90 juta orang dengan pendapatan per 

kapita lebih dari 3.600 dolar AS. Apabila kita mampu mendorong pertumbuhan 

hingga 7 persen, jumlah itu bertambah lagi dengan masyarakat menengah 

mencapai 170 juta orang.  

Berbagai perkembangan dari sidang akbar IMF di Tokyo pekan lalu 

kembali mengingatkan kita tentang besarnya potensi Indonesia dan sempitnya 

momentum yang sedang kita lalui saat ini.  

Apabila potensi itu tidak diwujudkan dalam aksi dan momentum yang 

baik dilewatkan begitu saja karena kita begitu asyik dengan urusan lain, prediksi 

para investor tersebut tidak akan menjadi kenyataan. Tentunya pilihan ada di 

tangan kita semua saat ini. 

Soal: 

1. Temukan kata bercetak tebal yang terdapat dalam teks ―Ekonomi Indonesia 

Akan Melampaui Jerman dan Inggris‖! 

2. Jelaskan makna kata, istilah, dan ungkapan bercetak tebal dalam teks 

―Ekonomi Indonesia Akan Melampaui Jerman dan Inggris‖! 

3. Tuliskan pendapat Anda mengenai makna kata, istilah, dan ungkapan dari 

teks eksposisi diatas! 
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Penilaian 

Jenis: lisan 

Bentuk: praktik 

Petunjuk : 

1. Setelah menemukan serta menuliskan makna kata, istilah, dan ungkapan 

bercetak tebal dalam teks eksposisi tersebut, tampilkan hasilnya di depan 

kelas. 

 

Tabel 4.2 Penilaian Menginterpretasi Teks Eksposisi 

 

 Skor Kriteria Komentar 

A
r
g
u

m
e
n

 

27-30 Sangat baik-sempurna: menguasai topik 

tulisan; substantif; pernyataan pendapat 

(tesis) argumentasi penegasan ulang 

pendapat; relevan dengan topik yang 

dibahas. 

 

 

 

22-26 Cukup-baik:cukup menguasai permasalahan; 

cukup memadai; pengembangan tesis 

terbatas; relevan dengan topik, tetapi kurang 

terperinci. 

 

 

 

 

17-21 Sedang-cukup: penguasaan permasalahan 

terbatas; substansi kurang; pengembangan 

topik tidak memadai. 

 

13-16 Sangat kurang-kurang: tidak menguasai 

permasalahan; tidak ada substansi; tidak 

relevan; tidak layak dinilai. 

 

P
e
n

a
m

p
il

a
n

 

27-30 Sangat baik-sempurna: ekspresi lancar; 

gagasan terungkap padat, dengan jelas; 

tertata dengan baik; urutan logis (pernyataan 

pendapat (tesis)^argumentasi^penegasan 

ulang pendapat) kohesif. 

 

22-26 Cukup-baik: cukup lancar; kurang 

terorganisasi, tetapi ide utama ternyatakan; 

pendukung terbatas; logis; tetapi tidak 

lengkap 

 

17-21 Sedang-cukup: tidak lancar; gagasan kacau 

atau tidak terkait; urutan dan pengembangan 
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kurang logis 

13-16 Sangat kurang-kurang: tidak komunikatif; 

tidak terorganisasi; tidak layak dinilai 

 
B

a
h

a
sa

 

18-20 Sangat baik-sempurna: penguasaan kata 

canggih; pilihan kata dan ungkapan efektif; 

menguasai pembentukan kata; penggunaan 

diksi tepat. 

 

14-17 Cukup-baik: penguasaan kata memadai; 

pilihan, bentuk,dan penggunaan 

kata/ungkapan kadang-kadang salah tetapi 

tidak mengganggu, cukup cermat dalam 

memilih diksi dan kosa kata. 

 

10-13 Sedang-cukup: penguasaan kata terbatas 

sering terjadi kesalahan bentuk pilihan dan 

penggunaan kosa kata/ungkapan makna 

membingungkan atau tidak jelas, kurang 

cermat memilih diksi dan kosa kata. 

 

7-9 Sangat kurang-kurang: pengetahuan tentang 

kosakata/ungkapan dan pembentukan kata 

rendah; tidak cermat memilih diksi dan kosa 

kata. 

 

Is
i 

18-20 Sangat baik-sempurna: sangat  menguasai 

materi penulisan; sudah menunjukkan 

kemampuan berpikir logis yang baik, sudah 

mencantumkan pendapat narasumber secara 

benar, terhindar cari unsur plagiat. 

 

14-17 Cukup-baik: cukup  menguasai materi 

penulisan; sudah menunjukkan kemampuan 

berpikir logis, sudah mencantumkan 

pendapat narasumber, terhindar cari unsur 

plagiat. 

 

10-13 Sedang-cukup: kurang  menguasai materi 

penulisan; terdapat kesalahan berpikir, 

sumber bacaan kurang lengkap, logika 

kadang-kadang kurang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

7-9 Sangat kurang-kurang: tidak menguasai 

materi penulisan; terdapat banyak kesalahan 

berpikir, tidak mencantumkan sumber 

bacaan, logika membingungkan. 

 

 

 

Nilai Akhir Peserta didik: 
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4.3.2 Memproduksi 

4.3.2.1 Hasil Analisis dan Rekontruksi Pengembangan Tes Memproduksi 

Berikut ini penggalan pengembangan kompetensi dasar dan indikator 

memproduksi yang diperoleh dari Rencana Pelakanaan Pembelajaran guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X. 

 

 

 

Dari hasil dokumentasi RPP, dalam bagian pengembangan kompetensi 

dasar dan indikator di atas, terlihat guru sudah mampu mengembangkan 

kompeteni dasar menjadi indikator. Hal yang sangat terlihat adalah sistem 

penomoran yang cukup rumit, terlihat tidak sitematis dan sulit dibedakan  

kompetensi dasar dan indikator. Untuk perbaikan agar lebih memudahkan dalam 
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membaca dan memahami subbab kompetensi dasar dan indikator, sebaiknya 

dipisahkan menjadi subbab kompetensi dasar dan subbab indikaor. 

Subbab kompetensi dasar dan indikator yang dihasilkan guru dalam RPP 

direkonstruksi peneliti menjadi berikut ini. 

Kompetensi Dasar 

1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia 

danmenggunakan- nya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, 

menerapkan, dan menganalisis informasi lisan dan tulis melalui teks anekdot, 

laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan proaktif dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menceritakan hasil observasi. 

3.2 Membandingkan teks anekdot baik melalui lisan maupun tulisan. 

4.2 Memproduksi teks anekdot baik secara lisan maupun tulisan. 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Membandingkanisi beberapa teks anekdot. 

2. Membandingkan struktur beberapa teks anekdot. 

3. Membandingkan kaidah penulisan beberapa teks anekdot. 

4. Menulis teks anekdot dalam bidang pendidikan. 

5. Menulis teks anekdot teks anekdot dalam bidang layanan publik. 

6. Mengungkapkan kembali teks anekdot secara lisan di depan kelas. 

7. Menanggapi dan memberi masukan penampilan siswa lain di depan kelas. 
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4.3.2.2 Hasil Analisis dan Rekonstruksi Tugas dan Rubrik Memproduksi 

 Selain menganalisis dan merekonstruksi subbab kompetensi dasar dan 

indikator sebagai hasil pengembangan soal, peneliti juga menganalisis dan 

merekontruksi tugas dan rubrik buatan guru yang terdapat dalam penggalan RPP 

di bawah ini. 

 

 

Dapat terlihat dari gambar di atas, penilaian menggunakan teknik tertulis 

dengan bentuk langkah kerja. Dalam instrumen tidak dituliskan instrumen yang 

digunakan, selain itu tidak terdapat kisi-kisi untuk mengembangkan soal. Rubrik 

penilaian sudah memuat rangkaian indikator tertentu, yaitu membuat dialog dari 

teks anekdot, namun rubrik ini belum dapat menilai kemampuan peserta didik 

dalam keterampilan memproduksi teks anekdot. Berikut hasil rekontruksi soal 

yang peneliti berikan. 

Penilaian 
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a. Teknik: tertulis 

b. Bentuk: langkah kerja 

c. Instrumen:Penilaian Keterampilan 

 

Petunjuk Mengerjakan soal: 

1. Bacalah dengan saksama teks anekdot ―KUHP Dalam Anekdot‖! 

2. Cermati struktur dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks ―KUHP Dalam 

Anekdot‖! 

3. Bacalah dengan saksama teks ―Politisi Blusukan Banjir‖! 

4. Cermati struktur dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks ―Politisi Blusukan 

Banjir‖! 

 

Soal: 

1. Bandingkan teks ―KUHP dalam Anekdot‖ dengan ―Politisi Blusukan Banjir‖ 

berdasarkan struktur dan gaya bahasa! 

Tabel  4.3 Rubrik PenilaianMenganalisis Teks Anekdot 

No. Aspek Skor Keterangan 

1. Peserta didik mampu menyebutkan 

persamaan struktur pada teks ―KUHP 

Dalam Anekdot‖ dan teks ―Politisi 

Blusukan Banjir‖ 

5  

2 

 

 

Peserta didik tidak mampu 

menyebutkan persamaan struktur pada 

teks ―KUHP Dalam Anekdot‖ dan 

teks ―Politisi Blusukan Banjir‖ 

0  

3.  

 

Peserta didik mampu persamaan gaya 

bahasa teks ―KUHP Dalam Anekdot‖ 

dan teks ―Politisi Blusukan Banjir‖. 

5  

4.  Peserta didik tidak mampu 

menyebutkan persamaan gaya bahasa 

0  
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pada teks ―KUHP Dalam Anekdot‖ 

dan teks ―Politisi Blusukan Banjir‖ 

5. Peserta didik mampu menyebutkan 

perbedaan struktur teks ―KUHP 

Dalam Anekdot‖ dan teks ―Politisi 

Blusukan Banjir‖. 

5  

6.  Peserta didik tidak mampu 

menyebutkan perbedaan struktur teks 

―KUHP Dalam Anekdot‖ dan teks 

―Politisi Blusukan Banjir‖. 

0  

7.  Peserta didik mampu menyebutkan 

perbedaan gaya bahasa teks ―KUHP 

Dalam Anekdot‖ dan teks ―Politisi 

Blusukan Banjir‖. 

5  

8.  Peserta didik tidak mampu 

menyebutkan perbedaan gaya bahasa 

teks ―KUHP Dalam Anekdot‖ dan 

teks ―Politisi Blusukan Banjir‖. 

0  

 

Nilai = skor perolehan  x 100 

 Skor maksimal (20) 

 

Sebagai tambahan juga dibuatkan soal untuk mengukur keterampilan 

memproduksi teks anekdot. Berikut instrumen penilaian keterampilan : 

Penilaian 

a. Teknik: tertulis 

b. Bentuk: produk (keterampilan tertulis) 

Instrumen: Soal Penilaian Keterampilan 

 

Petunjuk mengerjakan: 

1. Bacalah teks berita ―Tersangka Harini Batal Disidik‖ di bawah ini! 

2. Tulislah inti berita tersebut! 
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Teks:  
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Soal: 

1. Buatlah teks anekdot dari berita ―Tersangka Harini Batal Disidik‖ yang telah 

anda baca tersebut dengan tetap memperhatikan struktur dan gaya bahasa! 

 

Tabel  4.4 Rubrik Penilaian Keterampilan Memproduksi Teks 

Anekdot Secara Tertulis 

No Aspek 

Penilaian Kriteria 
Skor 

Bobot Kategori 
Skor 

Maksimal 

1. Isi 

 

a. Menguasai topik tulisan;  

b. substantif; 

c. pengembangan 

pernyataan 

pendapat(tesis), 

argumentasi, penegasan 

ulang pendapat secara 

lengkap;  

d. relevan dengan topik 

yang dibahas 

6 

4 

 

 

 

 

 

Sangat 

Baik 

24 

a. Cukup menguasai 

permasalahan; 

b. substansi cukup 

memadai;  

c. pengembangan tesis 

terbatas; 

d. relevan dengan topik, 

tetapi kurang terperinci 

4 Baik 16 

a. Penguasaan 

permasalahan terbatas; 

b. substansi kurang; 

c. pengembangan topik 

tidak memadai; 

d. tidak relevan dengan 

topic 

3 Cukup 12 

a. Tidak menguasai 

permasalahan; 

b. Tidakada substansi;  

c. tidak relevan;  

d. tidak layak dinilai. 

1 Kurang 4 

2. Struktur 

Teks 

a. Gagasan terungkap 

padat, dengan jelas; 

b. tertata dengan baik;  

c. urutan logis (pernyataan 

5 

4 

Sangat 

Baik 

20 
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pendapat (tesis), 

argumentasi,  penegasan 

ulang pendapat);  

d. kohesif. 

a. Kurang terorganisasi, 

tetapi ide utama 

ternyatakan;  

b. pendukung terbatas;  

c. logis, tetapi tidak 

lengkap. 

4 Baik 16 

a. Gagasan kacau atau 

tidak terkait; 

b. urutan dan 

pengembangan kurang 

logis. 

3 Cukup 12 

c. Tidak terorganisasi dan 

tidak layak dinilai 

1 Kurang 4 

3. Kosakata a. Penguasaan kata 

canggih;  

b. pilihan kata dan 

ungkapan efektif; 

c. menguasai pembentukan 

kata; dan 

d. penggunaan register 

tepat. 

 

5 

4 

Sangat 

baik 

20 

a. Penguasaan kata 

memadai;  

b. pilihan, bentuk, dan 

penggunaan 

kata/ungkapan kadang-

kadang salah, tetapi tidak 

mengganggu. 

4 Baik 16 

a. Penguasaan kata 

terbatas;  

b. sering terjadi kesalahan 

bentuk, pilihan, 

danpenggunaan 

kosakata/ungkapan;  

c. maknamembingungkan 

atau tidak jelas. 

3 Cukup 12 

a. Pengetahuan tentang 

kosakata, ungkapan, dan 

pembentukan kata 

rendah;  

b. tidak layak nilai. 

1 Kurang 4 
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4. Kalimat a. Konstruksi kompleks 

dan efektif; 

b. terdapat hanya sedikit 

kesalahan penggunaan 

bahasa (urutan/fungsi 

kata, artikel, pronomina, 

preposisi. 

5 

4 

Sangat 

baik 

20 

a. Konstruksi sederhana, 

tetapi efektif;  

b. terdapat kesalahan kecil 

pada konstruksi 

kompleks;  

c. terjadi sejumlah 

kesalahan penggunaan 

bahasa (fungsi/urutan 

kata, artikel, pronomina, 

preposisi), tetapi makna 

cukup jelas. 

4 Baik 16 

a. Terjadi kesalahan serius 

dalam konstruksi kalimat 

tunggal/kompleks 

(sering terjadi kesalahan 

pada kalimat negasi, 

urutan/fungsi kata, 

artikel, pronomina, 

kalimat fragmen, 

pelesapan;  

b. makna membingungkan 

atau kabur. 

3 Cukup 12 

a. Tidak menguasai tata 

kalimat; 

b. terdapatbanyak 

kesalahan;  

c. tidak komunikatif; 

d. tidak layak dinilai 

1 Kurang 4 

5. Mekanik a. Menguasai aturan 

penulisan; 

b. terdapat sedikit 

kesalahan ejaan, tanda 

baca, penggunaan huruf 

kapital, dan penataan 

paragraf. 

4 

4 

Sangat 

Baik 

16 

a. Kadang-kadang terjadi 

kesalahan ejaan, tanda 

baca, penggunaan huruf 

kapital, dan penataan 

3 Baik 12 
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∑N: Jumlah nilai peserta didik 

∑S: Jumlah skor peserta didik 

∑M: Jumlah skor maksimal 

 

paragraf; 

b. makna jelas. 

a. Sering terjadi kesalahan 

ejaan, tanda baca, 

penggunaan huruf 

kapital, dan penataan 

paragraf; tulisan tangan 

tidak jelas;  

b. makna membingungkan 

atau kabur. 

2 Cukup 8 

a. Tidak menguasai aturan 

penulis; 

b.  terdapat banyak 

kesalahan ejaan, tanda 

baca, penggunaan huruf 

kapital, dan penataan 

paragraf; 

c. tulisan tidak terbaca; 

d. tidak layak dinilai. 

1 Kurang 4 

 Jumlah Skor Maksimal 100 

 

 

Perolehan nilai peserta didik dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

Keterangan: 
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4.3.3 Menyunting 

4.3.3.1 Hasil Analisis dan Rekonstruksi Pengembangan Tes Menyunting 

Berikut ini penggalan pengembangan kompetensi dasar dan indikator 

menyunting yang diperoleh dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan 

bangsa. 

2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat anekdot mengenai 

permasalahan sosial, ingkungan, dan kebijakan publik. 

1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

mengguna-kannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, 

menerapkan, dan menganalisis informasi lisan dan tulis melalui teks anekdot, 

laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan proaktif dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menceritakan hasil observasi. 

1.3 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan 

menyajikan informasi lisan dan tulis melalui teks anekdot, laporan hasil 

observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi. 
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2.3 Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan disiplin dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan tahapan dan langkah 

yang telah ditentukan. 

2.4 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam menggunakan 

bahasa Indonesia untuk bernegosiasi merundingkan masalah perburuhan, 

perdagangan, dan kewirausahaan. 

2.5 Menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, dan tanggung jawab dalam 

penggunaan bahasa Indonesia untuk memaparkan konflik sosial, politik, 

ekonomi,dan kebijakan publik. 

3.3 Menganalisis teks prosedur kompleksbaik melalui lisan maupun tulisan 

4.3 Menyunting teks prosedur kompleks sesuai dengan struktur dan kaidah teks 

baik secara lisan maupun tulisan. 

 

Dari hasil dokumentasi RPP, dalam bagian pengembangan kompetensi 

dasar dan indikator di atas, terlihat guru sudah mampu mengembangkan 

kompeteni dasar menjadi indikator. Indikator yang dituliskan dalam RPP sudah 

menggunakan kata kerja operasional, hal ini sudah sesuai dengan syarat indikator 

yang baik. Hal yang sangat terlihat adalah sistem penomoran yang cukup rumit, 

terlihat tidak sitematis dan sulit membedakan  kompetensi dasar dan indikator. 

Untuk perbaikan agar lebih memudahkan dalam membaca dan memahami subbab 

kompetensi dasar dan indikator, sebaiknya dipsiahkan antara subbab kompetensi 

dasar dan subbab indikator. 
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Subbab kompetensi dasar dan indikator yang dihasilkan guru dalam RPP 

direkonstruksi peneliti menjadi berikut ini. 

Kompetensi Dasar 

1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, menerapkan, 

dan menganalisis informasi lisan dan tulis melalui teks prosedur kompleks, 

laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan proaktif dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menceritakan hasil observasi. 

3.3 Menganalisis teks prosedur kompleks baik melalui lisan maupun tulisan. 

4.3 Menyunting teks prosedur kompleks sesuai dengan struktur dan kaidah teks 

baik secara lisanmaupun tulisan. 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Memahamiisi beberapa teks prosedur kompleks. 

2. Membedakan struktur beberapa teks prosedur kompleks.  

3. Menganalisis teks prosedur kompleks dari segi strukturnya. 

4. Mengomentari hasil analisis yang ditulis teman.  

5. Menyunting teks prosedur kompleks yang ditulis teman.  

6. Mengungkapkan kembali hasil menyunting teks prosedur kompleks secara 

lisandi depan kelas. 

7. Menanggapi dan memberi masukan penampilan siswa lain di depan kelas. 
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4.3.3.2 Hasil Analisis dan Rekonstruksi Tugas dan Rubrik Menyunting 

 Selain menganalisis dan merekonstruksi subbab kompetensi dasar dan 

indikator sebagai hasil pengembangan soal, peneliti juga menganalisis dan 

merekonstruksi tugas dan rubrik buatan guru yang terdapat dalam penggalan RPP 

di bawah ini. 

H. Penilaian Hasil  

1. Teknik : tertulis 

2. Bentuk : langkah kerja 

3. Instrumen soal : 

 

Pedoman Penskoran 

KEGIATAN SKOR 

1. Siswa menulis teks prosedur kompleks sesuai 

dengan ciri teks prosedur kompleks. 

2. Siswa menulis teks prosedur kompleks kurang sesuai 

dengan ciri teks prosedur kompleks. 

3. Siswa menulis teks prosedur kompleks tidak sesuai 

dengan ciri teks prosedur kompleks. 

10 

 

7 

 

3 

 

Nilai Akhir = (total skor:2) X 10  

Dapat terlihat dari penggalan RPP di atas, penilaian menggunakan teknik 

tertulis dengan bentuk langkah kerja. Dalam instrumen tidak dituliskan instrumen 

yang digunakan, selain itu tidak terdapat kisi-kisi untuk mengembangkan soal. 

Rubrik penilaian sudah memuat rangkaian indikator tertentu, yaitu menyunting 
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teks prosedur kompleks, namun rubrik ini belum dapat menilai kemampuan 

peserta didik dalam keterampilan menyunting teks prosedur kompleks. Berikut 

hasil rekonstruksi soal yang peneliti berikan. 

 

Tabel  4.5 Kisi-kisi Menyunting Teks Prosedur Kompleks 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Instrumen 

Menganalisisdan 

menyunting teks 

prosedur 

kompleks (tulis) 

Tertulis  Laporan 

keterampilan

analisis 

1. Bacalah teks prosedur kompleks 

yang berjudul ―Cara Menggunakan 

Kartu ATM‖dalam Buku Paket 

Bahasa Indonesia kelas X, 

kemudian tentukan struktur dan ciri 

kebahasaan tekstersebut! 

2. Analisislah teks prosedur kompleks 

―Cara Menggunakan Kartu ATM‖ 

tersebut menurut struktur atau 

bagian-bagiannya serta ciri 

kebahasaanna! 

3.  Tuliskan hasil analisismu dalam 

buku! 

Menganalisis dan 

menyunting teks 

prosedur 

kompleks (lisan) 

Unjuk kerja Keterampilan 

menyunting 

4. Bandingkan teks yang kalian buat 

dengan milik teman kalian . Setelah 

itu, suntinglah/ beri masukan 

pekerjaan kalian agar menjadi 

sempurna! 

5. Presentasikan di depan kelas, hasil 

diskusi kelompok terkait ciri 

kebahasaan dan struktur teks 

prosedur kompleks! 

6. Komentarilah hasil penampilan 

temanmu secara santun, kritis, dan 

bertanggung jawab!  

 

Penilaian 

a. Teknik: tertulis 

b. Bentuk: laporan 
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Petunjuk Mengerjakan Soal: 

1. Bacalah teks prosedur kompleks yang berjudul ―Cara Menggunakan Kartu 

ATM‖ dalam Buku Paket Bahasa Indonesia kelas X halaman 53-54! 

2. Perhatikan teks dari segi struktur dan kebahasaan! 

 

Soal: 

1. Bacalah teks ―Cara Menggunakan Kartu ATM‖ dan tentukan struktur teks 

tersebut! 

2. Analisis teks ―Cara Menggunakan Kartu ATM‖ berdasarkan struktur dan ciri 

kebahasaanna! 

3. Badingkan hasil pekerjaanmu dengan kelompok lain dan suntinglah 

pekerjaana berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan! 

 

Tabel 4.6 Rubrik Menganalisis Teks Prosedur Kompleks 

No. Soal Skor Kriteria 

1 

10 Jika jawaban lengkap 

9 Jika jawaban kurang 1 dalam menyebutkan struktur 

8 Jika jawaban kurang 2 dalam menyebutkan struktur 

7 Jika jawaban kurang 3 dalam menyebutkan struktur 

6 Jika jawaban kurang 4 dalam menyebutkan struktur 

5 Jika hanya menjawab sudah  

0 Jika tidak menjawab 

2 

20 Jika semua hasil analisisnya strukturnya lengkap dan tepat 

18 Jika hasil analisi struktur lengkap, tetapi terdapat 1 kekurang 

tepatan analisis 
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16 Jika hasil analisi struktur lengkap, tetapi terdapat 2 kekurang 

tepatan analisis 

  Skor Perolehan = Skor : 3 

 

Tabel 4.7 Rubrik Menyunting Teks Prosedur Kompleks 

Penskoran Skor Kriteria Komentar 

Struktur 

25 
Jika suntingan tentang susunan 

kalimatnya urut semua  

 

15 

Jika suntingan tentang susunan 

kalimatnya terdapat 1-2 kalimat 

yang kurang tepat 

 

10 

Jika suntingan tentang susunan 

kalimatnya terdapat 3 lebih 

kalimat yang kurang tepat 

 

5 
Jika susunan kalimatnya sangat 

kurang tepat 

 

0 
Jika tidak mengerjakan  

 

Kebahasaan 

25 
Jika ejaan dan penggunaan tanda 

bacanya betul semua 

 

20 

Jika masih terdapat kesalahan 1-2 

ejaan dan penggunaan tanda 

bacanya. 

 

15 

Jika masih terdapat kesalahan 3-4 

ejaan dan penggunaan tanda 

bacanya 

 

10 

Jika masih terdapat kesalahan 5-6 

ejaan dan penggunaan tanda 

bacanya 

 

5 

Jika masih terdapat kesalahan 7- 

9 ejaan dan penggunaan tanda 

bacanya 

 

0 Jika tidak mengerjakan atau salah  
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semua 

 Skor maksimal dibagi 5  

 

 

 

 

4.3.4 Mengabstraksi 

4.3.4.1 Hasil Analisis dan Rekonstruksi Pengembangan Tes Mengabstraksi 

Berikut ini penggalan pengembangan kompetensi dasar dan indikator 

mengabstraksi yang diperoleh dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X. 
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Dari hasil dokumentasi RPP, dapat dilihat dalam bagian pengembangan 

kompetensi dasar dan indikator di atas, guru sudah mampu mengembangkan 

kompeteni dasar menjadi indikator. Indikatoryang dituliskan dalam RPP sudah 

menggunakan kata kerja operasional hal ini sudah sesuai dengan syarat indikator 

yang baik. Kekurangan dalam RPP diatas adalah KD dan indikator dijadikan 

dalam satu  subbab sehingga harus memilah KD dan indikator. Hal yang sangat 

terlihat adalah sistem penomoran yang cukup rumit, terlihat tidak sitematis dan 

sulit membedakan  kompetensi dasar dan indikator. Untuk perbaikan agar lebih 

memudahkan dalam membaca dan memahami subbab kompetensi dasar dan 

indikator, sebaiknya dipisahkan menjadi subbab kompetensi dasar dan subbab 

indikator. 

Subbab kompetensi dasar dan indikator yang dihasilkan guru dalam RPP 

direkonstruksi peneliti menjadi berikut ini. 

Kompeteni Dasar 

1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, menerapkan, 

dan menganalisis informasi lisan dan tulis melalui teks anekdot, laporan hasil 

observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan proaktif dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menceritakan hasil observasi. 

3.4 Mengidentifikasi teks anekdot secara lisan maupun tulisan. 

4.4 Mengabstraksi teks anekdot baik secara lisan maupun tulisan. 
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Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Memahami isi beberapa teks anekdot. 

2. Mengidentifikasi ciri-ciri teks anekdot secara lisan. 

3. Menuliskan identifikasi teks anekdot. 

4. Mengabstraksi teks anekdot yang ditulis teman. 

5. Mengungkapkan kembali hasil abstraksi teks anekdot secara lisan di depan kelas. 

6. Menanggapi dan memberi masukan penampilan siswa lain di depan kelas. 

 

4.3.4.2 Hasil Analisis dan Rekonstruksi Tugas dan Rubrik Mengabstraksi 

 Selain menganalisis dan merekonstruksi subbab kompetensi dasar dan 

indikator sebagai hasil pengembangan soal, peneliti juga menganalisis dan 

merekonstruksi tugas dan rubrik buatan guru yang terdapat dalam penggalan RPP 

di bawah ini. 

 



 
 

 

109 

 

Dapat dilihat dari gambar di atas, penilaian menggunakan teknik tertulis 

dengan bentuk langkah kerja. Dalam instrumen tidak dituliskan instrumen yang 

digunakan, selain itu tidak terdapat kisi-kisi untuk mengembangkan soal. Rubrik 

penilaian sudah memuat rangkaian indikator tertentu, yaitu mengabstraksi teks 

anekdot, namun rubrik ini belum dapat menilai kemampuan peerta didik dalam 

keterampilan mengabstraksi teks anekdot. Penilaian keterampilan mengabstraksi 

teks anekdot, sedangkan dalam pedoman penskoran dituliskan langkah kerja siswa 

menyusun drama. Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian alat ukur terhadap 

kompetensi yang diuji. Berikut hasil rekonstruksi soal yang peneliti berikan. 

Tabel 4.8 Kisi-kisi Mengabstraksi Teks Anekdot 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Instrumen 

Mengidentifikasi

dan 

mengabstraksi 

teks anekdot 

(tulis) 

Tertulis  Laporan hasil 

keterampilan 

mengabstraksi 

1. Bacalah teks anekdot 

yang berjudul ― 

Anekdot Hukum 

Peradilan‖ dalam 

Buku Paket Bahasa 

Indonesia kelas X, 

kemudian tentukan 

identifikasi (ciri-ciri) 

teks anekdot tersebut! 

2. Buatlah abstraksi 

(ringkasan) anekdot 
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―Anekdot Hukum 

Peradilan‖ tersebut 

dalam bentuk prosa 

bebas, dengan 

menggunakan 

kalimat-kalimat 

efektif!  

3. Bandingkan teks yang 

kalian buat dengan 

milik teman kalian . 

Setelah itu, 

perbaikilah pekerjaan 

kalian agar menjadi 

sempurna dalam hal 

struktur dan ragam 

bahasa yang 

diisyaratkan. 

Mengidentifikasi

dan 

mengabstraksi 

teks anekdot 

(lisan) 

Praktik Keterampilan 

berbicara 

4. Presentasikan di 

depan kelas, hasil 

diskusi kelompok 

terkait ciri dan 

struktur teks anekdot! 

5. Komentarilah hasil 

penampilan temanmu 

secara santun, kritis, 

dan bertanggung 

jawab!  

 

Penilaian: 

Jenis: tertulis 

Bentuk: praktik 

Petunjuk Mengerjakan: 

1. Bacalah dengan teliti teks ―Anekdot Hukum Peradilan‖ pada Buku Paket 

Bahasa Indonesia kelas X halaman 114! 

2. Indentifikasi dan temukan kalimat inti dalam teks tersebut! 
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3. Bandingkan dengan milik temanmu, kemudian perbaikilah kesalahan yang 

kamu temukan! 

4. Perbaiki kembali hasil pekerjaanmu berdasarkan saran dari teman! 

5. Majulah di depan kelas, tampilkan hasil pekerjaanmu! 

 

Soal: 

1. Identifikasi teks ―Anekdot Hukum Peradilan‖ berdasarkan struktur dan ciri 

teks! 

2. Buatlah abstraksi (ringkasan) dari teks ―Anekdot Hukum Peradilan‖! 

Tabel 4.9 Rubrik Penilaian Abstraksi Teks 

No Kunci/Kriteria jawaban/Aspek yang dinilai Tingkat Skor 

1. Isi 

a. Menguasai topik tulisan; substantif; 

abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda; 

relevan dengan topik yang dibahas. 

b. Cukup menguasai permasalahan;cukup 

memadai; pengembangan tesis terbatas; 

relevan dengan topik; tetapi kurang 

terperinci. 

c. Penguasaan permasalahan terbatas; 

substantif kurang; pengembangan topik 

tidak memadai. 

d. Tidak menguasai permasalahan, tidak ada 

substansi, tidak releva, tidak layak dinilai.. 

 

Amat 

baik 

 

Baik 

 

Sedang 

 

Kurang 

 

27 – 30 

 

 

22 – 26 

 

17 – 21 

 

13 – 16 

2. Struktur Teks 

a. Ekspresi lancar; gagasan terungkap padat; 

dengan jelas; tertata dengan baik; urutan 

logis 

(abstraksi^orientasi^krisis^reaksi^koda); 

kohesif 

b. Kurang lancar;kurang terorganisasi;tetapi 

ide utama ternyatakan; pendukung terbatas; 

logis; tetapi tidak lengkap. 

c. Tidak lancar; gagasan kacau atau tidak 

terkait; urutan dan pengembangan kurang 

 

Amat 

baik 

 

Baik 

 

Sedang 

 

 

18 –20 

 

14 – 17 

 

10 – 13 
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No Kunci/Kriteria jawaban/Aspek yang dinilai Tingkat Skor 

logis. 

d. Tidak teratur;  tidak komunikatif; tidak 

terorganisasi;tidak layak dinilai. 

Kurang 7 – 9 

3. Kosakata dan Diksi 

a. Penguasaan kata canggih; pilihan, bentuk, 

dan ungkapan efektif; menguasai 

pembentukan kata; penggunaan register 

tepat. 

b. Penguasaan kata memadai; pilihan, bentuk, 

dan penggunaan kata/ ungkapan kadang-

kadang salah, tetapi tidak mengganggu. 

c. Penguasaan kata terbatas; sering terjadi 

kesalahan bentuk; pilihan, dan penggunaan 

kosakata/ungkapan; makna 

membingungkan atau tidak jelas. 

d. Pengetahuan tentang kosakata, ungkapan, 

dan pembentukan kata rendah; tidak layak 

nilai. 

 

Amat 

baik 

 

Baik 

 

Sedang 

 

Kurang 

 

18 –20 

 

 

14 – 17 

 

10 – 13 

 

7 – 9 

4. Kalimat (Tata Bahasa dan Struktur) 

a. Konstruksi kompleks dan efektif; terdapat 

hanya sedikit kesalahan penggunaan 

bahasa (urutan, fungsi kata, artikel, 

pronomina, preposisi) 

b. Konstruksi sederhana, tetapi efektif; 

terdapat kesalahankecil pada konstruksi 

kompleks, terjadi sejumlah kesalahan 

penggunaan bahasa (fungsi, urutan kata, 

artikel, pronomina, preposisi), tetapi 

makna cukup jelas. 

c. Terjadi kesalahan serius dalam konstruksi 

kalimat tunggal/kompleks (sering terjadi 

sejumlah kesalahan pada kalimat negasi, 

urutan/fungsi kata, artikel, pronomina, 

kalimat fragmen, pelesapan; makna 

membingungkan atau kabur. 

d. Tidak menguasai tata kalimat; terdapat 

banyak kesalahan; tidak komunikatif; tidak 

layak dinilai. 

 

Amat 

baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Kurang 

 

 

22 – 25 

 

 

 

 

18 – 21 

 

 

 

 

 

11 – 17 

 

 

 

 

5 – 10  
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No Kunci/Kriteria jawaban/Aspek yang dinilai Tingkat Skor 

5. Mekanik (Ejaan dan Tanda Baca) 

a. Menguasai aturan penulisan; terdapat 

sedikit kesalahan ejaan; tanda baca, 

penggunaan huruf kapital, dan penataan 

paragraf. 

b. Kadang-kadang terjadi kesalahan ejaan, 

tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan 

penataan paragraf, tetapi tidak 

mengaburkan makna. 

c. Sering terjadi kesalahan ejaan, tanda baca, 

penggunaan huruf kapital, dan penataan 

paragraf; tulisan tangan tidak jelas; makna 

membingungkan atau kabur. 

d. Tidak menguasai aturan penulisan, 

terdapat banyak kesalahan ejaan, tanda 

baca, penggunaan huruf kapital, dan 

penataan paragraf; tulisan tidak terbaca; 

tidak layak dinilai. 

 

Amat 

baik 

Baik 

 

Sedang 

 

Kurang 

 

 

9-10 

7-8 

 

4-6 

 

1-3 

 

4.3.5 Mengonversi 

4.3.5.1 Hasil Analisis dan Rekonstruksi Pengembangan Tes Mengonversi 

Berikut ini penggalan pengembangan kompetensi dasar dan indikator 

mengonversi yang diperoleh dari Rencana Pelakanaan Pembelajaran guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan 

bangsa. 

2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat anekdot mengenai 

permasalahan sosial, ingkungan, dan kebijakan publik. 
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1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

mengguna-kannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, 

menerapkan, dan menganalisis informasi lisan dan tulis melalui teks anekdot, 

laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan proaktif dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menceritakan hasil observasi. 

1.3 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakan-nya sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan 

menyajikan informasi lisan dan tulis melalui teks anekdot, laporan hasil 

observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi. 

2.3 Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan disiplin dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan tahapan dan langkah 

yang telah ditentukan. 

2.4 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam menggunakan 

bahasa Indonesia untuk bernegosiasi merundingkan masalah perburuhan, 

perdagangan, dan kewirausahaan. 

2.5 Menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, dan tanggung jawab dalam 

penggunaan bahasa Indonesia untuk memaparkan konflik sosial, politik, 

ekonomi,dan kebijakan publik. 

3.5 Mengevaluasi teks prosedur kompleks berdasarkan kaidah-kaidah teks baik 

melalui lisan maupun tulisan 

4.5 Mengonversi teks prosedur kompleks ke dalam bentuk yang lain sesuai 

dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan. 
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Dari hasil dokumentasi RPP, dalam bagian pengembangan kompetensi 

dasar dan indikator di atas, terlihat guru sudah mampu mengembangkan 

kompeteni dasar menjadi indikator. Indikator yang dituliskan dalam RPP sudah 

menggunakan kata kerja operasional. Hal ini sudah sesuai dengan syarat indikator 

yang baik. Hal yang sangat terlihat adalah sistem penomoran yang cukup rumit, 

terlihat tidak sitematis dan sulit membedakan kompetensi dasar dan indikator. 

Kekurangan dalam penggalan RPP di atas adalah KD dan indikator dijadikan 

dalam satu subbab sehingga harus memilah KD dan indikator.  

Untuk perbaikan agar lebih memudahkan dalam membaca dan memahami 

subbab kompetensi dasar dan indikator, sebaiknya dipsiahkan menjadi subbab 

kompetensi dasar dan subbab indikator. Subbab kompetensi dasar dan indikator 

yang dihasilkan guru dalam RPP direkonstruksi peneliti menjadi berikut ini. 

Kompetensi Dasar 

1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan 

bangsa. 

2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat prosedur kompleks mengenai 

permasalahan sosial, ingkungan, dan kebijakan. 

3.5 Mengevaluasi teks prosedur kompleks baik melalui lisan maupun tulisan. 

4.5 Mengonversi teks prosedur kompleks ke dalam bentuk yang lain sesuai dengan 

struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan. 
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Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Memahami isi teks prosedur kompleks. 

2. Memahami struktur teks prosedur kompleks. 

3. Memahami kaidah teks prosedur kompleks. 

4. Menuliskan kembali  teks prosedur kompleks yang telah dibaca dengan kata-kata 

sendiri. 

5. Mengonversi (mengalihwahana) teks prosedur kompleks ke dalam bentuk dialog 

drama. 

6. Mengonversi (mengalihwahana) teks prosedur kompleks ke dalam bentuk dialog 

drama. 

 

4.3.5.2 Hasil Analisis dan Rekonstruki Tugas dan Rubrik Mengonversi 

 Selain menganalisis dan merekonstruksi subbab kompetensi dasar dan 

indikator sebagai hasil pengembangan soal, peneliti juga menganalisis dan 

merekonstruksi tugas dan rubrik buatan guru yang terdapat dalam penggalan RPP 

di bawah ini. 

H. Penilaian Hasil  

1. Teknik : tertulis 

2. Bentuk : langkah kerja 

3. Instrumen soal  
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Pedoman Penskoran 

KEGIATAN SKOR 

1. Siswa membaca puisi sesuai dengan teknik membaca 

puisi. 

2. Siswa membaca puisi kurang sesuai dengan teknik 

membaca puisi. 

3. Siswa membaca puisi tidak sesuai dengan teknik membaca 

puisi. 

10 

 

7 

 

3 

 

Nilai Akhir = (total skor :2) X 10  

Dapat terlihat dari penggalan RPP di atas, penilaian menggunakan teknik 

tertulis dengan bentuk langkah kerja. Dalam instrumen tidak dituliskan instrumen 

yang digunakan, selain itu tidak terdapat kisi-kisi untuk mengembangkan soal. 

Dalam RPP ini tidak terdapat tugas yang diberikan kepada siswa, hal ini 

menunjukkan kualitas instrumen tidak baik. Pedoman penskoran yang 

dicantumkan dalam RPP memuat rubrik sekaligus skor yang digunakan untuk 

penilaian. Rubrik penilaian sudah memuat rangkaian indikator tertentu, yaitu 

mengonversi teks prosedur kompleks, namun rubrik ini belum dapat menilai 

kemampuan pesserta didik dalam keterampilan mengonversi teks proesdur 

kompleks.Rubrik tersebut hanya memuat kegiatan praktik membacakan puisi. 

Berikut hasil rekonstruksi soal yang peneliti berikan. 
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Tabel  4.10 Kisi-kisi Mengonversi Teks Prosedur Kompleks 

 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Instrumen 

Mengonversi teks 

prosedur 

kompleks (tulis) 

Tertulis  Laporan hasil 

keterampilan 

mengonversi 

1. Bacalah teks prosedur 

kompleks yang berjudul ― 

Prosedur kompleks Hukum 

Peradilan‖ dalam Buku 

Paket Bahasa Indonesia 

kelas X, kemudian carilah 

kekurangan/ kejanggalan 

dalam teks tersebut! 

2. Ubahlah teks prosedur 

kompleks ―Prosedur 

kompleks Hukum 

Peradilan‖ tersebut dalam 

bentuk cerpen dengan 

menambahi latar, tokoh, dan 

tetap memperhatikan alur! 

Mengonversi teks 

prosedur 

kompleks (lisan) 

Praktik praktik 

berbicara 

3. Presentasikan di depan 

kelas, hasil diskusi 

kelompok terkait ciri dan 

struktur teks cerpen dan 

relevansinya dengan teks 

prosedur kompleks! 

4. Komentarilah hasil 

penampilan temanmu 

secara santun, kritis, dan 

bertanggung jawab!  

 

Penilaian 

Jenis: tertulis 

Bentuk: praktik mengonversi 
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Petunjuk Cara Mengerjakan Soal: 

1. Bacalah teks prosedur kompleks yang berjudul ― Cara Membuat SIM‖ dalam 

Buku Paket Bahasa Indonesia kelas X! 

2. Cermati langkah-langkah membuat cerpen! 

 

Soal: 

1. Buatlah cerpen dari teks prosedur kompleks ―Cara Membuat SIM‖! 

Tabel 4.11 Rubrik Penilaian Keterampilan Mengonversi Teks Prosedur 

Kompleks Menjadi Cerpen 

No Aspek Penilaian Kriteria Skor Bobot 
Skor 

Maks 

1. Alur  

 Alur harus logis dan 
meyakinkan. 

 Alur mengandung orientasi. 

 Alur mengandung komplikasi. 

 Alur mengandung resolusi. 

 

Semua aspek terpenuhi 

Tiga aspek terpenuhi 

Dua aspek terpenuhi 

Satu aspek terpenuhi 

 

15 

10 

5 

1 

1 15 

2. Konflik 

 Konflik atau permasalahan 

yang terjadi dalam cerpen 

sesuai dengan teks negoasiasi 

 Di dalam cerpen hanya terdiri 
atas satu koflik 

 Pemaparan konflik sesuai 
dengan teks negosiasi 

 Penyajian konflik 

mengandung amanat. 

 

Semua aspek terpenuhi 

 

Tiga aspek terpenuhi 

 

Dua aspek terpenuhi 

 

Satu aspek terpenuhi 

 

15 

 

10 

 

5 

 

1 

2 30 

3. Resolusi 

 Isi resolusi cerpen sesuai 

  
2 30 
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dengan isi teks negosiasi. 

 Penyajian resolusi cerpen 

tidak melenceng dari isi teks 

negosiasi. 

 Resolusi disajikan secara jelas. 

 Resolusi mampu membawa 
cerita sampai pada 

penyelesaian. 

Semua aspek terpenuhi 

 

Tiga aspek terpenuhi 

 

Dua aspek terpenuhi 

 

Satu aspek terpenuhi 

15 

 

10 

 

5 

 

1 

4. Tokoh dan penokohan 

 Menghadirkan tokoh secara 
eksplisit/tersurat sebagai 

pelaku. 

 Watak atau karakter tokoh 

disajikan secara jelas dan 

nyata 

 Penggambaran tokoh mampu 
membawa pembaca 

mengalami peristiwa di dalam 

cerita. 

 Penggambaran tokoh mampu 
membawa pembaca 

merasakan apa yang dirasakan 

oleh tokoh. 

 

Semua aspek terpenuhi 

 

Tiga aspek terpenuhi 

 

Dua aspek terpenuhi 

 

Satu aspek terpenuhi 

 

 

 

15 

 

10 

 

5 

 

1 

 

 

1 15 

5. Pendeskripsian latar 

 Penggambaran latar sesuai 

dengan latar teks negosiasi. 

 Mendeskripsikan tempat 
secara teliti dan realistis 

 Melukiskan kurun waktu atau 
periode suatu peristiwa 

 Pendeskripsian latar mampu 

mewakili suasana yang terjadi 

di dalam cerpen. 

 

Semua aspek terpenuhi 

 

Tiga aspek terpenuhi 

 

Dua aspek terpenuhi 

 

Satu aspek terpenuhi 

 

 

15 

 

10 

 

5 

 

1 

1 15 
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6. Gaya Cerita 

 Menggunakan bahasa yang 

mengandung unsur emotif. 

 Struktur kalimat, ejaan, dan 
tanda baca baik dan benar. 

 Pilihan kata/diksi mampu 
mewadahi apa yang dipikirkan 

dan dirasakan tokoh. 

 Bahasa yang digunakan 

mengalami pengembangan 

dari teks negosiasi. 

 

Semua aspek terpenuhi 

 

Tiga aspek terpenuhi 

 

Dua aspek terpenuhi 

 

Satu aspek terpenuhi 

 

 

15 

 

10 

 

5 

 

1 

1 15 

Jumlah skor maksimal 120 8 120 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1) Kesulitan yang dihadapi guru dalam pengembangan soal penilaian aspek 

keterampilan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas X SMA/SMK 

Kurikulum 2013 adalah kesulitan dalam proses perencanaan dan proses 

pelaksanaan penilaian aspek keterampilan. Kesulitan dalam proses 

perencanaan meliputi kurangnya pemahaman mengenai pelaksanaan 

penilaian Kurikulum 2013 dan bahan referensi mengenai penilaian aspek 

keterampilan dalam Kurikulum 2013 yang terbatas.  

2) Berdasarkan analisis aspek materi, soal dari teks anekdot dan teks eksposisi 

berkategori cukup, sedangkan soal dari teks laporan hasil observasi, prosedur 

kompleks, dan teks negosiasi berkategori baik. Pada aspek konstruksi, soal 

dari teks prosedur kompleks berkategori cukup. Adapun soal dari tek anekdot, 

teks ekposisi, teks laporan hasil observasi, dan teks negosiasi berkategori 

kurang. Pada aspek bahasa/budaya, soal dari teks prosedur kompleks 

berkategori sangat baik, teks anekdot dan teks laporan hasil observasi 

berkategori baik, kemudian teks eksposisi dan teks negosiasi berkategori 

cukup. 

3) Rekonstruksi soal penilaian aspek keterampilan mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X SMK Kurikulum 2013 didasarkan pada soal penilaian 



 
 

 

123 

keterampilan yang tidak sesuai dengan acuan penilaian aspek keterampilan. 

Bentuk rekontruksi dilakukan melalui pembuatan kisi-kisi, petunjuk 

mengerjakan soal, tugas untuk peserta didik dan rubrik penilaian yang 

disesuaikan dengan kebutuhan penilaian tiap kompetensi keterampilan yang 

dinilai.  

 

5.2 Saran 

1) Guru harus tetap mempelajari konsep penilaian Kurikulum 2013 dan mampu 

mengaitkan materi dengan teori pembelajaran mutakhir yang sesuai dengan 

konsep penilaian kurikulum 2013, sehingga guru mampu menginovasi 

penilaian sesuai dengan pemahamannya sendiri. 

2) Guru dalam pembuatan soal penilaian aspek keterampilan disesuaikan dengan 

acuan pembuatan soal penilaian keterampilan.  

3) Rekonstruksi soal penilaian aspek keteranmpilan dapat digunakan sebagai 

referensi untuk bahan penilaian dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X Kurikulum 2013. 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA GURU 

Rekonstruksi Soal Penilaian Aspek Ketrampilan Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas X Kurikulum 2013 

Wawancara dengan Guru Bahasa Indonesia 

1. Apa yang dipersiapkan guru ketika mengajar? 

2. Kapan mempersiapkannya? 

3. Apa jenis perangkat pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar? 

4. Apa seluruh perangkat pembelajaran tersebut digunakan? 

5. Darimana perangkat pembelajaran tersebut, apakah merupakan hasil 

individu atau bersama? 

6. Kapan perangkat pembelajaran tersebut digunakan? 

7. Apa jenis tes yang digunakan untuk menilai keterampilan? 

8. Kapan tes praktik, proyek, dan portofolio dilaksanakan? 

9. Bagaimana pelaksanaan tes praktik, proyek, dan portofolio? 

10. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tes praktik, 

proyek, dan portofolio? 

11. Apabila tes tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, adakah waktu 

tambahan terutama untuk anak yang belum tuntas? 

12. Apa yang menjadi kendala Guru dalam mengembembangkan soal 

penilaian aspek keterampilan? 
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13. Bagaimana cara guru dalam mengembangkan soal? Apakah yang Guru 

kembangkan sudah sesuai dengan prosedur pengembangan tes? 

14. Mengapa dalam RPP tidak terdapat kisi-kisi dan soal? 

15. Mengapa tidak melaksanakan tes proyek dan portofolio? 

16. Apakah ketika melakukan penilaian guru menyampaikan kriteria yang 

dinilai? 

17. Bagaimana mengenai pemberian nilai jika tes proyek dan portofolio tidak 

dilaksanakan? 

18. Apa yang menjadi kendala atau kesulitan dalam melaksanakan tes praktik, 

proyek, dan portofolio? 

19. Bagaimana cara mengatasi kendala atau kesulitan tersebut? 

20. Apa saran Anda sebagai guru mengenai penilaian aspek keterampilan? 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA PESERTA DIDIK 

Rekonstruksi  Soal Penilaian Aspek Ketrampilan Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas X Kurikulum 2013 

1. Apakah selama Anda menerima pelajaran bahasa Indonesia Anda pernah 

melakukan tes keterampilan? 

2. Apa jenis tes keterampilan yang Anda lakukan? Apakah itu tes praktik, 

proyek, atau tes portofolio? 

3. Kapan Anda melaksanakan tes keterampilan? 

4. Apa Anda pernah melaksanakan tes praktik? Apa tes praktik yang pernah 

Anda lakukan? 

5. Berapa lama waktu yang diberikan untuk melaksanakan tes praktik? 

6. Apa yang dinilai dari tes praktik yang Anda laksanakan? Apakah guru 

memberikan kriteria, atau kisi-kisi mengenai apa yang akan dinilai? 

7. Apa persiapan yang Anda lakukan sebelum melakukan tes praktik? 

8. Apa Anda pernah melaksanakan tes proyek? 

9. Apa produk yang Anda hasilkan dari melaksanakan tes proyek? 

10. Berapa lama waktu yang diberikan untuk melaksanakan tes proyek? 

11. Apa yang dinilai dari tes proyek yang Anda laksanakan? Apakah guru 

memberikan kriteria, atau kisi-kisi mengenai apa yang akan dinilai? 

12. Apa persiapan yang Anda lakukan sebelum melakukan tes proyek? 

13. Apa Anda pernah melaksanakan tes portofolio? 
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14. Apa yang Anda hasilkan dari melaksanakan tes portofolio? 

15. Berapa lama waktu yang diberikan untuk melaksanakan tes portofolio? 

16. Apa yang dinilai dari tes portofolio yang Anda laksanakan? Apakah guru 

memberikan kriteria, atau kisi-kisi mengenai apa yang akan dinilai? 

17. Apa persiapan yang Anda lakukan sebelum melakukan tes portofolio? 

18. Bagaimana perasaan Anda selama melaksanakn tes-tes tersebut? 

19. Apa kendala yang Anda alami selama melakukan tes-tes tersebut? 

20. Apa saran Anda mengenai pelaksanaan tes-tes tersebut? 
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA WAKA KURIKULUM 

Rekonstruksi Soal Penilaian Aspek Ketrampilan pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 

1. Bagaimana pelaksanaan penilaian dalam kurikulum 2013? 

2. Apakah penilaian yang digunakan oleh guru sudah sesuai dengan kurikulum 

2013? 

3. Apakah penilaian keterampilan sudah terlaksana? 

4. Bagaimana pelaksanaan penilaian keterampilan? 

5. Apakah guru pernah mengeluhkan kesulitan tentang penilaian keterampilan? 

6. Darimana soal penilaian tersebut didapatkan? 

7. Bagaimana pihak kurikulum mengetahui apakah penilaian keterampilan yang 

dilaksanakan sudah sesuai atau belum dengan kurikulum 2013? 

8. Bagaimana pihak kurikulum tahu penilaian keterampilan tersebut benar-benar 

dilaksanakan atau tidak? 

9. Apakah ada kendala dalam realisasi penilaian keterampilan kepada siswa? 

10. Bagaimana pihak kurikulum mengantisipasi dan/atau mengatasi kesulitan 

yang terjadi? 
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Lampiran 5 

TRANSKRIP WAWANCARA GURU 

Rekonstruksi Soal Penilaian Aspek Ketrampilan pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 

1. Apa yang dipersiapkan guru sebelum mengajar? 

Jawab: Iya, perangkat pembelajaran, seperti program tahunan, semester, 

jadwal jam pelajaran atau jadwal mengajar guru, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

2. Kapan mempersiapkannya? 

Jawab: Sebelum mulai masuk tahun pelajaran baru 

3. Apa jenis perangkat pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar? 

Jawab: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

4. Apakah seluruh perangkat tersebut digunakan? 

Jawab: Iya, idealnya demikian, tapi untuk pelaksanaannya karena waktu 

yang terbatas maka belum tentu semua yang ada di RPP dapat 

dilaksanakan. 

5. Darimana perangkat pembelajaran tersebut apakah merupakan hasil dari 

individu atau bersama? 

Jawba: Iya membuat sendiri/individual, tetapi ada pula yang ditambahkan 

dari masukan pas ada MGMP. 

6. Kapan perangkat pembelajaran tersebut digunakan? 

Jawab: Pada saat proses pembelajaran. 



 
 

 

139 

7. Apa jenis tes yang digunakan untuk menilai keterampilan? 

Jawab: Ada tes tertulis dan ada juga tes praktiknya. 

8. Kapan tes praktik, proyek, dan portofolio dilaksanakan? 

Jawab: Tes praktik sudah beberapa kali dilaksanakan. Kalau tes proyek 

dan portofolio belum pernah dilaksanakan. 

9. Bagaimana pelaksanaan tes praktik, proyek, dan portofolio? 

Jawab: Tes praktik sudah pernah, tes proyek dan portofolio belum pernah. 

Tergantung kelompoknya, kalau satu kelompok kadang2 ada yang  satu 

kelompok 3-4 atau 5 orang, itu kan juga mempengaruhi. Jadi  kalau 1 

kelompok 4 orang, tesnya diadakan 2 kali pertemuan. 

10. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tes praktik, 

proyek, dan portofolio? 

Jawab: Dua kali atau  dua jam pelajaran. 

11. Apabila tes pelaksanaan tersebut memerlukan yang cukup lama, adakah 

waktu tambahan terutama untuk anak-anak yang belum tuntas? 

Jawab: Iya mbak,seperti tes praktik kan enggak bisa dilaksanakan satu jam 

pelajaran, jadi kita harus siapkan sesuai dengan alokasi waktu yang ada,  

12. Apa yang menjadi kendala atau kesulitan dalam melaksanakan tes praktik, 

proyek, dan portofolio? 

Jawab: Kendalanya adalah waktu jam pelajaran yang sangat terbatas. 

Karena tes tugas proyek dan portofolio kalau dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran di  kelas menyita waktu. Jadi belum pernah dilakukan, 

karena kendala waktu. Kalau kita kasih tugas proyek misalnya wawancara 
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di luar kan membutuhkan izin, janjian dengan orang yang mau 

diwawancarai, dan sebagainya. Jadi membutuhkan alokasi waktu yang 

banyak. 

13. Apa yang menjadi kendala Guru dalam mengembembangkan soal 

penilaian aspek keterampilan? 

Jawab:  Kendala ya seperti yang sudah kita bahas tadi Mbak, saya sulit 

memahami konsep penilaian kurikulum 2013, terlalu banyak yang dinilai, 

dan terlalu sedikit contoh yang diberikan dalam pelatihan pelaksanaan 

kurikulum 2013. 

14. Bagaimana cara guru dalam mengembangkan soal? Apakah yang Guru 

kembangkan sudah sesuai dengan prosedur pengembangan tes? 

Jawab: Kami mengembangkan KD menjadi indikator sesuai contoh yang 

diberikan dalam pelatihan kurikulum 2013. Dari KD dan indikator 

dikembangkan menjadi langkah pembelajaran dalam RPP. 

15. Mengapa dalam RPP tidak terdapat kisi-kisi dan soal? 

Jawab: Soal yang saya buat biasanay saya sesuaikan dengan apa yang 

terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan yang lagi musim mengenai 

Rainbow Cake, bisa saya kembangkan kepada anak agar menyusun teks 

prosedur kompleks membuat Rainbow Cake yang enak. Nah, begitu mbak, 

jadi mereka bisa tertarik dengan apa yang diajarkan guru. 

16. Mengapa tidak melaksanakan tes proyek dan portofolio? 

Jawab: Ya susah mbak, waktu dan keuangan yang menjadi kendala. 

Karena proyek dan portofolio butuh waktu yang lama. 
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17. Apakah ketika melakukan penilaian guru menyampaikan kriteria yang 

dinilai? 

Jawab: Tentu iya, agar anak bisa belajar dan mempersiapkan diri dalam 

melaksanakan penilaian. 

18. Bagaimana mengenai pemberian nilai jika tes proyek dan portofolio tidak 

dilaksanakan? 

Jawab: Ketika anak udah bisa melakanakan tes praktik maka nilai tes 

proyek dan portofolio disesuaikan, misal dengan mengumpulkan tugas 

sesuai dengan materi yang dibelajarkan. 

19. Bagaimana cara mengatasi kendala atau kesulitan tersebut? 

Jawab; Iya memberikan tugas rumah, kadang-kadang waktunya kurang 

cukup untuk teori materi tertentu jadi kita biasanya memberikan tugas di 

rumah, kemudian dikumpulkan. 

20. Apa saran Anda sebagai guru mengenai model penilaian aspek 

keterampilan? 

Aspek yang dinilai, ada rubrik penilaian, ketepatan dalam aspek suara. 

Karena keterbatasan waktu maka model penilaian tes keterampilan jarang 

dilakukan, kadang dari bahan-bahan lain supaya anak menjadi lebih 

mengerti. Kalau tes praktik atau protofolio tidak ada kendala, tapi kalau tes 

proyek tidak dapat dilakukan karena kendala waktu. Jadi sebaiknya ada 

pemberian waktu tambahan untuk kurikulum 2013 kalau agar semua tes 

dapat dilaksanakan. 
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Lampiran 6 

TRANSKRIP WAWANCARA PESERTA DIDIK 

Rekonstruksi Soal Penilaian Aspek Ketrampilan Siswa pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas X Kurikulum 2013 

Nama  : Amalyna Mayka Sari 

Kelas   : X TKR 2 

Guru   : Ibu Suparyati  

1. Apakah selama Anda menerima pelajaran bahasa Indonesia Anda pernah 

melakukan tes keterampilan? 

Jawab: Pernah, tes praktikum contohnya seperti drama, teks anekdot, kalau 

proyek belum pernah, portofolio belum pernah.  

2. Apa jenis tes keterampilan yang Anda lakukan? Apakah itu tes praktik, 

proyek, atau tes portofolio? 

Jawab: Tes praktik yang sudah pernah adalah untuk teks drama. 

3. Kapan Anda melaksanakan tes keterampilan? 

Jawab: Iya, tes praktik sekitar sebulan yang lalu. 

4. Apa Anda pernah melaksanakan tes praktik? Apa tes praktik yang pernah 

Anda lakukan? 

Jawab: Iya pernah, untuk teks drama dan teks anekdot. 

5. Berapa lama waktu yang diberikan untuk melaksanakan tes praktik? 



 
 

 

143 

Jawab:Persiapan tidak sampai seminggu, sekitar tiga hari, teks siswa sendiri 

yang mencari teks dan dipraktikkan atau maju ke depan kelas. 

6. Apa yang dinilai dari tes praktik yang Anda laksanakan? Apakah guru 

memberikan kriteria, atau kisi-kisi mengenai apa yang akan dinilai? 

Jawab: Iya, guru meminta agar siswa melakukan analisis tema, tokoh, dan 

lain-lain. 

7. Apa persiapan yang Anda lakukan sebelum melakukan tes praktik? 

Jawab: Persiapannya mencari teks drama, kemudian mempelajari 

karakternya, sifatnya, dan kemudian menghafalkan teks. 

8. Apa Anda pernah melaksanakan tes proyek? 

Jawab: Belum pernah. 

9. Apa produk yang Anda hasilkan dari melaksanakan tes proyek? 

Jawab: Teks drama. 

10. Berapa lama waktu yang diberikan untuk melaksanakan tes proyek? 

Jawab: Sekitar 3 hari. 

11. Apa yang dinilai dari tes proyek yang Anda laksanakan? Apakah guru 

memberikan kriteria, atau kisi-kisi mengenai apa yang akan dinilai? 

Jawab: Iya, Guru menyampaikan teori teks drama dan anekdot, gutu tidak 

menyampaikan kriteria kisi-kisi  aspek yang akan dinilai. 

12. Apa persiapan yang Anda lakukan sebelum melakukan tes proyek? 

Jawab: Belum pernah. 

13. Apa Anda pernah melaksanakan tes portofolio? 

Jawab: Belum pernah. 
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14. Apa yang Anda hasilkan dari melaksanakan tes portofolio? 

Jawab: Belum pernah. 

15. Berapa lama waktu yang diberikan untuk melaksanakan tes portofolio? 

Jawab: Belum pernah. 

16. Apa yang dinilai dari tes portofolio yang Anda laksanakan? Apakah guru 

memberikan kriteria, atau kisi-kisi mengenai apa yang akan dinilai? 

Jawab: Iya, guru menyampaikan teorinya, dan tugas-tugasnya, kalau kriteria 

tentang nilai tidak disampaikan. 

17. Apa persiapan yang Anda lakukan sebelum melakukan tes portofolio? 

Jawab: Belum pernah. 

18. Bagaimana perasaan Anda selama melaksanakn tes-tes tersebut? 

Jawab: Senang dengan tes praktik, tidak jenuh. 

19. Apa kendala yang Anda alami selama melakukan tes-tes tersebut? 

Jawab: Tidak ada kendala, paling waktu jam pelajaran yang terbatas 

20. Apa saran Anda mengenai pelakanaan tes-tes tersebut? 

Jawab: Anak-anak bisa menangkap dan memahami pelajaran yang ada. 

Senang, lebih menyenangkan untuk mempelajaridrama. Saya tertarik, enak 

dan antusias lebih belajar. 
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Lampiran 7 

TRANSKRIP WAWANCARA WAKA KURIKULUM 

Rekonstruksi Soal Penilaian Aspek Ketrampilan pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 

1. Bagaimana pelaksanaan penilaian dalam kurikulum 2013? 

Jawab: Kurikulum 2013 dilaksanakaan serentak ketika Pemerintah 

mengumumkan dan memberikan perintah pelaksanaan kurikulum baru. 

Sejauh ini pelaksanaannya cukup baik dan lancar. Untuk penilaian di 

kurikulum 2013 memang ada sedikit kendala namun guru pasti berusaha 

semaksimal mungkin untuk melakukan penilaian sesuai penilaian di 

kurikulum 2013. 

2. Apakah penilaian yang digunakan oleh guru sudah sesuai dengan kurikulum 

2013? 

Jawab: Penilaian dalam kurikulum 2013 ini banyak sekali, mulai dari 

penilaian diri, sikap, keterampilan, pengetahuan, semuanya dilaksanakan 

dengan baik. 

3. Apakah penilaian keterampilan sudah terlaksana? 

Jawab: Penilaian keterampilan sudah terlaksana, terutama untuk mata 

pelajaran yang sifatnya praktik dan produktif. 

4. Bagaimana pelaksanaan penilaian keterampilan? 
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Jawab: Seperti yang tadi saya sebutkan, untuk mata pelajaran yang bersifat 

produktif dan praktik tentu sudah terlaksana. Namun memang sedikit berbeda 

dengan mata pelajaran yang banyak teorinya dibandingkan praktik. 

5. Apakah guru Bahasa Indonesia pernah mengeluhkan kesulitan tentang 

penilaian keterampilan? 

Jawab: Kalau itu, tidak hanya guru mata pelajaran bahasa Indonesia saja yang 

mengeluh. Hampir semua guru, bahkan guru pengampu mata pelajaran yang 

sifatnya keahlian mengeluhkan penilaian praktik, proyek, dan portofolio 

memiliki kesulitan masing-masing. Misalkan penilaian proyek, guru sering di 

protes siswa jika mengadakan penilaian proyek karena dianggap akan 

mengeluarkan banyak biaya. 

6. Darimana soal penilaian tersebut didapatkan? 

Jawab: Sebenarnya ada contoh dari kegiatan pelatihan kurikulum 2013. Guru 

juga diajarkan membuat soal. Itu bisa digunakan guru untuk mengembangkan 

soal-soal yang akan diujikan pada siswa. 

7. Bagaimana pihak kurikulum mengetahui apakah penilaian keterampilan yang 

dilaksanakan sudah sesuai atau belum dengan kurikulum 2013? 

Jawab: Bisa, dengan mengecek perangkat pembelajaran yang digunakan oleh 

guru. Pihak kurikulum dalam jangka waktu tertentu atau biasanya sebelum 

masuk ke semester baru kami meminta guru menyiapkan, melengkapi, dan 

mengumpulkan perangkat pembelajaran. 

8. Bagaimana pihak kurikulum tahu penilaian keterampilan tersebut benar-benar 

dilaksanakan atau tidak? 
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Jawab: Ada waktu tersendiri pihak kurikulum ikut masuk dalam pembelajaran 

di kelas. Misal ada pelajaran Bahasa Indonesia saya ikut masuk di kelas 

seperti pengawas saja, di saat itu saya menilai proses belajar mengajar 

termasuk di dalamnya adalah implementasi kurikulum 2013 dan penilaian-

penilaiannya. 

9. Apakah ada kendala dalam realisasi penilaian keterampilan kepada siswa? 

Jawab: Mungkin tidak pada saya siswa mengeluh, tapi guru pernah ada yang 

mengatakan untuk melaksanakan tes proyek siswa dan guru sama-sama ragu 

karena anggapan mereka tes proyek merupakan tes yang besar, dan tentu 

membutuhkan biaya yang besar pula. Tes portofolio, anak-anak yang rajin ya 

rajin mengumpulkan semua dokumen dan tugasnya, dan yang malas ya 

malas. ya semua memang selalu ada positif negativnya. 

10. Bagaimana pihak kurikulum mengantisipasi dan/atau mengatasi kesulitan 

yang terjadi? 

Jawab: Memberi pengarahan pada guru terutama, agar menghilangkan konsep 

kalau proyek itu harus mahal, besar, ribet dan lain sebagainya. Dan tetap 

memberi dorongan bahwa bagaimanapun siswanya, sebagai guru harus 

melaksanakan pembelajaran yang maksimal termasuk melaksanakan 

penilaian-penilaian tersebut. 
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Focus Group Disscusion 

 

Tujuan umum studi ini adalah mengetahui penilaian aspek ketrampilan di 

sekolah yaitu SMK Negeri 10 Semarang untuk mencapai tujuan tersebut 

digunakan metode FGD yang diharapkan akan memperoleh informasi yang: 

- Bermutu dalam waktu yang relatif singkat mengenai penilaian aspek 

ketrampilan 

- Bersifat spesifik. 

Melalui FGD ini peneliti mengumpulkan informasi langsung dari guru pengampu 

mata pelajaran bahasa indonesia di SMK Negeri 10 Semarang. 

Adanya kurikulum 2013 memberikan berbagai dampak pembelajaran, 

tidak terkecuali penilaian aspek ketrampilan. Dalam hal ini aspek ketrampilan 

merupakan penentu kemampuan siswa dalam bahasa indonesia karena point 

ketrampilan menunjukkan penguasaan kompetensi lainnya (pengetahuan, sosial, 

sikap). Dampaknya adalah adanya pengatuh sistem penilaian baru, guru mapel 

cukup kesulitan menggunakan sistem penilaian yang ada. Sehingga hal ini 

menyebabkan sistem penilaian di dalam kelas tidak maksimal sesuai yang 

dikonsep dalam strandar penilaian pendidikan. 

Rumusan pertanyaan 

- Apa kurikulum baru berdampak pada siswa,yang merupakan sasaran 

penialaian. 

- Apa kurikulum baru berpengaruh terhadap minat mengajar dan minat 

belajar siswa. 

Informasi yang diharapkan 

- Hal yang dirasakan kelompok guru yang mengampu mata pelajaran 

dengan kurikulum baru. 

- Upaya mengatasi permasalahan yang timbul. 

- Persepsi mengenai program penilaian dalam pendidikan. 
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- Aspirasi terhadap penilaian aspek ketampilan. 

Kelompokk FGD 

- Setara, guru Bahasa Indonesia di sekolah yang sama-sama mengajar kelas 

X. 

Laporan mencakup :  

-kontek sosial geografis 

- proses 

- temuan 

Objek kajian FGD adalah Bu Suparyati, Bu Warni, Bu Digna, Bu Ninuk, 

yang merupakan guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di SMK Negeri 

10 Semarang. Mereka juga mengampu kelas X, XI, dan XII dengan pembagian 

masing-masing. Hal tersebut membuat keempat guru memahami betul tingkat 

kelas yang diajarnya. Selain mengajar tugas guru juga melakukan penilaian, tak 

terkecuali penilaian aspek ketrampilan pada kelas X yang disesuaikan dengan 

peraturan penilaian. 

Proses dilakukan di sekolah di jam pulang sekolah. Hal ini dilakukan agaar 

tidak menganggu aktivitas guru selama di sekolah. Diskusi dilakukan dengan 

keadaan tenang sehingga mendukung kegiatan diskusi. Meskipun tenang namum 

antusias selama berdiskusi sangat terlebat dengan ekspresi guru ketika menyimak 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, memberi saran, maupun aspirasi mereka. 

Temuan  

- Guru cukup kesulitan pada awalnya namun setelah ada pelatihan dan 

berdiskusi antar guru, guru merasa cukup mampu meskipun ada yang 

mengaku mampu dan paham dengan proses waktu yang cukup lama. Mau 

tidak mau, bisa ataupun tidak bisa, guru harus tetap berusaha karena harus 

menjalankan kurikulum 2013. 

- Upaya yang menanggulangi diskusi dan belajar bersama dengan guru yang 

lebih memahami. 
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- Browsing internet. 

Persepsi 

Sistem penilaian kurikulum 2013 memang bagus menilai semua ranah 

(sikap, pengetahuan, keterampilan) yang membantu guru mengenal karakter 

siswa, mengetahui tingkat kemampuan dan pengamatan yang dilakukan pada 

sikap religi dan sosial yang ditunjukkan, serta tetap mampu menilai pengetahuan 

dan ketrampilan. 

Aspirasi 

Tidak apa-apa dengan model penilaian yang ada tapi rubrik penilaian 

disediakan perintah pusat untuk tiap teks, tiap tes, tiap pengamatan. Agar kerja 

guru tidak habis untu membuat itu dan penilaian kurikulum 2013 berjalan 

maksimal. 
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ANALISIS ANEKDOT MENGINTERPRETASI 

No.  Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 

A.  Materi      

1.  Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 0 0 0 0 

2. Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 1 1 1 

3. Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 1 1 1 

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 1 1 1 

B. Konstruksi      

5. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 1 1 1 1 1 

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 0 0 0 0 

7. Ada pedoman penskorannya 0 0 0 0 0 

8. Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 1 1 1 1 1 

C.  Bahasa/Budaya      

9. Rumusan soal komunikatif 1 1 1 1 1 

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 1 1 1 

11. Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 1 1 1 

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 0 0 0 0 0 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 1 1 1 

       

 Jumlah 10 10 10 10 10 

 Nilai Akhir 76,92 76,92 76,92 76,92 76,92 

 Kategori Baik Baik Baik Baik Baik 
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ANALISIS ANEKDOT MEMPRODUKSI 

No Aspek Penilaian 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 0 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 0 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 

7 Ada pedoman penskorannya 0 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 

9 Rumusan soal komunikatif 0 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 0 

11 
Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 0 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 0 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 0 

Jumlah 
1 

Nilai 
7,69 

Kategori 

Sangat 

Kurang 
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ANALISIS ANEKDOT MENYUTING 

No Aspek 

Soal No 

1 

Soal No 

2 

Soal No 

3 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 1 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 0 1 0 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 1 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 1 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 0 

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 1 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 1 

Jumlah 8 12 8 

Nilai 61,54 92,31 61,54 

Kategori Cukup 
Sangat 

Baik 
Cukup 
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ANALISIS ANEKDOT MENGABSTRAKSI 

No Aspek Soal 1 Soal 2 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 0 0 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 0 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 0 

7 Ada pedoman penskorannya 0 0 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 

9 Rumusan soal komunikatif 0 0 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 0 0 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 0 0 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 0 0 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 0 0 

Jumlah 2 1 

Nilai 15,38 7,69 

Kategori 
Sangat 

Kurang 

Sangat 

Kurang 
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ANALISIS ANEKDOT MENGONVERSI 

No Aspek 

Soal No 

1 

Soal No 

2 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 1 1 

7 Ada pedoman penskorannya 0 0 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca 0 0 

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 

Jumlah 9 9 

Nilai 69,23 69,23 

Kategori Cukup Cukup 
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ANALISIS EKPOSISI MENGINTERPRETASI 

No. 

Aspek yang ditelaah 

Nomor 

Soal 

1 

A. Materi   

1.  Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 

2.  Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 

3.  Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 

4.  Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 

B. Konstruksi   

5.  Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 

6.  Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 

7.  Ada pedoman penskorannya   

8.  Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 

C. Bahasa/Budaya  0 

9.  Rumusan soal komunikatif 0 

10.  Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 0 

11.  Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 0 

12.  Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 0 

13.  Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 0 

Jumlah 3 

Nilai Akhir 23,08 

Kategori 
Sangat 

Kurang 
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ANALISIS EKPOSISI MEMPRODUKSI 

No Aspek 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

Soal 

4 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 0 0 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 0 0 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 1 1 1 1 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 0 0 

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 1 1 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 1 1 

Jumlah 10 10 10 10 

Nilai 76,92 76,92 76,92 76,92 

Kategori Baik Baik Baik Baik 
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ANALISIS EKPOSISI MENYUNTING 

No Aspek Penilaian 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 0 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 0 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 

9 Rumusan soal komunikatif 0 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 0 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 0 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 0 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 0 

Jumlah 2 

Nilai 15,38 

Kategori 
Sangat 

Kurang 
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ANALISIS EKPOSISI MENGABTRAKSI 

No Aspek Penilaian 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 

9 Rumusan soal komunikatif 0 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 0 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 0 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 0 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 0 

Jumlah 4 

Nilai 30,77 

Kategori Kurang 
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ANALISIS EKPOSISI MENGONVERSI 

No Aspek 

Soal 

No 1 

Soal 

No 2 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 1 1 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 1 1 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 

Jumlah 11 11 

Nilai 84,62 84,62 

Kategori Baik Baik 
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ANALISIS HASIL OBSERVASI MENGINTERPRETASI 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal     

1 2 3 4 5 6 7 

A. Materi               

1. Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 0 0 0 0 0 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 1 1 1 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 
1 1 1 1 1 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 1 1 1 1 1 

B. Konstruksi               

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 1 1 1 1 1 1 1 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 0 0 0 0 0 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 1 1 1 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 0 0 0 0 0 

C. Bahasa/Budaya               

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 1 1 1 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 1 1 1 1 1 

11 Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 1 1 1 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 1 1 1 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 1 1 1 1 1 

                  

Jumlah  10 10 10 10 10 10 10 

Nilai Akhir 76,92 76,92 76,92 76,92 76,92 76,92 76,92 

Kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
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ANALISIS HASIL OBSERVASI MEMPRODUKSI 

No Aspek 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 1 1 1 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 1 1 1 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 0 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 0 

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 1 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 1 

Jumlah 11 11 11 

Nilai 84,62 84,62 84,62 

Kategori Baik Baik Baik 
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ANALISIS LAPORAN HASIL OBSERVASI MENYUNTING 

No Aspek 

Soal 

No 1 

Soal 

No 2 

Soal 

No 3 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 1 1 1 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 1 

3 
Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 
1 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 1 1 1 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 0 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 0 

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 1 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 1 

Jumlah 11 11 11 

Nilai 84,62 84,62 84,62 

Kategori Baik Baik Baik 
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ANALISIS HASIL OBSERVASI MENGABTRAKSI 

No Aspek 

Soal 

No 1 

Soal 

No 2 

Soal 

3 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 0 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 1 

3 
Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 
1 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 1 1 1 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 0 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 0 

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 1 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 1 

Jumlah 10 10 10 

Nilai 76,92 76,92 76,92 

Kategori Baik Baik Baik 
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ANALISIS HASIL OBSERVASI MENGONVERSI 

No Aspek Soal 1 Soal 2 
Soal 3 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 0 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 1 1 1 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 1 0 1 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 0 

9 Rumusan soal komunikatif 0 0 0 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 0 0 0 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 0 0 0 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 0 0 0 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 0 0 0 

Jumlah 6 5 6 

Nilai 46,15 38,46 46,15 

Kategori Kurang Kurang Kurang 
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PROSEDUR KOMPLEKS MENGINTERPRETASI 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

1 2 3 4 

A. Materi         

1. Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 0 0 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 1 1 

B. Konstruksi         

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 0 0 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 1 1 1 1 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 0 0 

C. Bahasa/Budaya         

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 1 1 

11 Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 1 1 

    1       

Jumlah  11 10 10 10 

Nilai Akhir 84,62 76,92 76,92 76,92 

Kategori Baik Baik Baik Baik 
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PROSEDUR KOMPLEKS MEMPRODUKSI 

No Aspek Soal 1 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 

9 Rumusan soal komunikatif 0 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 0 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 0 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 0 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 0 

Jumlah 4 

Nilai 30,77 

Kategori Kurang 
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PROSEDUR KOMPLEKS MENYUNTING 

No Aspek Soal 1 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 0 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 

9 Rumusan soal komunikatif 0 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 0 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 0 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 0 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 0 

Jumlah 3 

Nilai 23,08 

Kategori 
Sangat 

Kurang 
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PROESEDUR KOMPLEKS MENGABSTRAKSI 

No Aspek 

Soal 

No 1 

Soal 

No 2 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 1 

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 

Jumlah 9 10 

Nilai 69,23 76,92 

Kategori Cukup Cukup 
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PROSEDUR KOMPLEKS MENGONVERSI 

No Aspek Soal No 1 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 1 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 0 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 

9 Rumusan soal komunikatif 0 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 0 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 0 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 0 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 0 

Jumlah 4 

Nilai 30,77 

Kategori 
Sangat 

Kurang 
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NEGOSIASI MENGINTERPRETASI 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 

A. Materi           

1. Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau 

penugasan) 
0 0 0 0 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 1 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian 

sehari-hari tinggi) 
1 1 1 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 1 1 1 

B. Konstruksi           

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 0 0 0 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 1 1 1 1 1 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 1 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 1 1 1 1 1 

C. Bahasa/Budaya           

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 1 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 1 1 1 

11 Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah 

pengertian 
1 1 1 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 1 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 1 1 1 

              

Jumlah  11 11 11 11 11 

Nilai Akhir 84,62 84,62 84,62 84,62 84,62 

Kategori Baik Baik Baik Baik Baik 
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NEGOSIASI MEMPRODUKSI 

No Aspek 
Soal 1 Soal 2 Soal 3 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 0 0 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 0 0 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 1 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 0 

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 1 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 0 1 0 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 1 

Jumlah 8 10 8 

Nilai 61,54 76,92 61,54 

Kategori Cukup Baik Cukup 
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NEGOSIASI MENYUNTING 

No Aspek Soal 1 Soal 2 Soal 3 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 1 1 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 1 1 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 0 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 1 1 1 

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 1 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 1 

Jumlah 10 12 12 

Nilai 76,92 92,31 92,31 

Kategori 
Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 
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NEGOSIASI MENGABSTRAKSI 

No Aspek 

Soal 

No 1 

Soal 

No 2 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 1 1 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 1 1 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 

Jumlah 11 11 

Nilai 84,62 84,62 

Kategori Baik Baik 
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NEGOSIASI MENGONVERSI 

No Aspek 

Soal 

No 1 

Soal 

2 

1 Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 0 1 

2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 1 1 

3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 1 1 

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 1 1 

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 0 1 

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 0 0 

7 Ada pedoman penskorannya 1 1 

8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 0 0 

9 Rumusan soal komunikatif 1 1 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 1 1 

11 Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 1 1 

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 1 1 

13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 1 1 

Jumlah 9 11 

Nilai 69,23 84,62 

Kategori Cukup Baik 
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ANALISIS PER ASPEK 

No. Aspek yang ditelaah   

  

A. Materi   
1. 

Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 10 
2 Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 54 
3 Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 60 
4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 65 
B. Konstruksi   
5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan/praktis 24 
6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 27 
7 Ada pedoman penskorannya 58 
8 Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian dengan jelas dan  terbaca 1 
C. Bahasa/Budaya   
9 Rumusan soal komunikatif 53 

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 53 
11 Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 51 
12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 53 
13 Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa 53 

 



 
 

 

202 

 

 

 

 

1

10

100

Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes perbuatan: 

kinerja, hasil karya, atau penugasan)

Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi)

Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah 

atau tingkat kelas

24 27
58

1
1

10

100

Menggunakan kata tanya atau 

perintah yang menuntut jawaban 

perbuatan/praktis

Ada petunjuk yang jelas tentang 

cara mengejakan soal

Ada pedoman penskorannya Tabel, peta, gambar, grafik, atau 

sejenisnya disajkian dengan jelas 

dan  terbaca
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53 53 51 53 53

1

10

100

Rumusan soal komunikatif Butir soal menggunakan 

bahasa Indonesia yang baku

Tidak menggunakan 

kata/ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran 

ganda atau salah pengertian

Tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu

Rumusan soal tidak 

mengandung kata/ungkapan 

yang dapat menyinggung 

perasaan siswa
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SILABUS 
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Lampiran 10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

RPP MENGINTERPRETASI TEKS EKSPOSISI 
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RPP MEMPRODUKSI TEKS ANEKDOT 
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RPP MENYUNTING TEKS PROSEDUR KOMPLEKS 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan 

bangsa. 

2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat anekdot mengenai 

permasalahan sosial, ingkungan, dan kebijakan publik. 

1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

mengguna-kannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, 

menerapkan, dan menganalisis informasi lisan dan tulis melalui teks anekdot, 

laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan proaktif dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menceritakan hasil observasi. 

1.3 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan 

menyajikan informasi lisan dan tulis melalui teks anekdot, laporan hasil 

observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi. 

2.3 Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan disiplin dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan tahapan dan langkah 

yang telah ditentukan. 

2.4 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam menggunakan 

bahasa Indonesia untuk bernegosiasi merundingkan masalah perburuhan, 

perdagangan, dan kewirausahaan. 



 
 

 
 

237 

2.5 Menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, dan tanggung jawab dalam 

penggunaan bahasa Indonesia untuk memaparkan konflik sosial, politik, 

ekonomi,dan kebijakan publik. 

3.3 Menganalisis teks prosedur kompleksbaik melalui lisan maupun tulisan 

4.3 Menyunting teks prosedur kompleks sesuai dengan struktur dan kaidah teks 

baik secara lisan maupun tulisan. 

 

H. Penilaian Hasil  

4. Teknik : tertulis 

5. Bentuk : langkah kerja 

6. Instrumen soal : 

 

Pedoman Penskoran 

KEGIATAN SKOR 

4. Siswa menulis teks prosedur kompleks sesuai 

dengan ciri teks prosedur kompleks. 

5. Siswa menulis teks prosedur kompleks kurang sesuai 

dengan ciri teks prosedur kompleks. 

6. Siswa menulis teks prosedur kompleks tidak sesuai 

dengan ciri teks prosedur kompleks. 

10 

 

7 

 

3 

 

Nilai Akhir = (total skor:2) X 10  
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RPP MENGABTRAKSI TEKS ANEKDOT 
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RPP MENGONVERSI TEKS PROSEDUR KOMPLEKS 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan 

bangsa. 

2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat anekdot mengenai 

permasalahan sosial, ingkungan, dan kebijakan publik. 

1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

mengguna-kannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, 

menerapkan, dan menganalisis informasi lisan dan tulis melalui teks anekdot, 

laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan proaktif dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menceritakan hasil observasi. 

1.3 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakan-nya sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan 

menyajikan informasi lisan dan tulis melalui teks anekdot, laporan hasil 

observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi. 

2.3 Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan disiplin dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan tahapan dan langkah 

yang telah ditentukan. 

2.4 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam menggunakan 

bahasa Indonesia untuk bernegosiasi merundingkan masalah perburuhan, 

perdagangan, dan kewirausahaan. 

2.5 Menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, dan tanggung jawab dalam 

penggunaan bahasa Indonesia untuk memaparkan konflik sosial, politik, 

ekonomi,dan kebijakan publik. 

3.5 Mengevaluasi teks prosedur kompleks berdasarkan kaidah-kaidah teks baik 

melalui lisan maupun tulisan 

4.5 Mengonversi teks prosedur kompleks ke dalam bentuk yang lain sesuai 

dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan 
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H. Penilaian Hasil  

4. Teknik : tertulis 

5. Bentuk : langkah kerja 

6. Instrumen soal  

 

 

Pedoman Penskoran 

KEGIATAN SKOR 

4. Siswa membaca puisi sesuai dengan teknik membaca 

puisi. 

5. Siswa membaca puisi kurang sesuai dengan teknik 

membaca puisi. 

6. Siswa membaca puisi tidak sesuai dengan teknik membaca 

puisi. 

10 

 

7 

 

3 

 

Nilai Akhir = (total skor :2) X 10  
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Lampiran 11 

FOTO WAWANCARA GURU BAHASA INDONESIA 

  

FOTO WAWANCARA PESERTA DIDIK 

  

FOTO WAWANCARA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG 

KURIKULUM 
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FOTO KEGIATAN FGD 
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Lampiran 12 

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING
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Lampiran 13 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 14 

SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 

 


