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 MOTO DAN PERSEMBAHAN  

 

MOTO 

Evaluasi bahasa seharusnya tidak sekadar menilai struktur saja tetapi juga memuat 

nilai-nilai kebudayaan di dalamnya, mengembalikan bahasa sebagaimana 

fungsinya, yaitu sebagai cermin jati diri bangsa.    

 

 

 

PERSEMBAHAN 
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ABSTRAK 

 

Atqia, Wirani. 2017. “Pengembangan Perangkat Evaluasi Teks Eskplanasi dengan 

Taksonomi Rebecca M. Valette dan Pendekatan CLIL untuk Peserta Didik 

SMP”. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pascasarjana 

Universitas Negeri Semarang. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum., Dr. Haryadi, 

M.Pd. 

 

Kata Kunci :  perangkat evaluasi, teks eksplanasi, taksonomi RebeccaM. Valette, 

pendekatan CLIL  

 

Evaluasi dalam pembelajaran bahasa tidak lagi berkutat pada aspek 

kebahasaan saja melainkan dituntut hingga mencapai aspek budaya dan 

komunikasinya sehingga membutuhkan perangkat evaluasi yang inovatif. Dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks, perangkat evaluasi yang ada 

selama ini masih kurang spesifik untuk menilai teks tertentu. Guru juga 

mengalami kesulitan dalam menilai teks baru pada kurikulum 2013. Salah satu 

teks baru tersebut adalah teks eksplanasi yang sarat akan konteks sosial dan 

kebudayaan. Dibutuhkan sebuah perangkat evaluasi yang dapat menilai hingga 

aspek sosial budaya tersebut. Selain itu, buku pegangan atau buku panduan guru 

yang sesuai dengan kurikulum 2013 dalam mengevaluasi teks eksplanasi juga 

masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan perangkat 

evaluasi berupa buku pegangan atau buku panduan untuk membantu para guru. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah 

karakteristik kebutuhan pengembangan perangkat evaluasi teks eksplanasi dengan 

taksonomi Rebecca M. Valette dan pendekatan CLIL berdasarkan persepsi guru, 

(2) bagaimanakah pengembangan perangkat evaluasi teks eksplanasi dengan 

taksonomi Rebecca M. Valette dan pendekatan CLIL, dan (3) bagaimanakah 

validitas dan reliabilitas prototipe perangkat evaluasi teks eksplanasi untuk peserta 

didik SMP kelas VIII dengan taksonomi Rebecca M. Valette dan pendekatan 

CLIL. 

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan R&D (Reseach and 

Development) ) yang diadaptasi dari Borg dan Gall (1983) dengan tujuh langkah 

penelitian yaitu 1) survei pendahuluan, 2) pengumpulan data awal (analisis 

kebutuhan), 3) desain produk, 4) validasi produk, 5) revisi dan perbaikan desain, 

6) uji coba terbatas, 7) revisi dan perbaikan desain. 

Hasil penelitian ini adalah (1) kebutuhan pengembangan perangkat evaluasi 

menurut persepsi guru, yaitu dibutuhkan perangkat yang dilatarbelakangi pada 

prinsip-prinsip pengembangan perangkat evaluasi teks eksplanasi yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tujuan antara lain: 1) tujuan bahasa, 2) tujuan 

budaya, 3) dan 3) tujuan komunikasi. Ketiga tujuan ini kemudian menjadi dasar 

untuk membuat angket kebutuhan yang nantinya bisa dijadikan prinsip-prinsip 
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pengembangan perangkat evaluasi. Tujuan bahasa mencakup delapan prinsip 

penilaian. Tujuan budaya dan tujuan komunikasi mencakup empat prinsip 

penilaian. (2) pengembangan perangkat evaluasi teks eksplanasi meliputi dua 

tahap, yaitu tahap pertama berupa paket soal yang terdiri atas pengetahuan, sikap, 

keterampilan. Tahap kedua setelah uji validitas dan reliabilitas berupa buku 

panduan yang terdiri atas empat bab, yaitu pendahuluan, konsep, prinsip, dan 

karakteristik perangkat evaluasi, panduan pengembangan perangkat evaluasi, dan 

perangkat evaluasi. (3) uji validitas dan reliabilitas perangkat evaluasi terdiri atas  

uji validitas dan reliabilitas soal pilihan ganda, soal menjodohkan, soal daftar cek, 

soal uraian, dan soal keterampilan. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dua 

tahap, yaitu tahap pertama dan kedua. Pada tahap pertama diperoleh beberapa soal 

yang belum valid sehingga langkah yang dilakukan yaitu dengan menurunkan 

taraf kesukaran soal menjadi sedang atau mudah dan mengubah daya beda dari 

jelek menjadi baik sehingga pada tahap kedua bisa diperoleh kevalidan dan 

reliabilitas semua butir soal. 

Saran yang direkomendasikan adalah (1) bagi guru bahasa Indonesia 

hendaknya perlu menerapkan taksonomi Rebecca M. Valette dan pendekatan 

CLIL untuk meningkatkan kualitas hasil belajar teks eksplanasi di kelas VIII SMP 

juga sebagai alternatif pilihan dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik pada 

kelas yang berbeda sehingga guru akan terbiasa mengembangkan perangkat 

evaluasi, meningkatkan kreativitas guru, dan menciptakan kegiatan evaluasi 

pembelajaran yang kreatif dengan peserta didik. (2) bagi peneliti, hendaknya bisa 

melakukan penelitian lanjutan tentang pengembangan perangkat evaluasi dengan 

taksonomi Rebecca M. Valette dan pendekatan CLIL di semua jenjang baik SD, 

SMP, ataupun SMA. (3) bagi pengambil kebijakan, temuan penelitian ini 

hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perangkat evaluasi 

mata pelajaran bahasa Indonesia di semua jenjang baik SD, SMP, ataupun SMA. 
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ABSTRACT 

 

Atqia, Wirani. 2017. “The Development of Explanation Text Evaluation Tool 

utilizing Rebecca M. Valette Taxonomy and CLIL approach for Junior 

High School Students”. Thesis. Indonesian Language Education Study 

Program. Postgraduate Program of Semarang State University. Prof. Dr. 

Subyantoro, M.Hum., Dr. Haryadi, M.Pd. 

 

Keywords: Evaluation tool, explanation text, Rebecca M.Valette taxonomy, 

CLIL approach 

 

The evaluation in learning is no longer focused on language aspect. It is 

also demanded to reach the cultural and communication aspects so that it needs 

the innovative evaluation tool. In text-based Indonesian language learning, the 

evaluation tool existed is less specific to asses certain texts. Teachers also face a 

difficulty in assessing new texts provided by the curriculum of 2013. One of the 

texts is explanation text which full of social and cultural context. Therefore, it 

needs an evaluation tool that can assess the sociocultural aspect. In addition, 

teacher handbook or guidebook concord with the curriculum of 2013 in evaluating 

the explanation text is still hard to find. Therefore, it needs a development of 

evaluation tool in the form of handbook or guidebook to help teachers solve the 

problem. 

The research problems in this study are (1) how are the characteristics of the 

development of explanation text evaluation tool utilizing Rebecca M. Valette 

taxonomy and CLIL approach based on teachers’ perceptions, (2) how is the 

development of explanation text evaluation tool utilizing Rebecca M. Valette 

taxonomy and CLIL approach, and (3) how is the validity and realibility of the 

prototype of explanation text evaluation tool for the eight graders of junior high 

school students utilizing Rebecca M. Valette taxonomy and CLIL approach. 

This study used R&D (Reseach and Development) approach adapted from 

Borg dan Gall (1983) with seven steps of research, namely 1) initial survey 2) 

initial data collection (needs analysis), (3) product design, (4) product validation, 

(5) design revision and improvement, (6) limited trial, (7) design revision and 

improvement. 

From the study, it is obtained that (1) the need of evaluation tool 

development based on teachers’ perception needs a tool which was based on the 

principles of explanataion text evaluation tool grouped into three purposes. They 

are (1) language, (2) cultural, and (3) communication purpose. Those three 

purposes then become the basic of making the quetionnare of needs which then 

become the principle of evaluation tool development. (1) The language purpose 

covers eight assessment principles while the cultural and communication purpose 

covers four assessment principles (2) the development of explanation text 

evaluation tool followed two stages. In the first step, there is a package of 

questions about knowledge, attitude, and skill.  The second stage after the validity 

and reliability test is a guidebook consists of four chapters. They are introduction, 

concept, principle, and characteritics of evaluation tool, guidance of evaluation 
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tool development, and evaluation tool. (3) validity and reliability test of evaluation 

tool consist of the validity and reliability test of multiple choice,  matching, check 

list, essay, and skill matters. The validity and reliability test was done in two 

stages. In the first stage it is obtained some invalid questions so the writer lower 

the questions level of difficulty become average or easy, and change the level of 

difficulty from low to the high so in the second stage it is obtained the validity and 

reliability on all questions.  

 From the study, it is suggested that (1) for Indonesian language teachers, 

they should apply the Rebecca M. Valette taxonomy and CLIL approach to 

improve the quality of learning outcome of explanation text in eight graders of 

junior high school as well as an alternative choice in evaluating the students’ 

learning outcome in different class  so that the teachers are accustomed to 

developing the evaluation tool, improving the creativity, and creating the creative 

learning evaluation for students. (2) for the next researchers, they should be able 

to conduct the advanced researches about the development of evaluation tool 

utilizing Rebecca M. Valette taxonomy and CLIL approach in elementary school, 

junior high school, and senior high school. (3) for the policy maker, this research 

findings can be a reference in creating the evaluation tool of Indonesian language 

learning in elementary school, junior high school, and senior high school. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perubahan kurikulum dari tahun ke tahun menimbulkan berbagai 

perubahan sistem. Kurikulum yang terbaru digunakan saat ini, yaitu kurikulum 

2013 tidak hanya menuntut perubahan dalam proses pembelajaran, tetapi juga 

perubahan dalam proses penilaian atau evaluasi. Sama halnya dengan kegiatan 

pembelajaran, proses evaluasi sangat penting untuk mengetahui sejauhmana 

peserta didik mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi berfungsi untuk 

mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah 

mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Hasil 

evaluasi yang diperoleh itu selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara 

belajar peserta didik dan  mengetahui tingkat keberhasilan progam pengajaran.  

Peran pokok sekolah dan guru adalah menyediakan dan memberikan 

fasilitas untuk memudahkan dan melancarkan cara belajar peserta didik. Guru 

harus dapat membangkitkan kegiatan-kegiatan yang membantu peserta didik 

meningkatkan cara dan hasil belajarnya. Namun, di samping itu terkadang guru 

merasa bahwa evaluasi merupakan sesuatu yang bertentangan dengan pengajaran. 

Hal ini timbul karena seringkali terlihat bahwa adanya kegiatan evaluasi justru 

merisaukan dan menurunkan gairah belajar pada peserta didik. Jadi, seolah-olah 

kegiatan evaluasi bertentangan dengan kegiatan pengajaran. Pendapat yang 

demikian itu pada hakikatnya tidak benar. Evaluasi yang dilakukan secara tidak 
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benar dapat mematikan semangat peserta didik dalam belajar. Sebaliknya, 

evaluasi yang dilakukan dengan baik dan benar seharusnya dapat meningkatkan 

mutu dan hasil belajar karena kegiatan evaluasi itu membantu guru untuk 

memperbaiki cara mengajar dan membantu peserta didik dalam meningkatkan 

cara belajarnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa evaluasi tidak dapat dilepaskan 

dari pengajaran.  

Mengutip suatu ungkapan dari McCormick, R. dan James (1983:10) yang 

berbunyi “to teach without testing is unthinkable” (mengajar tanpa melakukan tes 

tidak masuk akal). Ungkapan ini menunjukkan betapa erat kaitan antara 

pengajaran dan evaluasi. Demikian pula, Daryanto (2008:5) mengemukakan 

sebagai berikut. “Pengukuran adalah langkah awal dari pengajaran. Tanpa 

pengukuran tidak akan dapat terjadi penilaian. Tanpa penilaian, tidak akan terjadi 

umpan balik, tidak akan diperoleh pengetahuan yang baik tentang hasil. Tanpa 

pengetahuan tentang hasil, tidak dapat terjadi perbaikan yang sistematis dalam 

belajar” 

Kutipan di atas makin jelas menunjukkan bahwa evaluasi merupakan suatu 

komponen yang sangat erat berkaitan dengan komponen-komponen lain di dalam 

pengajaran. Dapat dikatakan bahwa evaluasi dan pengajaran itu saling membantu. 

Evaluasi haruslah membantu pengajaran dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. Maka dari itu, pengembangan perangkat evaluasi sangat perlu 

dilakukan sebagai upaya memperbaiki kualitas pemahaman peserta didik dan 

kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru.  
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Perubahan kurikulum 2013 hingga sekarang di tahun 2016 setidaknya 

sudah mengalami dua kali revisi yaitu pada tahun 2014 dan pada tahun 2016. 

Perbaikan dan revisi kurikulum 2013 ini berpengaruh terhadap evaluasi atau 

penilaian pada masing-masing mata pelajaran. Jika dalam kurikulum 2013 

sebelum revisi, banyak guru yang mengeluhkan kesulitan dalam penilaian sikap 

Kompetensi Inti (KI) 1 dan Kompetensi Inti (KI) 2 yaitu penilaian aspek sikap 

religius dan sikap sosial. Pada perubahan kurikulum 2013 saat ini penilaian sikap 

KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran. Penilaian aspek tersebut 

kini dikembalikan pada guru mata pelajaran agama dan PKN.  Keadaan ini 

mempermudah guru mata pelajaran yang lain akan tetapi, setiap guru juga dapat 

memberikan penilaian pada kedua aspek tersebut sewajarnya dan seperlunya saja.  

Sistem evaluasi dalam kurikulum 2013 menggunakan sistem penilaian 

assesment dan penilaian autentik. Penilaian yang menggunakan proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta 

didik serta penilaian autentik yaitu penilaian yang dilakukan secara komprehensif 

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

penilaian ini menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan 

pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam 

melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya.  Penilaian autentik ini muncul 

sebagai reaksi terhadap keterbatasan metode penilaian tradisional yang bertumpu 

pada penilaian tertulis. Selama ini guru hanya menekankan penilaian pada aspek 

kognitif atau pengetahuan saja dengan membuat instrumen tes tertulis yaitu 

pilihan ganda atau essai.  
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Masalah yang dialami guru dalam menilai atau mengevaluasi 

pembelajaran juga banyak dijumpai. Jika kemarin banyak guru yang mengeluhkan 

penilaian dalam kurikulum 2013 dengan menggunakan penilaian autentik yang 

kurang praktis dan sulit terutama aspek sikap religius dan sosial, masalah lainnya 

yang muncul adalah kurangnya variasi soal dan kemalasan dalam membuat 

perangkat evaluasi yang dituntut oleh pemerintah. Guru dituntut untuk membuat 

Perubahan kurikulum dan revisinya yang terus menerus pada kurikulum 2013 ini 

membuat guru harus bekerja keras untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan 

melek informasi.  Guru membutuhkan sebuah perangkat evaluasi yang praktis dan 

komprehensif agar penilaian menjadi lebih optimal. Praktis dalam hal penggunaan 

sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang dan tepat serta valid dalam 

menilai juga komprehensif yang lengkap, menyeluruh, dan mengukur keseluruhan 

materi yang sudah diajarkan.  

Penilaian pada kurikulum sebelumnya hanya menonjolkan pada aspek 

kognitif atau pengetahuan saja dan pada aspek sikap maupun keterampilannya 

masih kurang terinci seperti saat ini. Hal ini menimbulkan masalah dan keresahan 

dikalangan guru. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru di SMPN 4 

Pemalang, SMP 1 Purwokerto, dan SMPN 5 Yogyakarta diketahui beberapa 

masalah pada sistem evaluasi, mereka mengalami kesulitan dalam hal perangkat 

evaluasi dalam kurikulum 2013 yang dianggap terlalu rumit, sulit, dan 

membingungkan. Tidak sedikit guru yang mengeluhkan penilaian dalam 

kurikulum 2013 dengan menggunakan penilaian autentik yang kurang praktis dan 

sulit khususnya untuk menilai aspek sikap dan keterampilan.  
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Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 yang berbasis teks 

juga berpengaruh terhadap perubahan sistem penilaian atau evaluasinya. Selama 

ini penilaian pembelajaran menyangkut kebahasaan hanya berkutat pada struktur 

dan isi teks saja. Penilaian atau evaluasi kebahasaan seharusnya bisa masuk 

hingga ranah budaya karena belajar bahasa juga tidak terlepas dari budaya. 

Tantangan penilaian pelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 yang 

menonjolkan aspek sikap dalam cakupan religius dan sosial harus dilandasi pula 

dengan taksonomi penilaian yang tepat untuk pembelajaran bahasa.  

Kegiatan evaluasi pembelajaran bahasa yang selama ini berlangsung, 

menggunakan sebuah klasifikasi atau pemeringkatan tingkat evaluasi dengan 

Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom membagi pencapaian hasil belajar peserta 

didik pada domain kognitif menjadi enam level, yaitu pengetahuan (knowledge), 

pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), sintesis 

(synthesis), dan evaluasi (evaluation). Namun model taksonomi ini belum secara 

keseluruhan memfasilitasi peserta didik dalam mengevaluasi pembelajaran bahasa 

(Parera 1997:81).  

Taksonomi Bloom dapat memfasilitasi sistem evaluasi pada kurikulum 

1947-1999 karena tujuan kurikulum yang digunakan memang hanya 

mengembangkan aspek pengetahuan atau kognitif saja. Sistem evaluasi pada 

kurikulum tahun 2004-2008 yang menuntut peserta didik berpikir aktif, kritis, dan 

kreatif dapat menggunakan Taksonomi SOLO yang dapat memfasilitasi peserta 

didik dalam berpikir kritis. Akan tetapi, Taksonomi Bloom maupun Taksonomi 

SOLO tidak dapat digunakan untuk kekhususan ranah yang lebih mendalam 
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seperti ranah sosial, sikap religius, hingga budaya sedangkan kurikulum 2013 

aspek sikap sangat ditonjolkan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. 

Taksonomi Bloom yang hanya mengedepankan aspek kognitif tidak mampu 

menilai hingga aspek siakap, sosial hingga kebudayaan. Taksonomi SOLO pun 

tidak dapat menjawab tantangan kurikulum 2013 yang menuntut sistem evaluasi 

pendidikan hingga aspek sosial maupun budaya. Oleh karena itu, diperlukan 

taksonomi yang dapat menjangkau hingga dimensi sosial dan budaya.  

Taksonomi Rebecca M. Vallete dirasa tepat untuk menjawab tantangan 

penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 2013. Taksonomi Rebecca 

disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran berbahasa. Sebenarnya taksonomi ini 

merupakan taksonomi revisi dari Taksonomi Bloom.Taksonomi Rebecca M. 

Vallete ini terdiri atas tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan konatif. 

Taksonomi ini juga merambah hingga aspek sosial dan budaya. Ketiga aspek 

tersebut dijabarkan kembali menjadi lima belas indikator yang dikelompokkan 

kembali menjadi empat bagian/ aspek, meliputi aspek pengetahuan dan 

pemahaman, aspek pengetahuan dan produksi, aspek manipulasi dan aspek 

partisipasi. Hal ini sangat sesuai untuk menjawab kebutuhan pembelajaran bahasa 

di kurikulum 2013 (Vallete 1969). 

Taksonomi Rebecca lebih tepat digunakan dalam menilai pembelajaran 

bahasa karena selain memiliki tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan konatif 

juga bermuatan atau memiliki konten materi yang lengkap. Ada delapan materi 

yang dikelompokkan dalam tujuan utama pembelajaran bahasa yaitu tujuan 

bahasa yang meliputi bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa tubuh (kinestetik). 
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Tujuan yang kedua yaitu tujuan budaya yang meliputi cara untuk hidup dalam 

masyarakat yang berbudaya, pengetahuan tentang cinta tanah air, dan seni. Tujuan 

ketiga adalah tujuan sasta dan tujuan terakhir adalah tujuan tujuan komunikasi. 

Pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks dalam kurikulum 2013 

juga menjadikan pendekatan CLIL sebagai landasan pembelajaran. Pendekatan 

terpadu bahasa dan konten (Content and Language Integrated learning (CLIL) 

menciptakan kondisi alamiah dalam belajar bahasa di kelas, berdampak positif 

karena lebih menekankan makna daripada bentuk. CLIL merupakan 

perkembangan yang lebih realistis dari pengajaran bahasa komunikatif yang 

mengembangkan kompetensi komunikatif. Jadi, bisa diduga bahwa arah 

perkembangan selanjutnya dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (2006) adalah 

kurikulum yang berdasar pada CLIL. Inilah yang menjadi rujukan utama 

kurikulum 2013 (Subyantoro 2014:180). 

Pola pembelajaran berbasis teks dalam kurikulum 2013 dipilih karena 

teks merupakan struktur berpikir yang lengkap serta mampu dikembangkan sesuai 

dengan konteks sosial yang hendak dicapai. Oleh karena itu, evaluasi 

pembelajaran bahasa Indonesia sudah bukan lagi urusan tentang tata bahasa, tetapi 

diarahkan pada penguasaan komunikatif bahasa, yaitu sebagaimana ungkapan 

pelajaran lainnya. Bahasa Indonesia menggunakan pola pembelajaran berbasis 

teks. Marsh (2013:6) “Menggunakan bahasa untuk belajar dan belajar 

menggunakan bahasa”. Oleh karena itu, pendekatan CLIL yang berfokus pada 

makna bahasa daripada bentuk sangat cocok dirancang untuk kebutuhan peserta 
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didik sehingga tema-tema yang ada pada teks dapat dirancang sesuai kebutuhan 

peserta didik sehingga menjadi konteks nyata dalam penggunaan bahasa. 

Kurikulum 2013 setidaknya telah mengalami dua kali revisi hingga tahun 

2016 saat ini. Sulitnya menjadi guru kelas VII SMP yang harus selalu siap dengan 

perubahan dan revisi kurikulum. Perubahan yang terjadi dalam kurikulum 2013 

revisi terbaru saat  Banyak teks baru yang ada pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di Sekolah Menengah Pertama (SMP) kurikulum 2013. Salah satu teks 

baru pada jenjang SMP adalah teks eksplanasi. Sebelumnya peserta didik di 

Indonesia hanya mengenal lima teks saja yaitu teks narasi, deskrispsi, eksplanasi, 

argumentasi, dan persuasi. Teks yang baru muncul dalam pembelajaran di SMP 

ini adalah teks eksplanasi. Untuk mengukur tingkat penguasaan keterampilan 

menulis teks eksplanasi membutuhkan perangkat evaluasi yang tidak hanya 

menguji aspek kognitif peserta didik saja melainkan hingga aspek sikap religius, 

sosial hingga kebudayaan yang terdapat dalam teks eksplanasi.  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru di tiga kota berbeda yaitu SMP 

N 4 Pemalang, SMPN 1 Purwokerto, dan SMPN 5 Yogyakarta masalah yang 

dihadapi guru dalam menilai teks eksplanasi ini adalah bagaimana cara penilaian 

budaya yang terdapat dalam teks eksplanasi pada kelas VII yang saat ini 

bertemakan kebudayaan. Kurikulum 2013 yang terus direvisi membuat guru juga 

harus terus menerus belajar.   

Guru bahasa Indonesia di SMP masih menggunakan penilaian secara umum 

dalam menilai untuk seluruh teks. Tidak ada penilaian secara khusus pada masing-

masing teks yang dipelajari di SMP seperti teks observasi, deskripsi, eksplanasi, 
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eskplanasi, dan eksemplum. Pembelajaran berbasis teks masih terasa asing bagi 

guru sehingga guru menyamaratakan penilaian terhadap teks-teks tersebut. Teks 

eksplanasi dalam kurikulum terbaru di kelas VII saat ini yang mengambil tema 

mengenai kebudayaan merupakan teks yang sarat akan unsur konteks situasi dan 

kebudayaan sehingga diperlukan perangkat evaluasi yang dapat menilai ranah 

sosial dan kebudayaan.  

Perangkat evaluasi yang digunakan pada Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) yang menggunakan kurikulum 2013 di kota yang memiliki kebudayaan 

khas dari segi bahasa yaitu Banyumas, Surakarta, dan Pemalang ditemukan bahwa 

belum adanya variasi soal-soal yang menonjolkan budaya daerah setempat 

padahal ketiga daerah tersebut merupakan daerah yang kaya akan kebudayaan 

lokal. Soal yang dipakai hanya mengambil dari soal-soal LKS (Lembar Kerja 

Siswa) dan buku paket yang diedarkan pemerintah. Soal hanya berkutat pada 

tingkat menguji pengetahuan peserta didik mengenai struktur teks dan tata bahasa 

saja belum menjamah pada aspek yang lebih mendalam sebagai penanaman 

karakter peserta didik. Dari hasil analisis ini, diperlukan adanya sebuah perangkat 

evaluasi yang dapat menilai kemampuan peserta didik tidak hanya dalam aspek 

kognitif saja melainkan hingga aspek sosial kebudayaan dan sebuah pendekatan 

yang cocok untuk pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang dapat 

mengintegrasikan konten bahasa dan isi menjadi konteks yang nyata dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga pendidikan karakter yang diharapkan kurikulum 

2013 dapat terpenuhi.  
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Penggunaan Taksonomi Rebecca yang mampu mengukur kemampuan 

peserta didik tidak hanya dari aspek kognitif saja melainkan hingga aspek 

kebudayaan serta pendekatan CLIL yang dapat mengintegrasikan pembelajaran 

bahasa dan isi sehingga pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks tidak 

hanya mempelajari teks dari struktur dan bahasanya saja melainkan makna dari 

bahasa itu sendiri sebagai wujud nyata sebuah karakter bangsa inilah sekiranya 

mampu menjawab tantangan kurikulum 2013 dan menjadi sebuah solusi alternatif 

bagi sistem evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia khususnya evaluasi 

pembelajaran keterampilan menulis teks eskplanasi yang merupakan teks baru 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP yang sarat akan konteks sosial dan 

kebudayaan. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Teks yang terdapat pada pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum 2013 

di SMP meliputi teks hasil observasi, teks deskripsi, teks eksposisi, teks 

eksplanasi, teks cerpen, teks fabel, teks ulasan, teks diskusi, teks cerita narasi, teks 

cerita biografi, teks eksemplum, teks tanggapan kritis, teks tantangan, dan teks 

rekaman percobaan. 

Ada beberapa identifikasi permasalahan pada sistem evaluasi 

pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013. Pertama, evaluasi penilaian 

bahasa selama ini hanya mencakup aspek kognitif (pengetahuan) saja sehingga 

perlu adanya penyempurnaan dalam menilai sikap dengan menggunakan aspek 

afektif (sikap) dan aspek konatif (keterampilan). 
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Kedua, sistem penilaian bahasa tidak lagi mengenai tata bahasa dan 

pengetahuan saja akan tetapi pengimplementasian bahasa sebagai fungsi 

komunikasi dalam pembentuk karakter peserta didik sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan pada kurikulum 2013. 

Ketiga, sistem penilaian sikap dalam teks bahasa selama ini disamaratakan 

hanya berkutat pada sikap ilmiah, jujur, bertanggung jawab, dsb. Masing-masing 

teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum 2013 memiliki karakteristik 

khasnya sendiri.  

Taksonomi dalam penilaian perangkat evaluasi yang dikenal ada 

Taksonomi Bloom, Taksonomi SOLO (Structure Observed Learning Objective), 

dan Taksonomi Rebecca M. Vallete. Ketiga taksonomi tersebut memiliki 

kelebihan dan kelemahan yang berbeda. 

Pendekatan yang ada dalam melandasi pembelajaran bahasa antara lain 

pendekatan komunikatif, pendekatan alamiah, dan pendekatan CLIL.  Pendekatan 

komunikatif yang mengacu pada tujuan pembelajaran bahasa sebagai komunikasi. 

Lain halnya dengan pendekatan alamiah yang menitikberatkan pada proses dan 

kondisi kelas sehingga peserta didik tidak merasa terintimidasi selama 

pembelajaran. Pendekatan berikutnya pendekatan CLIL yang menggunakan 

bahasa sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan menggunakan konteks 

kehidupan nyata.  
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1.3  Cakupan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada 

pengembangan perangkat evaluasi teks eksplanasi dengan taksonomi Rebecca M. 

Vallete dan pendekatan CLIL untuk peserta didik SMP. Penilaian pada perangkat 

evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif saja 

melainkan juga melihat aspek sosial, budaya, hingga religiusitas sebagaimana 

yang diinginkan dalam kurikulum 2013. Perangkat evaluasi keterampilan menulis 

teks eksplanasi ini akan dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan guru dan 

peserta didik.  

 

1.4  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

(1) Bagaimanakah kebutuhan pengembangan perangkat evaluasi teks eksplanasi 

dengan taksonomi Rebecca M. Vallete dan pendekatan CLIL untuk peserta 

didik SMP? 

(2) Bagaimanakah pengembangan perangkat evaluasi teks eksplanasi dengan 

taksonomi Rebecca M. Vallete dan pendekatan CLIL untuk peserta didik 

SMP? 

(3) Bagaimanakah validitas dan reliabilitas perangkat evaluasi teks eksplanasi 

dengan taksonomi Rebecca M. Vallete dan pendekatan CLIL untuk peserta 

didik SMP? 
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1.5   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Mendeskripsi kebutuhan pengembangan buku perangkat evaluasi 

keterampilan  teks eksplanasi dengan menggunakan taksonomi Rebecca M. 

vallete dan pendekatan CLIL untuk peserta didik SMP. 

(2) Merumuskan pengembangan perangkat evaluasi teks eksplanasi dengan 

menggunakan dengan menggunakan taksonomi Rebecca M. vallete dan 

pendekatan CLIL untuk peserta didik SMP. 

(3) Menguji validitas dan reliabilitas perangkat evaluasi teks eksplanasi dengan 

menggunakan taksonomi Rebecca M. Vallete dan pendekatan CLIL untuk 

peserta didik SMP. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis, yaitu sebagai berikut: 

1.6.1  Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini 

memberikan sumbangan pemikiran teori tentang pengembangan perangkat 

evaluasi. Penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi kepada peneliti lain 

untuk meneliti perangkat evaluasi pada materi lain. 

1.6.2   Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini yaitu dibuatnya produk perangkat evaluasi  

teks eksplanasi dengan menggunakan taksonomi Rebecca M. Vallete dan 

pendekatan CLIL untuk peserta didik SMP dengan harapan dapat meningkatkan 
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hasil evaluasi pembelajaran dan perbaikan ke depan. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi guru mata pelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia. 

 

1.7    Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  

 Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

perangkat evaluasi berupa kisi-kisi soal, butir-butir soal, kunci jawaban, dan 

rubrik penilaian.  Kebaruan perangkat evaluasi kompetensi teks eksplanasi 

terletak pada pengembangan taksonomi evaluasi yang sesuai dengan evaluasi 

bahasa, yaitu Taksonomi Rebecca M. Valette dan pendekatan CLIL yang 

disesuaikan dengan kebutuhan guru dalam kurikulum 2013.    

 

1.8    Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Peneliti berasumsi bahwa perangkat evaluasi pembelajaran bahasa yang 

selama ini digunakan belum cukup untuk  dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan menggali potensi peserta didik lebih mendalam khususnya pada 

kompetensi teks eksplanasi. Perangkat evaluasi pembelajaran yang sebelumnya 

masih belum ada tujuan bahasa, tujuan budaya, tujuan sastra, dan tujuan 

komunikasi. Tujuan-tujuan ini penting diterapkan pada evaluasi pembelajaran 

karena menyesesuaikan dengan tuntutan kurikulum 2013.  

Oleh karena itu, perlu dibutuhkan adanya perangkat evaluasi teks eksplanasi 

pada peserta didik kelas VIII SMP. Keterbatasan pengembangan dalam penelitian 

ini hanya pada pedoman dan bentuk-bentuk soal pada perangkat evaluasi teks 



 

 

 

15 

 

 

eksplanasi dengan mengggunakan taksonomi Rebecca M. Valette dan pendekatan 

CLIL.  

 

 


