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ABSTRAK 

 

Jatiningtyas, Indri. 2011. Kesesuaian Evaluasi dengan Indikator dalam RPP pada 

Aspek Menyimak Mata Pelajaran Bahasa Jawa di SMK Negeri 1 Sale 

Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2010/2011. Skripsi. Jurusan Bahasa 

dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Agus Yuwono, M.Si., M.Pd., Pembimbing II Mujimin, SPd. 

 

Kata kunci: evaluasi, indikator, RPP, menyimak. 

 

Evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan indikator dalam 

proses pembelajaran. Guru dalam menyusun evaluasi harus disesuaikan dengan 

indikator yang ada. Jika dalam RPP indikator sesuai dengan evaluasi, maka RPP 

tersebut telah memenuhi standar minimal RPP yang ada di SMK N 1 Sale. 

Permasalahan penelitian ini adalah adakah kesesuaian evaluasi dengan 

indikator dalam RPP pada aspek menyimak mata pelajaran Bahasa Jawa di SMK 

Negeri 1 Sale Kabupaten Rembang tahun ajaran 2010/2011. Berdasarkan rumusan 

masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian 

evaluasi dengan indikator dalam RPP pada aspek menyimak mata pelajaran 

Bahasa Jawa di SMK Negeri 1 Sale Kabupaten Rembang tahun ajaran 2010/2011. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber 

data pada penelitian ini adalah RPP Bahasa Jawa di SMK Negeri 1 Sale 

Kabupaten Rembang tahun ajaran 2010/2011 dan data hasil wawancara dengan 

guru bahasa Jawa di sekolah tersebut. Data penelitian berupa evaluasi dan 

indikator pada RPP bahasa Jawa aspek menyimak. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini yaitu teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Analisis data 

pada penelitian ini dilakukan dengan telaah data. Data penelitian yang telah 

ditelaah dan disimpulkan akan dipaparkan secara deskriptif. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa kesesuaian antara evaluasi 

dengan indikator pada RPP bahasa Jawa di SMK Negeri 1 Sale dari semua 

jenjang mulai semester 1 dan semester 2 sudah memenuhi standar RPP baik. 

Kesesuaian antara indikator dan evaluasi ada 66.2% dan indikator dan evaluasi 

yang tidak sesuai ada 33.8%. Indikator dan evaluasi yang tidak sesuai terdiri dari 

indikator yang tidak ada evaluasi 21.3% dan evaluasi yang tidak ada indikator 

12.6%. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan kepada guru bahasa 

Jawa yaitu, sebaiknya dalam menentukan evaluasi pada setiap kompetensi guru 

lebih memperhatikan kesesuaian antara indikator dan evaluasi. Dalam setiap 

indikator hanya memiliki satu butir soal untuk menilai pencapaian keberhasilan 

pembelajaran. 
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SARI 

 

Jatiningtyas, Indri. 2011. Kesesuaian Evaluasi dengan Indikator dalam RPP pada 

Aspek Menyimak Mata Pelajaran Bahasa Jawa di SMK Negeri 1 Sale 

Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2010/2011. Skripsi. Jurusan Bahasa 

dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Agus Yuwono, M.Si., M.Pd., Pembimbing II Mujimin, SPd. 

 

Tembung pangrunut: evaluasi, indikator, RPP, menyimak. 

 

Evaluasi kanggo ngukur asiling indikator ing pasinaonan. Guru yen 

nggawe evaluasi kudu dijumbuhake karo indikator. Yen ing RPP indikator 

jumbuh karo evaluasi, mula RPP iku wis jumbuh karo standar RPP ing SMK N 1 

Sale. 

Perkara ing panaliten iki ngenani ana jumbuh lan orane antarane evaluasi 

lan indikator ing RPP aspek nyemak basa Jawa SMK Negeri 1 Sale Kabupaten 

Rembang taun ajaran 2010/2011. Ancasing panaliten iki, yaiku njlentrehake 

jumbuh lan orane antarane evaluasi lan indikator ing RPP aspek nyemak basa 

Jawa SMK Negeri 1 Sale Kabupaten Rembang taun ajaran 2010/2011. 

Panaliten iki nggunakake pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data 

panaliten iki yaiku RPP basa Jawa ing SMK Negeri 1 Sale Kabupaten Rembang 

taun ajaran 2010/2011 lan data asil wawancara karo guru basa Jawa ing sekolah 

kasebut. Data panaliten awujud evaluasi lan indikator ing RPP bahasa Jawa aspek 

nyemak. Data ing panaliten iki diklumpukake kanthi teknik dokumentasi lan 

teknik wawancara. Analisis data ing panaliten iki ditindakake nganggo telaah 

data. Data panaliten kang wis dianalisis banjur diandharake kanthi deskriptif. 

Asiling panaliten iki yaiku jumbuh lan orane antaraning evaluasi karo 

indikator ing RPP bahasa Jawa SMK Negeri 1 Sale kelas X, XI, lan XII awit 

semester 1 lan semester 2 yaiku wis apik ing RPP. Jumbuhe antarane indikator 

karo evaluasi ana 66.2% lan indikator karo evaluasi sing ora jumbuh ana 33.8%. 

Indikator karo evaluasi sing ora jumbuh kababar saka indikator sing ora ana 

evaluasi 21.3% lan evaluasi sing ora ana indikator 12.6%. 

Saka asiling panaliten, pramayoga kanggo guru basa Jawa, yaiku supaya 

guru olehe damel evaluasi saben kompetensi nggatekake kesesuaian antaraning 

evaluasi karo indikator. Pangarep-arepe wektu gawe evaluasi manut paugeran 

kang lumaku yaiku saben indikator mung ana saksoal utawa sakpitakonan kanggo 

ngukur ancasing pasinaonan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap proses belajar mengajar guru dituntut menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP dibuat berdasarkan silabus. RPP itu sendiri 

adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang digunakan oleh guru 

sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Berdasarkan RPP seorang guru 

diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran secara terprogram. RPP dibuat 

untuk memberikan batasan dan aturan yang harus dipenuhi dalam proses belajar 

mengajar, agar pelaksanaan KBM tidak menyimpang dari kompetensi yang akan 

diajarkan kepada siswa. Kewenangan guru dalam mengembangkan RPP untuk 

pembelajaran menentukan maju atau tidaknya mata pelajaran tersebut. 

RPP dibuat sebelum KBM berlangsung, agar tujuan pembelajaran 

terlaksana dengan baik. Dalam RPP terdapat beberapa komponen. Komponen 

pokok tersebut meliputi komponen tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode, media dan sumber pembelajaran serta evaluasi. Format pembuatan RPP 

meliputi: mata pelajaran, materi pokok, kelas/semester, waktu, indikator, materi 

pelajaran, kegiatan pembelajaran di dalamnya terdapat alat, media, sumber 

belajar, dan evaluasi. 

Evaluasi merupakan bagian dari proses belajar mengajar yang secara 

keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. Pasal 58 ayat (1) UU 

RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dinyatakan evaluasi hasil belajar peserta 

didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan 
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hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan (dalam Sukardi 2009:12). 

Pendapat Guba dan Lincoln (dalam Sanjaya 2009:240) yang mendukung 

Sisdiknas yaitu, evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan 

mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan (evaluation). 

Dalam Sanjaya (2009:58), Indikator merupakan penanda pencapaian 

kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, indikator 

dirumuskan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Indikator juga 

dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan 

potensi daerah. Petunjuk dalam merumuskan indikator, pertama, indikator 

dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku yang dapat diukur keberhasilannya. 

Kedua, perilaku yang dapat diukur itu berorientasi pada hasil belajar bukan pada 

proses belajar. Ketiga, sebaiknya setiap indikator hanya mengandung satu bentuk 

perilaku. 

Konsep tersebut juga berlaku di SMK N 1 Sale. SMK tersebut berdiri 

tahun 2007. Berdasarkan observasi, (1) pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa 

yang berlangsung di SMK tersebut kurang optimal, karena guru dalam 

perencanaan pembelajaran menggunakan RPP bahasa Jawa yang diadopsi dari 

RPP bahasa Indonesia. (2) Isi RPP tersebut disesuaikan dengan buku pegangan 

bahasa Jawa guru yang mengajar. Sehingga guru dalam proses pembelajarannya 

terfokus pada buku pegangan. 

Agar tujuan pembelajaran dapat terarah, maka penyusunan RPP dilakukan 

sebelum proses KBM berlangsung. Dalam RPP tersebut guru menyiapkan materi 
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yang akan diajarkan dan evaluasi sesuai dengan kompetensi bahasa yang 

diajarkan. Di setiap akhir KBM guru juga dapat mengoreksi pembelajaran yang 

dilaksanakan apakah tujuan yang tercantum dalam RPP sudah tercapai. 

Dukungan dari kepala sekolah juga dibutuhkan untuk selalu melakukan 

supervisi mata pelajaran bahasa Jawa. Pelaksanaan supervisi secara berkala dapat 

mendukung dalam keberhasilan tujuan KBM. Hal tersebut merupakan langkah 

untuk meningkatkan pembelajaran khususnya bahasa Jawa. 

Selain perubahan dari pihak guru, suasana baru dibutuhkan untuk 

menumbuhkan minat berpikir siswa yang kreatif agar memunculkan keinginan 

belajar mereka tentang bahasa Jawa. Kedua komponen pokok dalam KBM yaitu 

siswa dan guru harus saling mendukung dalam proses belajar mengajar, agar 

tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. 

Guru bahasa Jawa di SMK Negeri 1 Sale adalah guru mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang dianggap mampu untuk mengajar bahasa 

Jawa. Namun, dalam pembuatan RPP guru tersebut menyesuaikan rancangan 

perangkat pembelajaran Bahasa Jawa dari MGMP Kabupaten Rembang. Selain 

itu, dalam penyusunan evaluasi dan indikator khususnya aspek menyimak 

ditemukan masih ada yang kurang sesuai. Sehingga perlu dikaji lebih jauh lagi 

tentang kesesuaian evaluasi dan indikator dalam RPP Bahasa Jawa aspek 

menyimak. Sebab evaluasi yang tepat dengan indikator juga menentukan 

keberhasilan dari pembelajaran. Jika evaluasinya tidak sesuai dengan indikator, 

maka dapat disimpulkan pembelajaran tersebut belum berhasil. 
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Kompetensi yang ada dalam pembelajaran bahasa Jawa meliputi 

kompetensi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam penelitian ini 

kompetensi yang akan diteliti hanya kompetensi menyimak pada semua jenjang 

kelas. Alasannya yaitu RPP untuk kompetensi menyimak masih jarang, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti RPP pada kompetensi menyimak. Selain itu, dalam 

praktek di sekolah ditemukan praktek menyimak yang diulangi dengan membaca 

kembali sehingga pembelajaran menyimak tidak maksimal atau berjalan tidak 

sesuai dengan kompetensi menyimak. 

Berdasarkan uraian tersebut akan diadakan penelitian mengenai 

kesesuaian evaluasi dengan indikator dalam RPP pada aspek menyimak mata 

pelajaran bahasa Jawa di SMK N 1 Sale Kabupaten Rembang. Kajian penelitian 

ini mengenai sesuai atau tidak antara  evaluasi dengan indikator yang terdapat 

dalam RPP pada aspek menyimak mata pelajaran bahasa Jawa SMK. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan umum yang sudah dipaparkan pada latar 

belakang, maka rumusan masalah dari penelitian itu adakah kesesuaian antara 

evaluasi dengan indikator dalam RPP pada aspek menyimak mata pelajaran 

bahasa Jawa di SMK N 1 Sale? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu, 

Mendeskripsikan kesesuaian antara evaluasi dengan indikator dalam RPP pada 

aspek menyimak mata pelajaran bahasa Jawa di SMK N 1 Sale. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

positif dalam pelaksanaan evaluasi supaya menunjang pencapaian 

indikator. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, proses dan pemahaman pembelajaran bahasa Jawa 

menjadi lebih meningkat dan menjadi lebih baik lagi. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

untuk peningkatan kesesuaian evaluasi dengan indikator dalam 

RPP. Selain itu, untuk senantiasa meningkatkan motivasi guru 

dalam mengembangkan RPP, khususnya RPP Bahasa Jawa. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah 

pengetahuan tentang kesesuaian, pelaksanaan dan pemanfaatan 

semua aspek dalam evaluasi dengan indikator. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1  Kajian Pustaka 

Suatu penelitian biasanya mengacu pada penelitian yang sebelumnya. 

Penelitian sebelumnya tersebut digunakan sebagai kajian dari penelitian 

berikutnya. Selain itu, penelitian yang terdahulu dapat dipergunakan sebagai tolok 

ukur penelitian selanjutnya. 

Pambudi (2008) melakukan penelitian tentang pelaksanaan evaluasi 

dengan judul “Pelaksanaan Evaluasi Mata Pelajaran Geografi Berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada SMA Negeri dan Swasta di Kota 

Surakarta”. Dari penelitian tersebut Pambudi menarik kesimpulan sebagai 

berikut. (1) Pelaksanaan evaluasi berdasarkan KTSP di kota Surakarta termasuk 

dalam kategori baik. Hal itu dapat dilihat dari proses perencanaan, persiapan, 

penggunaan prinsip-prinsip serta penggunaan jenis-jenis dan teknik evaluasi 

berdasarkan KTSP. (2) Pelaksanaan evaluasi secara keseluruhan lebih baik guru 

negeri dari pada guru swasta. Persamaan yang ada antara penelitian Pambudi 

(2008) dan penelitian penulis yaitu mengenai pelaksanaan evaluasi. Penelitian 

Pambudi (2008) memfokuskan pada pelaksanaan evaluasi. Sedangkan yang akan 

diteliti pada penelitian ini yaitu kesesuaian antara evaluasi dengan indikator yang 

terdapat dalam RPP. 
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Su’aidah (2008) melakukan penelitian mengenai evaluasi hasil belajar 

yang berjudul “Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum 2006 Pada SMP Negeri Se-

Kabupaten Semarang”. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut. (1) Pelaksanaan evaluasi pada SMP Negeri Se Kabupaten Semarang 

sudah baik. Guru dalam melakukan evaluasi pada tiga aspek yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotorik yang sudah disesuaikan dengan kurikulum yang ada.  

(2) Kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan evaluasi adalah belum adanya 

alat evaluasi yang valid dan teknik evaluasi yang efektif serta belum adanya tolok 

ukur yang jelas digunakan guru sebagai patokan dalam mengukur perubahan sikap 

peserta didik. Persamaan permasalahan terfokus pada evaluasi berdasarkan 

kurikulum. Su’aidah (2008) memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan 

evaluasi. Sedangkan fokus penelitian ini pada kesesuaian antara evaluasi dengan 

indikator yang terdapat dalam RPP. 

Ernawati (2008) melakukan penelitian mengenai evaluasi dengan judul 

“Pelaksanaan Evaluasi Kelas Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 

SMP Negeri 1 Jati Kabupaten Kudus Kelas VIII”. Berdasarkan penelitian tersebut 

Ernawati menarik kesimpulan bahwa: 1) persiapan evaluasi yang dilakukan oleh 

guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum sesuai dengan pedoman 

evaluasi kelas karena evaluasi (tes dan non tes) yang ada dalam RPP tidak jelas 

teknik dan bentuk evaluasinya. 2) Pelaksanaan evaluasi kelas cukup baik dalam 

tes maupun non tes walaupun dalam pelaksanaannya guru mengalami kesulitan.  

3) hambatan dalam pelaksanaan evaluasi kelas di antaranya alokasi waktu. 

7 



 

 

Persamaan yang ada antara penelitian Ernawati dan penelitian penulis mengenai 

objek kajian evaluasi. Penelitian Ernawati tentang pelaksanaan evaluasi dan 

hambatan dalam melaksanakan evaluasi kelas, sedangkan penelitian penulis 

tentang kesesuaian antara evaluasi dengan indikator dalam RPP. 

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

akan dilakukan belum pernah diteliti dan dirasa layak untuk diteliti. 

2.2 Landasan Teoretis 

Pengertian-pengertian yang dipergunakan untuk penelitian harus sesuai 

dan mendukung pemahaman dengan permasalahan yang akan dikaji. Pengertian-

pengertian yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, antara lain: 1) RPP 

yang di dalamnya terkandung penjabaran dari indikator dan evaluasi, 2) hakikat 

menyimak. Teori-teori tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. 

2.2.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sanjaya (2008:59), menyebutkan bahwa RPP adalah program perencanaan 

yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan 

proses pembelajaran. RPP dikembangkan berdasarkan silabus. Setiap proses 

pembelajaran akan berbeda tergantung pada tujuan, materi pelajaran serta 

karakteristik siswa sebagai subjek belajar. 

Komponen-komponen RPP menurut BSNP tahun 2007, yaitu: 1) identitas 

mata pelajaran, 2) standar kompetensi, 3) kompetensi dasar, 4) indikator 

pencapaian kompetensi, 5) tujuan pembelajaran, 6) materi ajar, 7) alokasi waktu, 
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8) metode pembelajaran, 9) kegiatan pembelajaran, 10) evaluasi hasil belajar, dan 

11) sumber belajar. Komponen-komponen RPP menurut BSNP tersebut dapat 

disimpulkan bahwa RPP sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap 

proses kegiatan pembelajaran yang komponen-komponennya saling berkaitan, 

maka merencanakan pelaksanaan pembelajaran adalah merencanakan setiap 

komponen-komponen yang saling berkaitan. 

Dalam kajian penelitian tentang komponen-komponen RPP, penulis hanya 

memfokuskan pada indikator dan evaluasi. Penelitian yang dilakukan mengenai 

kesesuaian evaluasi dengan indikator dalam RPP. Pada RPP akan diuraikan 

mengenai indikator dan evaluasi. 

2.2.1.1  Indikator 

Dalam indikator akan diuraikan beberapa hal diantaranya mengenai 

pengertian indikator dan perumusan indikator. Kedua hal tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 

2.2.1.1.1 Pengertian Indikator 

Penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda, 

perbuatan, dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik disebut 

indikator (Muslich 2008:33). Mulyasa (2007:139) mengungkapkan pendapat yang 

sama seperti pendapat dari Muslich, bahwa indikator kompetensi adalah perilaku 

yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian 

kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.  
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Dengan demikian, indikator merupakan penanda pencapaian KD yang 

ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan 

karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan 

dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. 

Rumusan indikator tersebut sekurang-kurangnya mencakup dua hal yaitu 

tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. 

Kompetensi dasar yang lebih spesifik adalah indikator. Apabila serangkaian 

indikator dalam satu KD sudah dapat dicapai oleh siswa, berarti target KD 

tersebut sudah terpenuhi. Setiap KD diperlukan pengembangan materi 

pembelajaran yang harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator 

yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan 

materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, 

potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. 

Dalam menyusun pembelajaran terdiri dari satu atau lebih indikator 

dalam satu kompetensi. Cara ini ditempuh dengan berpedoman kepada indikator 

pencapaian. Kadang satu indikator membutuhkan banyak waktu dalam 

pembelajarannya, sehingga perlu dibuatkan dalam satu unit pembelajaran yang 

utuh, atau dapat pula terjadi beberapa indikator yang saling berkaitan dan tidak 

terlalu luas dibuatkan dalam satu unit pembelajaran sekaligus. 

Penentuan indikator disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, 

satuan pendidikan, dan potensi daerah. Indikator selayaknya mampu 
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mengakomodir keragaman peserta didik. Peserta didik dengan karakteristik unik 

visual-verbal atau psiko-kinestetik seharusnya diakomodir dengan penilaian yang 

sesuai sehingga kompetensi siswa dapat terukur secara proporsional. 

Indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional (KKO) yang dapat 

diukur dan dapat diobservasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam 

menyusun alat penilaian. 

Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua 

rumusan indikator, yaitu: (1) indikator pencapaian kompetensi yang dikenal 

sebagai indikator; dan (2) indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun 

kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. 

Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu 

sekolah di masa yang akan datang, sehingga diperlukan informasi hasil analisis 

potensi sekolah yang berguna untuk mengembangkan kurikulum melalui 

pengembangan indikator. 

2.2.1.1.2 Perumusan Indikator 

Setiap kategori dalam ranah pendidikan dapat dicapai melalui kegiatan 

konkret yang dapat diukur dan diamati. Oleh karena itu, perumusan indikator 

hendaknya disusun menggunakan kata kerja operasional dalam setiap kategori 

domain pendidikan, maksudnya kata kerja itu dapat dengan mudah diverifikasi, 

diukur, dan diamati. 
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Indikator dapat berupa kegiatan yang lebih spesifik atau perbuatan 

respon yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik untuk 

menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kompetensi dasar tertentu. Indikator 

haruslah dirumuskan sendiri oleh guru. 

Untuk merumuskan penanda tercapainya suatu KD tidak ada pegangan 

secara pasti. Namun, dengan menggunakan penalaran secara logis, setiap orang 

dapat mendeskripsikan penanda-penanda yang memungkinkan untuk mewujudkan 

KD melalui kata kunci yang ada dalam indikator. 

Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa ketentuan 

sebagai berikut. Pertama, indikator dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku 

yang dapat diukur keberhasilannya. Kedua, perilaku yang dapat diukur itu 

berorientasi pada hasil belajar bukan proses belajar. Ketiga, sebaiknya setiap 

indikator hanya mengandung satu bentuk perilaku (Sanjaya 2008:58).  

Menurut Depdiknas (2008) dalam merumuskan indikator hal yang perlu 

diperhatikan sebagai berikut. 

1. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi tiga indikator. 

2. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam 

kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Indikator harus mencapai 

tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi 

kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. 

3. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hirarki kompetensi. 

4. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat 
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kompetensi dan materi pembelajaran. 

5. Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga 

menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. 

6. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian 

yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan atau psikomotorik. 

Dalam merumuskan indikator pembelajaran langkah kerja yang harus 

ditempuh seorang guru adalah; 1) menganalisis Standar Kompetensi,                   

2) menganalisis Kompetensi Dasar, 3) memilih dan menetapkan materi, dan        

4) merumuskan indikator. 

Menganalisis Standar Kompetensi. Apabila KD yang tersedia pada 

Standar Kompetensi tersebut belum mampu mengakomodir seluruh amanat yang 

terdapat pada Standar Kompetensi, guru harus merubah rumusan KD hingga 

semua amanat dalam Standar Kompetensi dapat diakomodir. 

Menganalisis Kompetensi Dasar. Ada beberapa hal yang harus menjadi 

perhatian dalam menganalisis KD, antara lain adalah : 1) Kata Kerja Operasi 

(KKO) yang digunakan. KKO yang digunakan berada pada ranah kognitif, 

ingatan (C1), pemahaman (C2), aplikasi (C3), analisis (C4), sintesis (C5) atau 

evaluatif (C6). Hal ini diperlukan karena KKO pada indikator tidak boleh lebih 

tinggi dari KKO pada KD, paling tinggi hanya sama, karena indikator fungsinya 

adalah menjabarkan KD. 2) Menggaris bawahi amanat yang terdapat dalam KD. 

Hal ini diperlukan karena indikator dirumuskan berdasarkan amanat yang terdapat 

dalam KD tersebut. 3) Menganalisis amanat yang telah digaris bawahi. Hal ini 
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diperlukan apabila amanat tersebut tidak dapat dicapai dalam satu langkah perlu 

dirumuskan indikator perantara atau indikator penunjang. 

Memilih dan menetapkan materi ada beberapa aspek yang harus 

dipertimbangkan, 1) Kontektual, artinya materi tersebut harus punya korelasi 

dengan keseharian peserta didik. 2) Visi dan misi sekolah, artinya bahwa materi 

yang ditetapkan memiliki titik singgung dengan visi sekolah. 3) Perluasan dan 

pengembangan materi. Ketiga aspek ini tentu memerlukan evaluasi untuk itu perlu 

dirumuskan indikator yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

Indikator termasuk penanda pencapaian KD yang ditandai oleh 

perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta  

didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan 

dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Indikator 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 

Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta 

menilai hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan 

bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan penilaian. Pengembangan 

penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai 

dengan tuntutan SK dan KD misalnya, disebutkan dalam indikator mampu 

menanggapi isi pengumuman secara lisan. Penilaian dapat dilakukan dengan 

menilai dari jawaban siswa tersebut, dari jawaban tersebut sedikit banyaknya 

dapat menunjukkan bahwa siswa mengikuti proses pembelajaran dan 
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memperhatikan atau hanya duduk di dalam kelas dan tidak memperhatikan 

terhadap proses pembelajaran. 

Indikator dikembangkan dan diuraikan dari kompetensi dasar dengan 

menggunakan kata kerja operasional. Tiap kompetensi dasar dapat dijabarkan 

dalam tiga atau lebih indikator. Indikator merupakan acuan dalam menentukan 

jenis tagihan. Jenis tagihan ini bisa berbentuk ujian atau bentuk lain yang bisa 

diukur. Oleh karena itu, kata kerja yang digunakan harus kata kerja operasional 

dan cakupan materinya lebih terfokus dan lebih sempit dari kompetensi dasar 

(Haryati 2007:8). 

Menurut Safari (2008:29), Setiap guru harus menentukan indikator dengan 

memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut. 

1. Urgensi, yaitu materi secara teoritis mutlak harus dikuasai oleh warga  

belajar/siswa. 

2. Kontinuitas, yaitu materi lanjutan yang merupakan pendalaman dari satu atau 

lebih materi yang sudah dipelajari sebelumnya. 

3. Relevansi, yaitu materi yang diperlukan untuk mempelajari atau memahami 

mata pelajaran lain. 

4. Keterpakaian, yaitu materi yang memiliki nilai terapan tinggi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Indikator dan evaluasi adalah dua hal yang saling berkaitan dalam kegiatan 

di dalam kelas. Untuk mengetahui hasil pembelajaran tersebut berhasil atau tidak 

dapat dilihat dari alat penilaian yang digunakan. Terkadang alat penilaian disusun 
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tidak berdasarkan pada indikator atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan 

indikator. Dalam bagian berikutnya akan diuraikan tentang penilaian. 

 

2.2.1.2  Evaluasi 

Dalam penilaian akan diuraikan beberapa hal di antaranya mengenai 

pengertian evaluasi dan jenis evaluasi. Kedua hal tersebut diuraikan sebagai 

berikut. 

2.2.1.2.1 Pengertian Evaluasi 

Evaluasi menurut Tuckman (1975) sebagai suatu proses kegiatan, keluaran 

suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan 

(dalam Nurgiyantoro 1988:5). 

Sependapat dengan definisi bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan 

dan penggunaan informasi oleh guru untuk pemberian nilai terhadap hasil belajar 

siswa berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya sehingga didapatkan profil 

kemampuan siswa sesuai dengan daftar kompetensi yang ditetapkan dalam 

kurikulum (Depdiknas 2005:3). 

Evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses, menurut Cronbach 

(1963, dalam Nurgiyantoro 1988:6) adalah proses pengumpulan dan penggunaan 

informasi yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan keputusan tentang 

program pendidikan. Sriven (1967, dalam Nurgiyantoro 1988:6) mengartikan 

evaluasi sebagai proses memperoleh informasi, mempergunakannya sebagai 
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bahan pembuat pertimbangan, dan selanjutnya sebagai dasar pembuatan 

keputusan. 

Pendapat sama tentang evaluasi yang memfokuskan pada evaluasi kelas 

yaitu evaluasi yang dilakukan guru baik yang mencakup aktivitas evaluasi untuk 

mendapatkan nilai kualitatif maupun aktivitas pengukuran untuk mendapatkan 

nilai kuantitatif (angka) (Depdiknas 2005:4-5). 

Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau nilai 

berdasarkan kriteria tertentu (Sudjana 2008:111). Pendapat lain yang mendukung 

pendapat dari Sudjana yaitu, evaluasi adalah mengambil keputusan terhadap 

sesuatu dengan ukuran baik buruk, evaluasi bersifat kualitatif (Sigalingging 

2003:2). 

Pendapat lain mengenai evaluasi, yaitu pendapat dari Muslich (2008:78) 

evaluasi kelas merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh 

guru untuk pemberian keputusan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan tahapan 

kemajuan belajarnya sehingga didapatkan profil kemampuan siswa sesuai dengan 

kompetensi yang ditetapkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dalam 

evaluasinya juga memiliki kekhasan dari klasifikasi siswa bergeser 

kepengembangan kemampuan siswa, lebih cenderung pada: evaluasi acuan 

kriteria, kompetensi dan indikator menjadi acuan, menerapkan berbagai macam 

penilaian, berupaya memberikan profil kemampuan siswa secara lengkap, 

mengoptimalkan kompetensi siswa. 
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Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik 

yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Muslich 2008:107). 

Pendapat serupa yang menitik beratkan pada hasil belajar peserta didik 

dikemukakan oleh Hamalik, bahwa evaluasi merupakan keseluruhan kegiatan 

pengukuran (pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran, dan 

pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai 

peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan (dalam Martinis 2008:194). 

Pendapat sama tentang evaluasi adalah tujuan yang paling tinggi dalam 

domain kognitif. Tujuan ini berkenaan dengan kemampuan membuat evaluasi 

terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Dalam tujuan ini, 

terkandung pula kemampuan untuk memberikan suatu keputusan dalam berbagai 

pertimbangan dan ukuran-ukuran tertentu menurut Sanjaya (2008:127). 

Kesimpulan dari pendapat-pendapat tersebut tentang evaluasi yang 

dikemukakan adalah kegiatan mengukur, mengolah, menafsirkan, dan 

mempertimbangkan hasil belajar peserta didik untuk mengambil keputusan 

tentang hasil belajar peserta didik. 
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2.2.1.2.2 Evaluasi Menyimak 

Dalam penilaian berbasis kelas, evaluasi dilakukan terhadap proses dan 

hasil pembelajaran. Demikian halnya penilaian keterampilan menyimak, 

dilakukan lewat penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian hasil hanya 

merujuk pada hasil simakan siswa yang berupa respon atau jawaban-jawaban 

terhadap pertanyaan, sedangkan penilaian pada proses dilakukan dengan 

menggunakan tes. 

Tes keterampilan menyimak dimaksudkan untuk mengukur kemampuan 

menyimak, pemilihan bahan tes lebih ditekankan pada keadaaan wacana, baik 

dilihat dari segi tingkat kesulitan, isi dan cakupan, maupun jenis-jenis wacana 

(Nurgiyantoro 1988: 214). Berikut ini penjelasannya. 

1. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Ingatan 

Tes kemampuan menyimak pada tingkat ingatan sekedar menuntut siswa 

untuk mengingat fakta/menyatukan kembali fakta-fakta yang terdapat di dalam 

wacana yang telah diperdengarkan. Fakta dalam wacana dapat berupa tanggal, 

tahun, peristiwa dan sebagainya. Bentuk tes yang dipergunakan dapat tes bentuk 

objektif, isian singkat, ataupun bentuk pilihan ganda. 

2. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Pemahaman 

Tes kemampuan menyimak pada tingkat pemahaman menuntut siswa untuk 

dapat memahami wacana yang dipergunakan. Pemahaman yang dimaksud adalah 

pemahaman terhadap isi wacana, hubungan antar kejadian, hubungan antar ide, 

hubungan sebab akibat, dan sebagainya. Pemahaman pada tingkat ini belum 
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kompleks benar, belum menuntut kerja kognitif tingkat tinggi. Bentuk tes yang 

dipergunakan esai ataupun bentuk objektif. 

3. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Penerapan 

Diharapkan siswa dapat menerapkan konsep/masalah tetapi pada situasi 

yang baru misalnya, diperdengarkan beberapa buah wacana dengan gambar yang 

sesuai. Tingkat kesulitannya bergantung sederhana/kompleknya wacana dan 

gambar. 

4. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Analisis 

Tes keterampilan menyimak pada tingkat analisis menuntut siswa untuk 

melakukan kerja analisis, untuk memilih alternatif jawaban yang tepat. Analisis 

yang dilakukan berupa analisis detil-detil informasi mempertimbangkan bentuk 

dan aspek kebahasaan tertentu, menemukan hubungan kelogisan, sebab akibat 

dan lain-lain. Jawaban terhadap pertanyaan dapat dinilai berdasarkan 

tepat/tidaknya jawaban ini dengan melakukan penskoran berdasarkan jumlah soal 

dan bobot soal, sedangkan hasil simakan siswa yang berupa respon dinilai 

berdasarkan tepat/tidak respon itu dengan apa yang akan 

diungkapkan/diperintahkan dalam bahan simakan (Subyantoro dan Hartono 

2003:14). Aspek-aspek penilaian ditentukan berdasarkan indikator pencapaian 

hasil belajar. Penilaian proses dapat dilakukan dengan menggunakan model 

instrument yang dirancang guru. 

2.2.2 Kompetensi Menyimak 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pengertian menyimak dan tujuan 

pembelajaran menyimak. 
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2.2.2.1 Pengertian Menyimak 

Dalam pembelajaran bahasa sering kita jumpai istilah menyimak. Menurut 

Tarigan (1994:28) menyimak dapat didefinisikan suatu aktivitas yang mencakup 

kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap 

isi atau pesan serta makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Sedangkan hakikat menyimak 

menurut Anderson (dalam Tarigan 1994:28) adalah proses besar mendengarkan, 

mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. 

Pendapat yang sama dari Sabarti Akhadiat (dalam Sutari, dkk 1997:18) 

mengemukakan menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan 

mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mereaksi 

atas makna yang terkandung di dalamnya. Dalam kegiatan menyimak yang 

dimaksud adalah seseorang atau penyimak harus mempunyai kemampuan 

mengidentifikasi bunyi bahasa agar dapat mengetahui maksud dari bacaan yang 

disimak. 

Keterampilan menyimak dapat pula diartikan sebagai koordinasi 

komponen-komponen keterampilan baik keterampilan mempersepsi, menganalisis 

maupun menyintesis. Jadi menyimak selain mendengarkan bunyi untuk 

mengetahui maksudnya, juga diperlukan keterampilan mempersepsi, 

menganalisis, maupun menyintesis agar hasil simakan yang kita peroleh lebih 

maksimal. 
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Simpulan mengenai pengertian menyimak menurut beberapa pendapat 

diatas, menyimak adalah suatu proses kegiatan dari mendengarkan dengan penuh 

pemahaman, mempersepsi, menganalisis, dan menyintesis untuk memperoleh 

suatu informasi dan menangkap isi yang disampaikan oleh orang lain melalui 

ujaran atau bahasa lisan yang tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan 

kebiasaan, refleks, maupun insting. 

2.2.2.2 Tujuan Pembelajaran Menyimak 

Tujuan pembelajaran pada aspek menyimak disesuaikan dengan 

kurikulum yang digunakan di SMK 1 Sale. Setiap tujuan pembelajaran 

disesuaikan dengan masing-masing jenjang di SMK tersebut. 

Standar kompetensi pada aspek menyimak kelas X (sepuluh) semester 1 

(satu) yaitu mampu menyimak dan memahami wacana lisan sastra dan nonsastra 

dalam berbagai ragam bahasa Jawa. SK tersebut terdiri dari tiga kompetensi dasar 

sebagai berikut. (1) Menyimak pengumuman kegiatan kemasyarakatan.              

(2) Mendengarkan cerita pengalaman yang disampaikan secara langsung atau 

melalui rekaman dalam ragam bahasa krama. (3) Menyimak cerita rakyat yang 

disampaikan secara langsung atau melalui rekaman. 

Tujuan pembelajaran dari SK dan KD tersebut adalah siswa diharapkan 

dapat menyimak pokok-pokok dari pembelajaran yang dilakukan, dapat 

menyampaikan kembali hasil simakan dan dapat menanggapi hasil simakan 

tersebut. Materi yang disimak seperti menyimak pengumuman, cerita pengalaman 

pribadi dan cerita rakyat. Selain itu, tujuan pembelajaran tersebut siswa 
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diharapkan dapat memahami materi simakan baik unsur intrinsik maupun 

ekstrinsiknya. 

Semester 2 (dua) standar kompetensi pada aspek menyimak kelas X 

(sepuluh) yaitu mampu menyimak dan memahami wacana lisan sastra dan 

nonsastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa. SK tersebut terdiri dari dua 

kompetensi dasar sebagai berikut. (1) Menyimak berita yang disampaikan melalui 

media elektronik. (2) Menyimak pembacaan cerkak yang disampaikan secara 

langsung atau rekaman. 

Tujuan pembelajaran yang terkandung dalam menyimak berita yaitu siswa 

diharapkan mampu menyebutkan pokok isi berita menggunakan rumus 5W+1H 

dan mampu menanggapi isi berita. Dalam menyimak cerkak siswa diharapkan 

mampu menyebutkan perwatakan tokoh sekaligus amanat yang terkandung dalam 

cerkak yang disimak. 

Standar kompetensi pada aspek menyimak kelas XI (sebelas) semester 1 

(satu) yaitu mampu menyimak dan memahami wacana lisan sastra dan nonsastra 

dalam berbagai ragam bahasa Jawa. SK tersebut terdiri dari tiga kompetensi dasar 

sebagai berikut. (1) Menyimak sambutan atau khotbah yang disampaikan secara 

langsung atau rekaman. (2) Menyimak wawancara. (3) Menyimak geguritan yang 

disampaikan secara langsung atau berupa rekaman. 

Tujuan pembelajaran yang ada dalam KD tersebut siswa diharapkan dapat 

menyimak pokok-pokok dari materi pembelajaran yang dilakukan, dapat 

mengungkapkan hasil simakan menggunakan bahasa sendiri dan dapat menindak 

23 



 

 

lanjuti simakan. Materi yang disimak seperti menyimak khotbah, wawancara dan 

geguritan.  

Standar kompetensi pada aspek menyimak kelas XI (sebelas) semester 2 

(dua) yaitu mampu menyimak dan memahami wacana lisan sastra dan nonsastra 

dalam berbagai ragam bahasa Jawa. SK tersebut terdiri dari dua kompetensi dasar 

sebagai berikut. (1) Menyimak kegiatan musyawarah yang disampaikan secara 

langsung atau berupa rekaman. (2) Menyimak tembang macapat yang 

disampaikan secara langsung atau berupa rekaman. 

Tujuan pembelajaran yang terkandung dalam KD tersebut siswa 

diharapkan mampu memahami dan menanggapi isi dari musyawarah. Selain itu, 

siswa diharapkan dapat memahami isi dari tembang macapat dan dapat 

mengapresiasikan tembang macapat sesuai kreatifitas masing-masing siswa. 

Standar kompetensi pada aspek menyimak kelas XII (duabelas) semester 1 

(satu) yaitu mampu menyimak dan memahami wacana lisan sastra dan nonsastra 

dalam berbagai ragam bahasa Jawa. Terdapat dua KD dari SK tersebut yaitu 

sebagai berikut. (1) Menyimak sambutan dalam upacara adat pengantin Jawa yang 

disampaikan secara langsung atau dalam bentuk rekaman. (2) Menyimak cerita 

wayang yang disampaikan secara langsung atau dalam bentuk rekaman. 

Tujuan pembelajaran yang terkandung dari KD menyimak sambutan 

upacara adat pengantin Jawa dan menyimak cerita wayang yaitu siswa diharapkan 

dapat mengerti penggunaan bahasa yang disimak. Selain mengerti, siswa 

diharapkan dapat mengapresiasikan menggunakan bahasanya sendiri. 
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Semester 2 (dua) standar kompetensi pada aspek menyimak kelas XII 

(duabelas) yaitu mampu menyimak dan memahami wacana lisan sastra dan 

nonsastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa. SK tersebut terdiri dari dua 

kompetensi dasar sebagai berikut. (1) Menyimak ceramah tentang budaya jawa 

yang disampaikan secara langsung atau berupa rekaman. (2) Menyimak rekaman 

drama/sandiwara. 

Tujuan pembelajaran dalam KD tersebut yaitu siswa diharapkan mampu 

memahami isi, unsur intrinsik dan ekstrinsik dari apa yang disimaknya dan dapat 

menanggapi hasil simakan tersebut. Materi yang disimak seperti menyimak 

ceramah tentang budaya jawa dan drama langsung atau rekaman drama. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian mempunyai arti dan peran yang sangat menentukan 

dalam penelitian, karena dengan metode yang tepat suatu penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan dan dipercaya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. 

Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2007:5), penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena 

yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan kepada 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut 

dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong 2004:4). 

Penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara objektif 

dan faktual atau apa adanya mengenai kesesuaian antara evaluasi dengan indikator 

dalam RPP pada aspek menyimak bahasa Jawa. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Langkah pertama dalam penelitian ini yang harus dilakukan adalah 

menyediakan atau menyiapkan data. Menurut Arikunto (2006:118) data 
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merupakan hasil pencatatan dari suatu penelitian baik berupa fakta maupun 

berupa angka sebagai penyusun informasi. 

Data dari penelitian ini berupa indikator dan evaluasi pada RPP bahasa 

Jawa di SMK 1 Sale. Data ini kemudian digunakan untuk menentukan kesesuaian 

evaluasi dengan indikator pada aspek menyimak. 

Menurut Arikunto (2006:129) sumber data penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Sumber data pada penelitian ini adalah perangkat 

pembelajaran yang berupa RPP bahasa Jawa di SMK 1 Sale pada semua jenjang 

kelas dalam satu tahun. Dari RPP tersebut maka akan diperoleh data yang berupa 

kesesuaian evaluasi dengan indikator dalam setiap kompetensi dasar menyimak 

pada semua jenjang kelas. 

Selain perangkat pembelajaran yang berupa RPP sebagai sumber data 

utama, sumber data lain yang dapat dipergunakan untuk melengkapi dan 

memperkuat data yaitu wawancara guru bahasa Jawa yang menyusun RPP 

tersebut. Guru bahasa Jawa dijadikan narasumber untuk mendapatkan data 

tambahan atau pelengkap karena guru tersebut yang menyusun RPP bahasa Jawa, 

sehingga mengetahui kesesuaian evaluasi dengan indikator pada setiap 

kompetensi. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu teknik dokumen dan 

teknik wawancara. Penjelasan dari kedua teknik tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut. 
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3.3.1 Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa cacatan, transkip, notulen, dan 

sebagainya (Arikunto 2002:231). Dalam penelitian ini yang dijadikan dokumen 

berupa perangkat pembelajaran bahasa Jawa yang dibuat oleh guru bahasa Jawa di 

SMK 1 Sale. Perangkat pembelajaran tersebut berupa RPP bahasa Jawa pada 

seluruh jenjang kelas dalam satu tahun ajaran. 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara atau orang yang diwawancarai 

(Arikunto 2006:155). 

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

proses penyusunan RPP dan evaluasi. Selain itu, wawancara dilakukan untuk 

mengetahui pemahaman guru dalam menyusun evaluasi yang sesuai dengan 

indikator. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara 

terstruktur. Menurut Moleong (2007:190) wawancara terstruktur adalah 

wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu 

dibuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses 

wawancara yang biasa disebut pedoman wawancara. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk melakukan 

penelitian dengan menggunakan suatu metode atau teknik (Arikunto 2006:149). 

Penelitian ini menggunakan dua instrumen, yaitu pedoman telaah data dan 

pedoman wawancara yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

3.4.1 Pedoman Telaah Data 

Pengambilan data pada teknik dokumentasi digunakan pedoman telaah 

data. Langkah yang harus dilakukan yaitu mendokumentasikan sumber data yang 

berupa perangkat pembelajaran yang kemudian akan disesuaikan berdasarkan 

pedoman yang telah disusun. Perangkat pembelajaran yang akan dijadikan 

dokumen sebagai sumber data adalah RPP bahasa Jawa di SMK 1 Sale. RPP yang 

dijadikan sumber data tersebut adalah RPP yang disusun sendiri oleh guru bahasa 

Jawa di SMK 1 Sale berdasarkan kurikulum. 

Pedoman telaah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Pedoman Telaah Data 

Indikator Evaluasi Keterangan 
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3.4.2 Pedoman Wawancara 

Dalam teknik wawancara diperlukan pedoman wawancara yang digunakan 

sebagai panduan dalam kegiatan wawancara. Pedoman wawancara pada penelitian 

ini digunakan dalam kegiatan wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa 

Jawa untuk mengetahui proses penyusunan RPP. 

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum wawancara yaitu 

membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam 

proses wawancara, sehingga wawancara berjalan dengan lancar dan terstruktur. 

Setelah membuat kerangka, langkah berikutnya yaitu menyusun daftar pertanyaan 

sesuai dengan topik yang akan ditanyakan subjek yang  akan diwawancarai. 

Penyusunan daftar pertanyaan menurut Moleong (2007:230) harus 

memperhatikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. 

1. Pertanyaan harus dirumuskan terlebih dahulu. 

2. Pertanyaan harus diurutkan dari yang umum ke yang khusus. 

3. Jumlah pertanyaan disesuaikan dengan data yang diperlukan, agar wawancara 

terfokus sebaiknya jumlah pertanyaan kurang dari 10. 

Kerangka atau garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam 

proses wawancara pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Proses penyusunan RPP. 

2. Penyusunan indikator. 

3. Kesesuaian evaluasi dengan indikator. 
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3.5 Teknik Analisis Content 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong 2007:248), analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Pada penelitian ini, data yang diperoleh berupa kalimat evaluasi yang 

disesuaikan dengan indikator pada RPP bahasa Jawa SMK 1 Sale. Langkah-

langkah analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan sumber data yang diperoleh dari teknik dokumentasi. 

2. Sumber data yang berupa RPP disesuaikan dengan menggunakan pedoman 

telaah data untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

3. Memasukkan indikator pada pedoman data yang diambil dari RPP mata 

pelajaran bahasa Jawa SMK 1 Sale. 

4. Telaah evaluasi dengan indikator dalam RPP. 

5. Selanjutnya, penyajian data yang berupa tabel telaah data. 

6. Setelah data disajikan, tahap akhir dalam penelitian ini adalah verifikasi data 

atau penarikan simpulan. Penarikan simpulan didasarkan pada data-data yang 

diperoleh dari hasil telaah data dan wawancara. 
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3.6 Teknik Pemaparan Hasil Analisis 

Langkah terakhir yang harus dilakukan peneliti setelah melakukan analisis 

data yaitu pemaparan hasil analisis data. Data penelitian yang telah dianalisis dan 

disimpulkan akan dipaparkan secara deskriptif. Maksudnya, setelah melalui tahap 

verifikasi data, hasil penelitian dipaparkan secara faktual atau apa adanya. Hasil 

analisis data dipaparkan secara kualitatif yaitu dengan menggunakan kalimat-

kalimat dan tidak berbentuk angka atau hitungan. 

 

  

32 



 

 

BAB IV 

TELAAH KESESUAIAN EVALUASI DENGAN INDIKATOR  

PADA ASPEK MENYIMAK  

 

Kesesuaian indikator dengan evaluasi diperlukan dalam menentukan 

ketercapaian proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kesesuaian tersebut dapat 

diamati dari RPP yang dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran berlangsung, 

sehingga diharapkan guru dalam menyusun RPP dapat secara maksimal. 

Berdasarkan analisis dalam RPP bahasa Jawa semua jenjang pada aspek 

menyimak di SMK Negeri 1 Sale Kabupaten Rembang tahun ajaran 2010/2011 

diperoleh hasil, yaitu (1) evaluasi dengan indikator yang sesuai, dan                   

(2) evaluasi dengan indikator yang tidak sesuai. Berikut tabel kesesuaian evaluasi 

dengan indikator. 

Tabel 2 Kesesuaian Evaluasi dengan Indikator 

Uraian Prosentase (%) 

Evaluasi yang sesuai indikator 66,2% 

Evaluasi yang tidak sesuai dengan Indikator 33,8% 

 

Dari keterangan tabel, kesesuaian yang dapat dikategorikan sesuai pada 

masing-masing kelas berjumlah: (1) kelas X ada 23, (2) kelas XI ada 11, dan     

(3) kelas ada 13. Dari jumlah evaluasi yang sesuai dengan indikator ada 47 jika 

dijadikan persen menjadi 66,2% dihitung dari jumlah total yang sesuai dan yang 

tidak sesuai ada 71. 
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Dari keterangan tabel, ketidaksesuaian yang dikategorikan tidak sesuai 

masing-masing kelas berjumlah: (1) kelas X ada 11, (2) kelas XI ada 11, dan     

(3) kelas XII ada 2. Dari jumlah evaluasi yang tidak sesuai dengan indikator ada 

24 jika dijadikan persen menjadi 33,8% dihitung dari jumlah total yang sesuai dan 

yang tidak sesuai ada 71. 

Dari data tersebut maka disimpulkan bahwa evaluasi dengan indikator 

yang sesuai ada 66,2% dan evaluasi dengan indikator yang tidak sesuai ada 

33,8%. Berikut akan dipaparkan contoh evaluasi dengan indikator yang sesuai dan 

evaluasi dengan indikator yang tidak sesuai. 

4.1 Evaluasi dengan Indikator yang Sesuai 

Pada RPP kelas X, XI, XII dari semester 1 dan semester 2 terdapat 14 KD 

pada aspek menyimak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, kesesuaian 

evaluasi dengan indikator pada aspek menyimak akan dipaparkan beberapa 

contoh yaitu sebagai berikut. 

Contoh kesesuaian evaluasi dan indikator di kelas X aspek menyimak 

cerita pengalaman pribadi. Paparannya sebagai berikut. Pada indikator               

(1) “menyebutkan tema cerita pengalaman pribadi” sesuai dengan evaluasi yang 

menanyakan “apa tema cerita pengalaman pribadi sing koksemak?”. Indikator 

dan evaluasi tersebut dapat dikatakan sesuai karena objeknya sama tentang tema 

cerita pengalaman pribadi dan kko yang sama yaitu menyebutkan tema, dapat 

dilihat pada tabel lampiran 1. Seperti contoh berikut ini. 

 

 

 

 

34 



 

 

Nalika Isih Sekolah 

Nalika Yitna isih sekolah, pinuju ulangan semesteran, dheweke rada 

kakean dolan, anggone sinau ya trima mung srampangan. Mula barang tekan 

titiwancine ulangan, dheweke gragapan. Gandheng atine ora teteg mula terus 

gawe cathetan cilik- cilik, karepe arep dienggo ngepek. Bareng bel wis muni, 

cathetan digegem tangan kiwa. Lungguhe anteng, tangan kiwa sedheku ben ora 

ketara gawa kepekan. Lembaran soal dibukak, soal nomer siji diwaca, terus 

mbukak kepekan, pas banget karo apa sing ditakokake. Jawaban terus ditulis 

kanthi trampil. Atine wis bungah banget. Ing jero ati dheweke ngucap “ pranyata 

ana kanggone aku nggawa kepekan. Apa kang ditakokake wis ana ing 

kepekanku”.  Bareng tekan soal nomer lima, mbukak kepekan, eeeeeeeeee guru 

pengawas nyedhaki dheweke. Dheweke rada bingung, kuwatir yen konangan, 

mula kepekane diemut. Sanajan cathetane mau nganggo mangsi sing luntur, dadi 

tutuke dadi biru kabeh. Cilakane guru pengawas malah takon “ Piye le, wis 

rampung ?” 

(sumber: panjebar semangat) 

1. Apa tema crita pengalaman pribadi ing dhuwur? 

Dari contoh cerita yang berjudul Nalika Isih Sekolah terdapat pertanyaan 

yang menanyakan apa tema cerita tersebut, sedangkan indikator pada KD 

menyimak cerita pengalaman pribadi adalah menyebutkan tema dari cerita 

pengalaman pribadi yang disimak. Indikator dengan evaluasi tersebut dikatakan 

sesuai karena saling mendukung dalam penilaian.  

Contoh kesesuaian evaluasi dan indikator berikut ini ada di kelas X pada 

aspek menyimak pengalaman pribadi yang berjudul Nalika Isih Sekolah. Pada 

indikator (2) “menyebutkan pelaku/tokoh dari cerita pengalaman pribadi yang 

disimak” dikatakan sesuai dengan evaluasi “sapa wae paraga saka crita sing 

koksemak?”. Indikator dan evaluasi tersebut sesuai karena objeknya sama yaitu 

tokoh dari cerita pengalaman pribadi yang disimak dan memiliki kko sama yaitu 

menyebutkan tokoh dalam cerita. Data tersebut dilihat pada tabel lampiran 1. 

2. Sapa wae paraga saka crita sing koksemak? 
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Dari contoh cerita yang berjudul Nalika Isih Sekolah terdapat pertanyaan 

yang menanyakan siapa saja tokoh dalam cerita tersebut dan indikator pada KD 

menyimak cerita pengalaman pribadi adalah menyebutkan siapa saja tokoh yang 

ada dalam cerita pengalaman pribadi yang disimak. Indikator dengan evaluasi 

tersebut dikatakan sesuai digunakan untuk penilaian. 

Contoh kesesuaian indikator dan evaluasi yang ada di kelas X aspek 

menyimak pengalaman pribadi yang berjudul Nalika Isih Sekolah. Pada indikator 

(3) “menjelaskan perwatakan tokoh-tokoh dalam cerita pengalaman pribadi yang 

disimak” sesuai dengan evaluasi “tulisen watake paraga saka crita sing 

koksemak!”. Indikator dan evaluasi tersebut dapat dikatakan sesuai karena 

objeknya sama tentang watak tokoh cerita pengalaman pribadi dan memiliki kko 

sama yaitu menjelaskan watak dari masing-masing tokoh. Data tersebut dapat 

dilihat pada tabel lampiran 1. 

3.  Kepiye watake Yitna ing crita sing koksemak? 

Dari contoh cerita yang berjudul Nalika Isih Sekolah terdapat pertanyaan 

yang menanyakan bagaimana watak dari Yitna dalam cerita tersebut? Indikator 

pada KD menyimak cerita pengalaman pribadi adalah menanyakan perwatakan 

tokoh dalam cerita pengalaman pribadi yang disimak, maka antara indikator dan 

evaluasi dikatakan sesuai digunakan untuk penilaian. 

4.2 Evaluasi dengan Indikator yang Tidak Sesuai 

Pada penjabaran contoh evaluasi yang tidak sesuai dengan indikator, 

dibawah ini ada beberapa bentuk yang berbeda yaitu indikator yang tidak ada 

evaluasi dan evaluasi yang tidak memiliki indikator. 
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4.2.1 Indikator yang Tidak ada Evaluasi 

Berikut ini ketidaksesuaian antara indikator dengan evaluasi. Tidak sesuai 

karena indikator tidak ada evaluasi (butir soal). Contoh ketidaksesuaian pada 

kelas XI aspek menyimak tanggap wacana yaitu sebagai berikut. (13) Indikator 

“merangkum pokok-pokok isi tanggap wacana yang disimak” dalam RPP menyimak 

tanggap wacana. Indikator tersebut tidak ada evaluasi yang sesuai untuk 

mengukur pencapaian indikator tersebut. Namun dalam praktik pembelajaran di 

dalam kelas dicantumkan evaluasi yang berkaitan dengan menyebutkan isi 

tanggap wacana, dapat dilihat pada tabel lampiran 2. Seperti pada contoh berikut 

ini. 

Assalamualaikum wr. wb. 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para sedherek mangga samya nambahi 

taqwa dhumateng Allah, inggih punika nindakaken sedaya parentahipun Allah tuwin 

nebihi sedaya larangan Allah. 

Para sedherek muslimin lan muslimat, ing dinten riyaya Idul Fitri punika kalebet 

dinten ingkang mulya tumrapipun umat Islam, ingkang sami suka sokur amargi sampun 

ngrampungaken anggenipun nindakaken siyam Romadhon setunggal wulan. Bilih sinten 

kemawon ingkang nindhakaken siyam ing wulan Romadhon, dipuntebihaken saking siksa 

neraka, dipunparingi ganjaran ingkang matikel-tikel.  

Para sedherek muslim ingkang minulya, begja sanget tumrap para sedherek ingkang 
sami enggal-enggal nindakaken kewajiban, ingkang sampun katetepaken dhumateng kita 
sedaya umat Islam, inggih punika ngedalaken zakat fitrah, minangka kangge nyuceni 
dhumateng abdhan kita tuwin ndadosaken sebab leburipun sedaya dosa wekdal 
ngibadah siyam kita. Kados dhawuhipun nabi Muhammad SAW. Siyam wulan Romadhon 
punika dipunibarataken antaranipun langit kaliyan bumi, boten katrima sampurna dening 
Allah kajawi manawi sampun ngedalaken zakat 
fitrah.’............................................................ 

(sumber: lembar kerja siswa kelas XI) 

 

Indikator tersebut dapat dijawab dari menyimak apa yang diperdengarkan. 

Namun dalam RPP tidak dicantumkan evaluasi yang berkaitan dengan merangkum 

pokok-pokok isi tanggap wacana, maka indikator dan evaluasi dikatakan tidak 

sesuai. Hal tersebut karena data yang diambil dari RPP dan hasil wawancara 
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dengan guru bahasa Jawa SMK N 1 Sale dalam praktiknya di kelas tidak 

ditemukan evaluasi tentang indikator tersebut. 

Berikut ini contoh indikator yang tidak ada evaluasi (butir soal) dikelas XI 

aspek menyimak geguritan. (21) Pada indikator “membuat geguritan dengan tema 

yang sama/lain” dalam RPP menyimak geguritan. Indikator tersebut tidak ada 

evaluasi untuk mengukur pencapaian indikator tersebut. Hasil wawancara dengan 

guru SMK N 1 Sale dalam praktik pembelajaran di kelas tidak ada evaluasi yang 

berkaitan dengan membuat geguritan. Sehingga sulit untuk mengukur pencapaian 

proses pembelajaran yang berkaitan dengan membuat geguritan. Tetapi evaluasi 

tidak diberikan saat proses pembelajaran namun digunakan sebagai tugas 

rumah/pengayaan. Pada saat pertemuan selanjutnya tugas tersebut dibahas dan 

beberapa siswa hanya mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Hal 

tersebut tidak dicantumkan dalam RPP sehingga termasuk ketidaksesuaian antara 

indikator dengan evaluasi karena yang diteliti adalah RPP. Indikator membuat 

geguritan termasuk dalam pengayaan dan tidak ada evaluasi. 

 

4.2.2. Evaluasi yang Tidak Ada Indikator 

Berikut ini ketidaksesuaian antara indikator dan evaluasi. Tidak sesuai 

karena evaluasi tidak ada indikator sebagai tolok ukur pencapaian. Contoh 

ketidaksesuaian pada kelas XI lampiran 2 aspek menyimak musyawarah yaitu 

sebagai berikut. (16) Evaluasi “apa tema musyawarah sing koksemak” di dalam 

RPP tidak ada indikator yang sesuai untuk diukur pencapaiannya. Namun dalam 

pembelajaran dikelas muncul evaluasi yang menanyakan apa tema musyawarah 
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yang disimak. Indikator sebagai tolok ukur penilaian tidak ada dalam RPP. 

Walaupun dalam RPP tidak terdapat indikator yang menyebutkan tema 

musyawarah yang disimak, tetapi dalam pembelajarannya tetap muncul 

pertanyaan mengenai apa tema dari musyawarah yang disimak. Munculnya 

pertanyaan tersebut karena sudah terbiasa dengan pertanyaan yang berkaitan 

dengan tema, misalnya apa tema dari cerkak yang kamu simak?, apa tema dari 

cerita rakyat yang kamu simak?. Sehingga muncul pertanyaan tentang tema itu 

muncul dengan sendirinya walaupun dalam indikator tidak dicantumkan tentang 

tema. Evaluasi yang menanyakan apa tema dari musyawarah yang disimak 

dikatakan tidak sesuai karena tidak ada indikator.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan penelitian kesesuaian antara 

evaluasi dengan indikator pada aspek menyimak, maka dapat ditarik simpulan 

bahwa kesesuaian antara evaluasi dengan indikator pada RPP bahasa Jawa di 

SMK Negeri 1 Sale dari semua jenjang mulai semester 1 dan semester 2 sudah 

memenuhi RPP baik. Berdasarkan patokan tabel kriteria evaluasi dengan indikator 

diperoleh data sebagai berikut. Kesesuaian antara indikator dan evaluasi ada 

66.2% dan indikator dan evaluasi yang tidak sesuai ada 33.8%. Indikator dan 

evaluasi yang tidak sesuai terdiri dari indikator yang tidak ada evaluasi 21.3% dan 

evaluasi yang tidak ada indikator 12.6%. 

Berdasarkan simpulan kesesuaian pada RPP kelas X, XI, dan XII 

menunjukkan bahwa guru bahasa Jawa di SMK N 1 Sale Kabupaten Rembang dalam 

menentukan evaluasi yang sesuai dengan indikator kategori sesuai dan baik. 

5.2 Saran 

1. Setelah mengetahui hasil penelitian, sebaiknya dalam menentukan evaluasi 

pada setiap kompetensi guru lebih memperhatikan kesesuaian antara indikator 

dan evaluasi, sehingga diharapkan dalam mengevaluasi sesuai dengan tujuan 

dari indikator. 

2. Dalam penentuan evaluasi, sebaiknya menggunakan satu evaluasi pada setiap 

indikator atau evaluasi dapat dijabarkan supaya evaluasinya tepat. 
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LAMPIRAN 1 

Tabel 1. Indikator dan Evaluasi Kelas X yang Sesuai 

Indikator Evaluasi 

1. Menyebutkan tema cerita 

pengalaman pribadi yang disimak 

Apa tema crita pengalaman pribadi sing 

koksemak? 

(Apa tema cerita pengalaman pribadi yang 

disimak?) 

2. Menyebutkan pelaku/tokoh dari 

cerita pengalaman pribadi yang 

disimak 

Sapa wae paraga saka crita sing koksemak! 

(Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita?) 

3. Menjelaskan perwatakan tokoh-

tokoh dalam cerita pengalaman yang 

disimak 

Tulisen  watake paraga saka crita sing 
koksemak! 

(Tulislah perwatakan tokoh yang ada dalam 

cerita!) 

4. Menyebutkan setting dengan diberi 

contoh kalimat pendukung 

Ana ing ngendi setting crita sing koksemak! 

(Dimana setting cerita yang disimak?) 

5. Menjelaskan alur cerita pengalaman 

pribadi yang disimak 

Kepiye alur crita sing koksemak! 

(Bagaimana alur cerita yang disimak?) 

6. Menjelaskan amanat yang 

terkandung dalam cerita pengalaman 

pribadi yang disimak 

Apa amanat saka crita sing koksimak! 

(Apa amanat dari cerita yang disimak?) 

7. Menuliskan rangkuman dengan 

ragam bahasa sendiri/berbeda cerita 

pengalaman pribadi yang disimak 

Ringkesen nganggo bahasamu dhewe crita 

sing koksimak! 

(Rangkumlah menggunakan bahasamu 
sendiri cerita yang disimak!) 

8.  Menceritakan kembali secara lisan 

cerita pengalaman pribadi yang 

disimak 

Critakna nganggo bahasamu dhewe crita 

sing koksimak! 
(Ceritakan menggunakan bahasamu sendiri 

cerita yang disimak!) 

9. Menyebutkan tema cerita rakyat 

yang disimak 

Apa tema crita sing kok semak? 

(Apa tema cerita yang disimak?) 

10. Menjelaskan alur cerita rakyat 

yang disimak dengan disertai 

contoh kalimat pendukung 

Kepiye alur cerita sing kok semak? 

(Bagaimana alur cerita yang disimak?) 

11. Menjelaskan perwatakan tokoh-

tokoh tersebut 

Jelasna watak paragane! 

(Jelaskan perwatakan tokohnya!) 

12. Menyebutkan setting dengan diberi 

contoh kalimat pendukung 

Sebutna papan sing ana ing crita! 

(Sebutkan ada dimana saja setting didalam 

cerita!) 

13. Menyebutkan sumber berita Saka ngendi sumbering pawarta ing dhuwur? 

(Darimana sumber berita diatas?) 
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14. Menyebutkan pokok-pokok isi 

berita (5W + 1 H) 

Tulisen pokok-pokok isining pawarta sing 

kokrungokake! 
(Tulislah pokok-pokok isi berita yang 

disimak!) 

15. Merangkum pokok-pokok isi berita 

dengan kalimat sendiri 

Tulisen ringkesan isi pawarta sing 

kokringkes! 
(Tulislah ringkesan isi berita yang disimak!) 

16. Menyampaikan secara lisan 

rangkuman pokok-pokok isi berita 

yang telah ditulis 

Critakna kanthi lisan pawarta sing 

kokringkes 

(Ceritakan secara lisan berita yang 
dirangkum!) 

17. Menyebutkan tema cerkak yang 

disimak 

Tulisen unsur-unsur intrinsik cerkak (tema, 

alur, latar, tokoh dan perwatakan) sing 
koksemak! 

18. Menyebutkan pelaku/tokoh dari 

cerkak yang disimak 
Sesuai dengan evaluasi no 17 

19. Menjelaskan perwatakan tokoh-
tokoh tersebut 

Sesuai dengan evaluasi no 17 

20. Menyebutkan setting dengan diberi 

contoh kalimat pendukung 
Sesuai dengan evaluasi no 17 

21. Menjelaskan alur cerkak dengan 
disertai contoh kalimat pendukung 

Sesuai dengan evaluasi no 17 

22. Menuliskan rangkuman dengan 

ragam bahasa sendiri/berbeda 

cerkak yang disimak  

Tulisen ringkesan cerkak sing koksemak 

nganggo basa krama! 

(Tulislah rangkuman cerkak yang disimak!) 

23. Menceritakan kembali secara lisan 

cerkak yang disimak 

Critakna kanthi lisan ringkesan cerkak sing 

koksemak! 

(Ceritakan rangkuman cerkakmu secara 
lisan!) 

 

Tabel 2. Indikator dan Evaluasi Kelas X yang Tidak Sesuai 

Indikator Evaluasi 

24. Menyebutkan pokok-pokok isi  

pengumuman 

Apa tema wara-wara ing dhuwur? 

(Apa tema pengumuman diatas?) 

25. Merangkum pokok-pokok isi 

pengumuman dengan kalimat 
sendiri 

Wara-wara mau diandharake ing acara apa? 

(Pengumuman itu dikemukakan dalam acara 
apa?) 

26. Menyampaikan secara lisan 

rangkuman pokok-pokok 
pengumuman 

Miturut wacan sapa sing paring wara-wara? 

(Menurut bacaan siapa yang memberikan 

pengumuman? ) 

27. Menanggapi isi pengumuman yang 

disampaikan secara lisan 

Gawea wara-wara bab mengeti dinten 

Kartini! 
(Buatlah pengumuman tentang peringatan 

hari Kartini!) 
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28.                   ______ 

Tulisen surasane wae saka wara-wara sing 

bokgawe! 
(Tulislah isi dari pengumuman yang kamu 

buat!) 

29. Menyebutkan pelaku/tokoh dari 
cerita rakyat yang disimak 

______ 

30. Menjelaskan amanat yang 

terkandung dalam cerita rakyat 

yang disimak 

______ 

31. Menuliskan rangkuman dengan 

ragam bahasa sendiri/berbeda 

cerita rakyat  yang disimak 

______ 

32. Menceritakan kembali secara lisan 
cerita rakyat  yang disimak 

______ 

33. Menanggapi isi berita yang 

disampaikan secara lisan 

______ 

34. Menjelaskan amanat yang 
terkandung dalam cerkak yang 

disimak  

______ 
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LAMPIRAN 2 

Tabel 3. Indikator dan Evaluasi Kelas XI yang Sesuai 

Indikator Evaluasi 

1. Mencatat pokok-pokok (isi) 

wawancara 

 Tulisen isi pokok saka wawancara sing 

koksemak! 
(Tulislah pokok-pokok isi dari wawancara 

yang disimak!) 

2. Merangkum isi wawancara  Ringkesen pokok-pokok isine wawancara! 
(Rangkumlah pokok-pokok isi wawancara!) 

3. Mengajukan dan menjawab 

pertanyaan tentang isi wawancara 

 Apa isi saka wawancara sing koksemak? 

(Apa isi wawancara yang disimak?) 

4. Menentukan tema geguritan yang 
disimak 

Apa tema geguritan sing koksemak? 
(Apa tema geguritan yang disimak?) 

5. Menjelaskan isi geguritan yang 

disimak 

Apa isi geguritan sing koksemak? 

(Apa isi geguritan yang disimak?) 

6. Mengartikan kata-kata yang 

sulit/bermakna ganda 

Apa maknane saka tembung kang dicetak 

miring? 

(Apa makna dari kata yang dicetak miring?) 

7. Memparafrasakan geguritan yang 

disimak 

Buatlah frasa dari geguritan tersebut. 

(Buatlah frasa dari geguritan yang disimak) 

8. Merangkum pokok-pokok isi 

musyawarah 

Ringkesen pokok-pokok isine musyawarah  
(Rangkumlah pokok-pokok isi dari 

musyawarah!) 

9. Menyampaikan secara lisan  

rangkuman pokok musyawarah 

menggunakan bahasa karma 

Wacanen kanthi lisan ringkesanmu saka 

musyawarah sing koksemak! 
(Bacalah rangkumanmu di depan kelas!) 

10. Mengungkapkan makna yang 

terkandung dalam tembang 

macapat 

Apa maknane tembang macapat sing 
koksemak? 

(Apa arti dari tembang macapat yang 

disimak?) 

11. Menyebutkan perwatakan tembang 

macapat  

Sebutna watak saka tembang macapat sing 

koksemak! 

(Sebutkan perwatakan tembang yang 

disimak!) 
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Tabel 4. Evaluasi dan Indikator Kelas XI yang Tidak Sesuai 

Indikator Evaluasi 

12. Menyebutkan pokok-pokok isi 

sambutan Peringatan Hari Besar/ 
Perpisahan Kelas XII 

Apa tema tanggap wacana sing koksemak? 

(Apa tema sambutan yang disimak?) 

13. Merangkum pokok-pokok isi 

tanggap wacana yang disimak 

Tanggap wacana mau diandharake ing acara 

apa? 
(Dalam acara apa sambutan tersebut 

dikemukakan?) 

14. Menyampaikan secara lisan  
rangkuman pokok-pokok tanggap 

wacana yang telah ditulis dengan 

menggunakan bahasa krama 

Miturut wacan sapa sing paring tanggap 
wacana? 

(Siapa yang memberi sambutan menurut yang 

disimak?) 

15. Menanggapi isi tanggap wacana 
yang disampaikan secara lisan 

 Gawea tanggap wacana mengeti dinten 
Kartini! 

(Buatlah sambutan tentang peringatan hari 

Kartini!) 

16. Menyebutkan pokok-pokok isi 

musyawarah 

Apa tema musyawarah sing koksemak? 

(Apa tema musyawarah yang disimak?) 

17. Menanggapi (isi) musyawarah 
yang disampaikan secara lisan oleh 

teman sekelas 

Siapa sing ngandharake musyawarah? 
(Siapa yang mengemukakan musyawarah?) 

18. Menanggapi makna yang 

terkandung dalam tembang 
macapat 

Gawea tembang kang maknane kaya tembang 

macapat sing koksemak! 
(Buatlah tembang yang memiliki arti sama 

seperti tembang yang disimak!) 

19.            ______ Tulisen surasane tanggap wacana sing 
kokgawe! 

(Tuliskan isi sambutan yang siswa buat!) 

20. Menanggapi wawancara dalam 
bentuk kritik atau dukungan  

_____ 

21. Membuat geguritan dengan tema 

yang sama/lain 
 _____ 

22. Membacakan geguritan karya 
sendiri dengan penuh penghayatan 

 _____ 
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LAMPIRAN 3 

Tabel 5. Indikator dengan Evaluasi Kelas XII yang Sesuai 

Indikator Evaluasi 

1. Menyebutkan pokok-pokok 

isi sambutan  

Tulisen pokok-pokok isi tanggap wacana! 

(Tulislah pokok-pokok isi sambutan!) 

2. Merangkum pokok-pokok isi 

sambutan 

Ringkesen tanggap wacana kuwi nganggo ukaramu 

dhewe! 

(Rangkumlah sambutan yang disimak 

menggunakan bahasamu sendiri!) 

3. Menyampaikan secara lisan 

isi sambutan dengan 

menggunakan bahasa krama 

Wacanen apa sing wis kokringkes ning ngarep 

kelas! 

(Bacalah di depan kelas apa yang telah 

dirangkum!) 

4. Menyebutkan unsur-unsur 
intrinsik 

Sebutna unsur intrinsik crita wayang sing 

koksemak! 

(Sebutkan unsur intrinsik cerita wayang yang 

disimak) 

5. Menceritakan kembali cerita 
wayang yang disimak 

Critakna crita wayang nang ngarep kelas nganggo 

bahasamu dhewe! 

(Ceritakan kembali cerita wayang di depan kelas 

menggunakan bahasamu sendiri!) 

6. Menyebutkan amanat dari 
cerita wayang yang disimak 

Amanat apa sing bisa kokjupuk saka crita wayang 

kasebut? 

(Amanat apa yang bisa diambil dari cerita wayang 

itu?) 

7. Menyebutkan isi ceramah 
yang disimak 

Sebutna pokok-pokok isi ceramah! 

(Sebutkan pokok-pokok isi ceramah!) 

8. Merangkum pokok-pokok isi 
ceramah yang disimak 

Ringkesen isi ceramah nganggo bahasamu dhewe! 

(Rangkumlah menggunakan bahasamu sendiri isi 

ceramah yang disimak!) 

9. Menyampaikan secara lisan  

rangkuman isi ceramah yang 

disimak menggunakan 
bahasa krama 

Wacanen kanthi lisan ringkesan ceramahmu! 

(Bacalah secara lisan rangkuman dari ceramah 

yang disimak) 

10. Menanggapi isi ceramah 

yang disimak 
Ceramah sing diandharake kuwi pas yen saiki 

diwenehake marang bocah SMP. 

(Ceramah yang dikemukakan sekarang tepat karena 

yang diceramahi adalah anak-anak SMP) 

11. Menyebutkan unsur intrinsik 

drama 
Jelasna unsur intrinsik ing drama sing koksemak! 

(Sebutkan unsur intrinsik dari drama yang 

disimak?) 
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12. Menjelaskan amanat drama 

yang disimak 
Amanat apa yang ada dalam drama yang disimak? 

(Amanat apa yang ada drama disimak? 

13. Membuat drama berbahasa 

Jawa 
Gawea teks drama bahasa! 

(Buatlah teks drama bahasa Jawa) 

 

Tabel 11. Evaluasi dengan Indikator yang Tidak Sesuai 

Indikator Evaluasi 

14.                 _____ Paragakna teks drama sing kokgawe! 
(Peragakan teks drama yang kalian dibuat) 

15. Menanggapi (isi) sambutan  

yang disampaikan secara 
lisan oleh teman sekelas 

______ 

 

 

  

49 



 

 

LAMPIRAN 4 

 

Tabel 1. Pedoman Telaah Data 

Indikator Evaluasi Keterangan 
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LAMPIRAN 5 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

1. Apakah Bapak/Ibu menyusun RPP setiap akan mengajar? 

2. Apakah Bapak/Ibu menyusun sendiri RPP yang akan digunakan 

sebagai pedoman dalam mengajar? 

3. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam menyusun RPP? 

4. Apakah Bapak/Ibu kesulitan dalam telaah evaluasi dengan indikator? 
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LAMPIRAN 6 

Narasumber : Ibu Karomah  

Hari/tanggal : Jumat, 3 Juni 2011 

Tempat  : SMK Negeri 1 Sale 

 

HASIL WAWANCARA 

1. Apakah Bapak/Ibu menyusun RPP setiap akan mengajar? 

Jawaban : Iya, menyusun RPP setiap akan mengajar. 

2. Apakah Bapak/Ibu menyusun sendiri RPP yang akan digunakan sebagai 

pedoman dalam mengajar? 

Jawaban : Iya, RPP disusun sendiri saat ada MGMP. 

3. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam penyusunan RPP? 

Jawab : Tidak mengalami kesulitan. 

4. Apakah Bapak/Ibu kesulitan dalam telaah evaluasi dengan indikator? 

Jawab : Tidak mengalami kesulitan. 
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Tembusan Yth: 

1. Ketjur. Bahasa dan Sastra Jawa 

2. Ka. SMK N 1 Sale 

3. Ybs. 
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