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Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang bentuk, kesesuaian dan kelengkapan instrument evaluasi
pembelajaran yang dikembangkan oleh guru bahasa Indonesia alumni Pendidikan bahasa dan
Sastra Indonesia FKIP Universitas Mataram di SMP Se-kabupaten Lombok Barat. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kualitas bentuk penilaian, kesesuaian
instrumen evaluasi pembelajaran yang ditinjau berdasarkan keseuaian KD dan indikator, dan
kelengkapan instrumen evaluasi pembelajaran. Hal ini dilatarbelakangi oleh RPP yang
disusun oleh guru bahasa Indonesia sebagian besar masih terdapat kekurangan dalam
penyusunannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian
dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode dokmentasi dan metode catat.
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan format bentuk penilaian, kesesuaian KD
dan indikator serta kelengkapan instrumen evaluasi pembelajaran yang terdapat dalam RPP.
Hasil dari penelitian ini menujukkan : 1) Kualitas instrumen evaluasi pembelajaran
berdasarkan bentuk penilaian yang digunakan yaitu terdapat tiga penilaian yang digunakan
pada SMPN 1 Gerung yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian
keterampilan. Pada SMPN 4 Gerung terdapat dua penilaian yaitu penilaian pengetahuan dan
penilaian keterampilan. Sedangkan pada SMPN 1 Narmada terdapat satu penilaian saja yaitu
penilaian sikap. 2) Kualitas kesesuaian instrument evaluasi pembelajaran berdasarkan
kesesuaian KD dan indikator yaitu pada SMPN 1 Gerung dinyatakan “KS” (kurang sesuai)
karena hanya sebagian besar memenuhi kriteria. Pada SMPN 4 Gerung dinyatakan “S”
(sesuai) karena memenuhi semua kriteria. Pada SMPN 1 Narmada dinyatakan “TL” (tidak
lengkap) karena hanya sebagian kecil memenuhi kriteria. 3) Kualitas kelengkapan instumen
evaluasi pembelajaran yaitu pada SMPN 1 Gerung dinyatakan “L” (lengkap) karena
memenuhi semua kriteria kelengkapan soal. Pada SMPN 4 Gerung dinyatakan “L” (lengkap)
karena memenuhi semua kriteria kelengkapan soal. Pada SMPN 1 Narmada dinyatakan “KL”
(kurang lengkap) karena tidak memenuhi kriteria kelengkapan soal.

Kata kunci : Kualitas instrumen evaluasi pembelajaran, Guru Bahasa Indonesia Alumni
PBSI, SMP Lombok Barat
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“THE MAPPING OF LEARNING EVALUATION INSTRUMEN QUALITY
DEVELOPED BY THE INDONESIAN LANGUAGE TEACHER OF LANGUAGE

EDUCATION AND INDONESIAN LITERATURE ALUMNI IN JUNIOR HIGH SCHOOL
ALL OVER WEST LOMBOK REGENCY”

Ririn Hardiyanti Putri

Mataram University

This research analyzed about the form, suitability and completeness of learning evaluation
instrument developed by Indonesian teacher of language education and literature Indonesia
alumni FKIP Mataram in all high schools of west Lombok regency. The purpose of this study
was to know about the quality of assessment form, the suitability of learning evaluations
instruments based on the suitability of KD and indicators, and the completeness of the
learning evaluation instrument. This was backgrounded by RPP compiled by the Indonesian
laguange teacher is still largely lack of preparation. This research is descriptive qualitative
research. Research methods and data collection techniques in this research are
documentations method and record menthod. The data obtained were analyzed using the
format of the assasesment form, the suitability of KD and the indicators and the completeness
of the evaluation instruments contained in the RPP. The result of this study show: 1) the
quality of learning evaluations instrument based on the assessment form used three
assessment in state junior high school 1 Gerung named behaviour assessment, knowledge
assessment and skills assessment. At SMPN 4 Gerung used two assessment, those are
knowledge assessment and skill assessment. Whereas in SMPN 1 Narmada used only one
assessment, that is skill assessment. 2) the quality of learning evaluations instrument
suitability based on KD and indicators at SMPN 1 Gerung stated “KS” (less suitable) because
only a half part fulfill the criteria. In SMPN 4 Gerung was stated “S” (appropriate) as it
fulfills all the criteria. On SMPN 1 Narmada stated “TS” (not suitable) because only a small
part fulllfill the criteria. 3) the completeness of learning evaluations instrument quality on
SMPN 1 Gerung and SMPN 4 Gerung stated “L” (complete) because it fulfills all the criteria
of the question completeness. At SMPN 1 Narmada stated “KL” (incomplete) because it does
not fulfill the criteria of question completeness.

Keywords: quality of learning evaluations instrument, teacher of Indonesian alumni PBSI,
Junior High School of West lombok.
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1. Pendahuluan
1.1 Latar belakang

Peran guru tidak hanya menjadi
Seorang guru yang professional, guru
seharusnya mampu meningkatkan mutu
pembelajaran dengan cara menyusun atau
merancang rencana pelaksaanaan
pembelajaran yang berkualitas. Setiap guru
berkewajiban membuat atau merancang
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
khususnya guru Bahasa Indonesia. Dengan
demikian, guru patut dibekali dengan
evaluasi sebagai ilmu yang mendukung
tugasnya, yakni mengevaluasi hasil belajar
peserta didik. Salah satu komponen
penting dalam RPP adalah instrumen
evaluasi. Instrumen evaluasi berfungsi
sebagai: (1) memberikan informasi tentang
kemajuan pembelajaran, (2) tercapainya
tujuan pembelajaran yang diharapkan, (3)
sebagai dasar dalam melakukan
rekonstruksi mata pelajaran. Oleh karena
itu, semua guru mata pelajaran termasuk
guru bahasa Indonesia harus membuat
instrumen evaluasi di dalam RPP.

Instrumen evaluasi yang ada di dalam
RPP menjadi alat untuk mengukur
seberapa jauh kemampuan para guru
mengembangkan atau merancang sebuah
RPP. Hasil belajar dapat diperoleh melalui
instrumen evaluasi yang ada di RPP. Oleh
karena itu, kualitas RPP juga ditentukan
oleh kualitas instrumen evaluasinya. Hal
ini karena fungsi instrumen evaluasi
pembelajaran adalah sebagai berikut:
pertama, memberikan informasi tentang
kemajuan pengajaran. Kedua, tercapainya
tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Oleh karena itu, semua guru termasuk guru
bahasa Indonesia harus membuat
instrument evaluasi di dalam RPP yang
berkualitas.

Kualitas instrumen evaluasi di dalam
RPP yang dibuat oleh guru, dapat dinilai
dengan melihat kesesuaian dan
kelengkapan instrumen evaluasi
pembelajaran. Tingkat kualitas instrumen
evaluasi pembelajaran dibuat oleh guru,

khususnya guru Bahasa Indonesia Alumni
PBSI FKIP Universitas Mataram yang
mengajar di SMP Se-Kabupaten Lombok
Barat ditemukan masih ada beberapa
kekurangan dalam penyusunan instrumen
evaluasi yaitu (1) beberapa instrumen tidak
sesuai dengan indikator, (2) sebagian besar
instrumen tidak dilengkapi dengan
pedoman penilaian, (3) sebagian besar
instrumen tidak dilengkapi dengan rubrik
penilaian. Oleh karena itu, alumni
diharapkan memperhatikan kekurangan-
kekurangan yang ada untuk meningkatkan
kualitas instrumen evaluasi di RPP yang
dibuat oleh alumni.

Berdasarkan alasan di atas, maka
dilakukan penelitian dengan judul
“Pemetaan Kualitas Instrumen Evaluasi
yang Dikembangkan Oleh Alumni
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
FKIP UNRAM di SMP Se-Kabupaten
Lombok Barat”.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada
paparan-paparan sebelumnya,
permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana pemetaan kualitas instrumen
evaluasi yang dikembangkan oleh guru
Bahasa Indonesia Alumni Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP
Universitas Mataram di SMP Se-
Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan
dalam penelitian ini dapat dirincikan
menjadi pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimanakah bentuk penilaian
yang terdapat dalam instrumen
evaluasi pembelajaran.

2. Bagaimana kesesuaian kualitas
instrumen evaluasi pembelajaran
ditinjau dari kesesuaian KD dan
indikator yang terdapat dalam
instrumen evaluasi pembelajaran
yang dibuat oleh guru Bahasa
Indonesia Alumni PBSI FKIP
UNRAM di SMP Se-Kabupaten
Lombok Barat?

3. Bagaimana kelengkapan kualitas
instrumen evaluasi pembelajaran
oleh guru Bahasa Indonesia
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Alumni PBSI FKIP UNRAM di
SMP Se-Kabupaten Lombok
Barat?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan dengan rumusan

masalah yang telah dipaparkan
sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut: Untuk mendeskripsikan
bentuk penilaian yang ada di dalam
instrumen evaluasi pembelajaran yang
dikembangkan oleh guru bahasa
Indonesia Alumni PBSI FKIP
UNRAM di SMP SE-Kabupaten
Lombok Barat.
1. Untuk mengetahui kesesuaian

instrumen evaluasi pembelajaran
ditinjau dari kesesuaian dengan KD
dan indikator yang dikembangkan
oleh guru bahasa Indonesia Alumni
PBSI FKIP UNRAM di SMP Se-
Kabupaten Lombok Barat.

2. Untuk mengetahui kelengkapan
instrumen evaluasi pembelajaran
yang dikembangkan oleh guru
Bahasa Indonesia Alumni FKIP
UNRAM di SMP Se-Kabupaten
Lombok Barat.

1.4 Manfaat Penelitian
Setiap penelitian tentunya akan

memberikan manfaat. Manfaaat-manfaat
yang diharapkan penulis dari penelitian
ini adalah:
1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang berjudul
“Pemetaan Kualitas Instrumen Evaluasi
Pembelajaran Pendidikan Bahasa
Indonesia SMP Yang Dikembangkan
Oleh Alumni Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia FKIP UNRAM Se-
Kabupaten Lombok Barat” ini
diharapkan dapat dijadikan sebagai
bahan informasi bagi para tenaga
pendidikan mengenai kualitas instrumen
evaluasi serta sebagai sumbangan
pengetahuan bagi pendidikan di
Indonesia khususnya di bidang Bahasa
Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis
Hasil penelitian yang berjudul

“Pemetaan Kualitas Instrumen Evaluasi
Pembelajaran Pendidikan Bahasa
Indonesia SMP Yang Dikembangkan
Oleh Alumni Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia FKIP UNRAM Se-
Kabupaten Lombok Barat” ini
diharapkan dapat dijadikan sebagai
masukan bagi para guru, terutama guru
mata pelajaran Bahasa Indonesia di
SMP dalam menyusun instrumen
evaluasi. Penelitian ini dapat dijadikan
sebagai acuan bagi lembaga sekolah
untuk memperhatikan kualitas
instrumen evaluasi terutama dalam
mata pelajaran Bahasa Indonesia.

2. Metode Penelitian
Di dalam melakukan penelitian

dibutuhkan metode yang tepat untuk
memudahkan peneliti dalam mencari data,
mengolah data, menganalisis data, dan
sebagainya. Oleh karena itu, hal-hal yang
berkaitan dengan metode penelitian
tersebut akan dipaparkan dalam kegiatan
penelitian ini, dimulai dari menentukan
jenis penelitian, data dan sumber data,
metode dan teknik pengumpulan data,
instrument penelitian, metode analisis data
sampai metode penyajian data yang akan
dirincikan sebagai berikut.
2.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dibagi menjadi
dua yaitu, pendekatan kuantitatif dan
pendekatan kualitatif. Menurut McMillan
& Schumacher, 2003 (dalam Syamsudin &
Damaianti, 2011:73), pendekatan kualitatif
adalah suatu pendekatan yang juga disebut
pendekatan investigasi karena biasanya
peneliti mengumpulkan data dengan cara
bertatap muka langsung dan berinteraksi
dengan orang-orang di tempat penelitian.
Ditinjau dari jenisnya, pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini ialah
pendekatan kualitatif karena menjelaskan
data-data dengan menggambarkan kata-
kata.
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Jenis penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Menurut Bongdan dan Taylor
(dalam Moleong 2013 :4), metodologi
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat diamati. Pada
penelitian ini yang menjadi sasaran
penelitian adalah perangkat pembelajaran
RPP Bahasa Indonesia SMP yang
dikembangkan oleh Alumni Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP
Universitas Mataram di SMP Se-
Kabupaten Lombok Barat.
2.2 Populasi dan Sampel

Sevilla dkk. (1993) (dalam Mahsun,
2014:28) mendefinisikan populasi sebagai
kelompok besar yang merupakan sasaran
generalisasi. Sedangkan sampel adalah
sebagian populasi yang dapat mewakili
keseluruhan.

Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah semua instrumen
evaluasi pembelajaran yang terdapat dalam
RPP bahasa Indonesia SMP yang
dikembangkan oleh semua guru alumni
Pendidikan Bahasa dan Sastra indonesia
FKIP Universitas Mataram di kabupaten
Lombok Barat. Sedangkan sampel dalam
penelitian ini adalah instrumen evaluasi
pembelajaran yang terdapat dalam RPP
yang ada di SMPN Se-kabupaten Lombok
Barat yang terdiri dari SMPN 1 Gerung,
SMPN 4 Gerung, dan SMPN 1 Narmada
(tiga sekolah).

Penentuan sampel dalam penelitian ini
menggunakan teknik purposive sampling.
Teknik purposive sampling adalah teknik
pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Melakukan
penelitian tentang pemetaan kualitas RPP
yang dikembangkan oleh guru bahasa
Indonesia alumni PBSI FKIP UNRAM
maka sampel yang digunakan disesuaikan
dengan kebutuhan (Sugiyono, 2012: 218-
219). Penelitian pemetaan kualitas soal
UAS yang dikembangkan oleh guru
bahasa Indonesia sebagai sampel

penelitian ini berdasarkan beberapa
pertimbangan, antara lain:
1. Secara geografis Lombok Barat

terletak dekat dari pusat pemerintahan
dan lembaga Universitas Mataram. Di
Lombok Barat terdapat sekolah yang
berada di pusat perkotaan, di tengah,
dan di pinggiran. Dalam penelitian ini
sampel yang digunakan yaitu tiga
sekolah.

2. Selain pertimbangan secara geografis,
alasan pemilihan sekolah di Lombok
Barat sebagai sampel dalam penelitian
ini karena sekolah di pusat perkotaan
biasanya dalam hal prestasi belajarnya
lebih tinggi, sekolah di tengah kota
prestasi belajarnya sedang, dan
sekolah di pinggiran kota prestasi
belajarnya rendah. Dalam kaitannya
dengan kualitas pendidik otomatis
proses pembelajaran mempengaruhi
hasil belajar siswa. Instrument
evaluasi yang ada di dalam RPP
menjadi alat ukur untuk mengukur
seberapa jauh kemampuan para guru
mengembangkan atau merancang
sebuah RPP. Berdasarkan hal tersebut
penelitian berupa kualitas instrumen
evaluasi pembelajaran yang
dikembangkan oleh guru bahasa
Indonesia alumni PBSI FKIP
UNRAM dapat dibandingkan dari
ketiga sekolah tersebut.

3. Kualitas instrumen evaluasi
pembelajaran yang dikembangkan
oleh guru bahasa Indonesia ditemukan
masih ada beberapa kekurangan dalam
penyusunan instrumen evaluasi yaitu
(1) beberapa instrumen tidak sesuai
dengan indikator, (2) sebagian besar
instrumen tidak dilengkapi dengan
pedoman penilaian, (3) sebagian besar
instrumen tidak dilengkapi dengan
rubrik penilaian. Selain itu, sebagian
besar para guru belum melaksanakan
penilaian sebagaimana yang terdapat
dalam RPP tersebut.
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3.3 Data dan Sumber Data
Menurut Prasetyo (2013 : 171), data

adalah catatan atas kumpulan fakta. Data
merupakan bentuk jamak dari datum,
berasal dari bahasa latin yang berarti
“sesuatu yang diberikan”. Dalam
penggunaan sehari-hari data merupakan
suatu pernyataan yang diterima secara apa
adanya. Pernyataan ini adalah hasil
pengukuran atau pengamatan suatu
variabel berupa angka, kata-kata atau citra.
Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kelengkapan dan kesesuaian
instrumen evaluasi pembelajaran yang
terdapat dalam RPP yang dikembangkan
oleh alumni PBSI FKIP UNRAM Se-
Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan menurut Lofland dan
Lofland (dalam Moleong, 2013 :157)
dalam penelitian sumber data kualitatif
ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya
adalah data tambahan seperti dokumen dan
lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini
adalah perangkat pembelajaran RPP yang
dikembangkan oleh Alumni PBSI FKIP
UNRAM di SMP Se-Kabupaten Lombok
Barat.
3.4 Metode dan Tenik Pengumpulan
Data
Penelitian ini menggunakan dua metode,
yaitu :
1) Metode dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:206) metode
dokumentasi adalah metode dengan cara
mencari data yang berupa catatan,
transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, legger, agenda,
album, dan lain-lain. Metode
dokumentasi, ditempuh melalui
pelaksanaan dengan mengumpulkan data
yang bersumber dari bahan tertulis atau
dokumen-dokumen tertulis. Dokumen
sudah lama digunakan dalam penelitian
sebagai sumber data karena dalam banyak
hal dokumen sebagai sumber data
dokumen dimanfaatkan untuk
menafsirkan, menguji, bahkan untuk
meramal. Adapun objek yang
didokumentasikan dalam penelitian ini

adalah Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan
oleh guru bahasa Indonesia alumni
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
FKIP Universitas Mataram di Kabupaten
Lombok Barat.

2) Metode Catat
Metode Catat yaitu cara yang

dilakukan peneliti untuk mencatat data-
data yang ada hubungannya dengan
masalah peneliti. Metode catat diterapkan
setelah menempuh proses observasi atau
pengamatan dan pengumpulan data
(dokumentasi). Adapun objek-objek yang
akan dicatat pada penelitian ini adalah
kelengkapan dan kesesuaian instrument
evaluasi pembelajaran yang terdapat dalam
RPP yang dikembangkan oleh guru bahasa
Indonesia alumni PBSI FKIP Universitas
Mataram di SMP Se-Kabupaten Lombok
Barat.
3.5 Instrumen Penelitian

Keberhasilan penelitian banyak
ditentukan oleh intrumen digunakan, sebab
data yang diperlukan untuk menjawab
pertanyaan penelitian (masalah) dan
menguji hipotesis diperoleh melalui
instrumen. Instrumen sebagai alat
pengumpul data harus betul-betul
dirancang dan dibuat sedemikian rupa
sehingga menghasilkan data empiris
sebagaimana adanya.

Adapun bentuk instrumen dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Pada instrumen kualitatif ini sendiri
memiliki tiga kategori yaitu validitas
isi/materi, validitas konstruk dan validitas
bahasa/budaya. Berikut penjelasan
mengenai analisis kualitatif :
a. Substansi

Analisis substansi atau materi
dilakukan untuk mengetahui apakah
instrumen yang disusun sesuai dengan
tujuan dan standar kompetensi.

b. Konstruk
Konstruksi dilakukan untuk
mengetahui apakah soal sudah
memenuhi kaidah penulisan soal.
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c. Bahasa
Analisis bahasa adalah untuk melihat
apakah bahasa yang digunakan
komunikatif dan tidak menimbulkan
penafsiran yang berbeda.
Berikut adalah format bentuk

penilaian yang digunakan dalam penelitian
ini.
Format instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini dapat dilihat pada tabel-tabel
di bawah ini.
Tabel 1. Format Bentuk Penilaian Tertulis

No. KD Indikator Tertulis Ket.

1.

Tabel 2. Format Bentuk Penilaian Proyek

No. KD Indikator Proyek Ket.

1.

Tabel 3. Format Bentuk Penilaian Unjuk
Kerja

No. KD Indikator Unjuk
Kerja

Ket.

1.

Tabel 4. Format Bentuk Penilaian Produk
(Product)

No. KD Indikator Produk Ket.

1.

Tabel 5. Format Bentuk Penilaian
Portofolio

No
.

KD Indikator Portofolio Ket.

1.

Tabel 6. Format Bentuk Penilaian Sikap

No. KD Indikator Sikap Ket.

1.

Tabel 7. Format Bentuk Penilaian Diri

No. KD Indikator Tertulis Ket.

1.

Tabel 8. Format Kesesuaian Instrumen
Evaluasi.
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Berikan tanda () pada masing-masing
kolom kesesuaian.

NO KD INDIKATOR

KESESU
AIAN

S K
S

T
S

1.

2.

3.

4.

5.

DS
T

Deskriptor:

1. ()  S, jika semua instrumen sesuai
dengan indikator dan kompetensi
dasar

2. () KS, jika sebagian besar
instrument sesuai dengan indikator
dan kompetensi dasar

3. () TS, jika sebagian kecil
instrument sesuai tidak sesuai
dengan indikator dan kompetensi
dasar.

Tabel 9. Format Kelengkapan Instrumen
Evaluasi Pembelajaran.

Berikan tanda () pada masing-masing
kolom kelengkapan soal.

NO KD INDIKATOR

KELENG
KAPAN

L K
L

T
L

1.

2.

3.

4.

5.

DS
T

Deskriptor:

1. () L, jika instrument evaluasi
memenuhi 3 kriteria, yaitu petunjuk
atau perintah, instrument evaluasi,
dan pedoman penilaian.

2. () KL, jika instrument evaluasi
memenuhi 2 kriteria

3. () TL, jika instrument evaluasi
memenuhi 1 kriteria.

3.6 Metode dan Tenik Analisis Data
Tahap analisis data, penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif.
Menurut Sanjaya (2013:47) penelitian
deskriptif kualitatif adalah metode
penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan secara utuh dan
mendalam tentang realitas sosial dan
fenomena yang terjadi di masyarakat yang
menjadi subjek penelitian sehingga
tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan
model dari fenomena tersebut.

Prosedur analisis secara kualitatif
menurut Ratnawulan dan Rusdiana
(2015:155) dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Menganalis setiap butir soal
berdasarkan semua kriteria yang
tertera di dalam format!

b. Memberikan tanda cek () pada
kolom, bila soal yang ditelaah
sudah sesuai dengan kriteria!

c. Memberikan tanda (-) pada kolom,
bila soal yang ditelaah tidak sesuai
dengan kriteria, kemudian tuliskan
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alasan pada ruang catatan atau pada
teks soal dan perbaikannya.

3.7 Metode Penyajian Hasil Penelitian
Bentuk penyajian hasil analisis data

dalam penelitian ini berbentuk teks
(tekstual) dan dalam bentuk tabel.
Penyajian data secara tekstual merupakan
penyajian data dalam bentuk kalimat
dengan menggunakan kata-kata biasa,
sedangkan penyajian dalam bentuk tabel
digunakan sebagai instrumen penelitian
untuk kelengakapan dan kesesuaian
instrumen evaluasi pembelajaran yang
terdapat dalam RPP pada teknik
pengumpulan data dan penyajian hasil
analisis data. Pada penyajian hasil analisis
data, peneliti melakukan tahapan pada
validitas isi/materi, validitas konstruk, dan
validitas bahasa.

3. PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan dibahas

mengenai pembahasan berdasarkan hasil
analisis penelitian yang sesuai dengan
rumusan masalah. Masalah yang pertama
adalah bentuk penilaian yang digunakan
dalam instrument evaluasi pembelajaran,
kemudian kualitas kesesuaian instrument
evaluasi pembelajaran berdasarkan
kesesuaian KD dan indikator, dan yang
ketiga adalah kelengkapan instrument
evaluasi pembelajaran yang digunakan
oleh guru bahasa Indonesia Alumni PBSI
FKIP UNRAM di SMPN Se-Kabupaten
Lombok Barat. Hasil penelitian tersebut
akan dipaparkan sebagai berikut:

3.1 Penilaian dalam Pembelajaran
Pada kurikulum 2013, penilaian hasil

belajar peserta didik mencakup
kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang dilakukan secara
berimbang sehingga dapat digunakan
untuk menentukan posisi relative setiap
peserta didik terhadap standar yang telah
ditetapkan. Untuk melengkapi perangkat
pembelajaran bahasa Indonesia dengan
suatu model, diperlukan jenis-jenis

penilaian yang sesuai. Pada uraian berikut
disajikan penjelasan tentang penilaian
sikap, pengetahuan dan keterampilan pada
pembelajaran.
a. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dapat
berupa tes tulis, lisan dan penugasan
instrumen tes tulis umumnya
mengunakan soal pilihan ganda dan
uraian. Pada pembelajaran bahasa
Indonesia yang menggunakan
pendekatan scientific, instrument
penilaian harus dapat menilai
keterampilan berpikir tingkat tinggi
(HOTS “Higher Other Thinking Skill”)
menguji proses anlisis, sintesis,
evaluasi bahkan sampai kreatif.

b. Penilaian Keterampilan
Pendidik menilai kompetensi

keterampilan melalui penilaian kinerja,
yaitu penilaian yang menuntut peserta
didik mendemonstrasikan suatu
kompetensi tertentu dengan
menggunakan tes praktik, projek dan
penilaian portofolio.

c. Penilaian Sikap
Penilaian sikap bermula dari
perasaaan (suka atau tidak suka) yang
terkait dengan kecenderungan
seseorang dalam merespon
sesuatu/objek. Sikap juga sebagai
ekspresi dari nilai-nilai atau
pandangan hidup yang dimiliki oleh
seseorang. Penilaian yang dilakukan
oleh para guru dengan menilai
perilaku sehingga penilaian sikap
dilakukan dengan cara observasi
perilaku.

3.2 Bentuk Penilaian
Menurut Arikunto (dalam Prasetyo,

2013: 43) penilaian adalah mengambil
sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan
ukuran baik buruk. Berdasarkan
bentuknya, penilaian meliputi delapan
bentuk yaitu :
a. Penilaian tertulis,
b. Penilaian lisan,
c. Penilaian unjuk kerja
d. Penilaian produk
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e. Penilaian sikap
f. Penilaian portofolio
g. Penilaian proyek
h. Penilaian diri

5.2.1 Bentuk Penilaian SMP 1 Gerung
Berdasarkan hasil analisis kualitatif

instrumen evaluasi pembelajaran yang
telah dilakukan pada instrumen 1 terkait
dengan bentuk penilaian yang terdapat
dalam RPP yang disusun oleh guru bahasa
Indonesia Alumni PBSI FKIP UNRAM
pada kelas VII di SMPN 1 Gerung,
ditemukan tiga penilaian sebagai berikut:
1. Penilaian Pengetahuan

Pada penilaian pengetahuan ini
terdapat tiga penilaian yang digunakan
yaitu penilaian tertulis, penilaian
penugasan dan penilaian portofolio.
Penilaian pengetahuan tersebut terdapat
pada KD 3.2 yang berisi tentang Menelaah
struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi
tentang objek (sekolah, tempat wisata,
tempat bersejarah, dan atau suasana pentas
seni daerah. Penilaian pengetahuan dengan
bentuk penilaian tertulis dapat dilihat pada
tabel 4.3 pada halaman 49. Penilaian
tertulis yang digunakan dalam RPP di
SMPN 1 Gerung dapat didukung dengan
pendapat menurut Burhanudin Tola bahwa
penilaian tertulis adalah penilaian yang
berisi tes yang soal dan jawaban yang
diberikan kepada siswa dalam bentuk
bahan tulisan. Bentuk soal tertulis dapat
diklasifikasikan menjadi 2 bagian
berdasarkan ada tidaknya pilihan jawaban.
Soal yang tersedia jawabannya adalah soal
pilihan ganda dan menjodohkan.
Sedangkan soal yang tidak ada pilihan
jawabannya adalah soal isian dan uraian.
2. Penilaian Keterampilan

Pada penilaian keterampilan yang
digunakan dalam RPP di SMPN 1 Gerung
terdapat bentuk penilaian produk yang
dapat dilihat pada tabel 4.4 pada halaman
50. Namun, pada penilaian keterampilan
ini tidak hanya menggunakan satu bentuk
penilaian saja seperti yang dicantumkan di
dalam RPP.

Penilaian keterampilan yang
digunakan dalam RPP di SMPN 1 Gerung
sesuai dengan pendapat ahli mengenai
penilaian produk dan penilaian unjuk
kerja. Menurut Burhanudin Tola produk
adalah penilaian terhadap penugasan
keterampilan siswa dalam membuat suatu
hasil karya (proses) dan penilaian kualitas
hasil karya siswa (produk) tertentu.

Selanjutnya penilaian unjuk kerja
yang terdapat dalam RPP SMPN 1 Gerung
sesuai dengan pendapat Arikunto. Dalam
bukunya, Arikunto (2015:242-243) sesuai
dengan Pedoman Model Penilaian kelas
yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum
Balitbang Diknas, yang dimaksud dengan
penilaian unjuk kerja adalah kegiatan
peserta didik dalam melakukan sesuatu.

Sedangkan untuk bentuk tes yang
digunakan dalam RPP yang disusun oleh
guru bahasa Indonesia Alumni PBSI FKIP
UNRAM di SMPN 1 Gerung ini adalah
essay question atau uraian. Bentuk tes ini
terdapat pada tabel penilaian tertulis pada
KD 3.2 tentang menelaah struktur
kebahasaan dari teks deskripsi tentang
objek (sekolah, tempat wisata, tempat
bersejarah atau suasana pentas seni daerah)
yang akan didengar atau dibaca.
3. Penilaian Sikap

Penilaian sikap yang terdapat dalam
RPP yang disusun oleh guru bahasa
Indonesia Alumni PBSI FKIP UNRAM di
SMPN 1 Gerung ini menggunakan teknik
penilaian observasi atau jurnal dan
penilaian antar teman. Namun, penilaian
sikap yang dicantumkan dalam RPP ini
hanya tabel tentang penilaian observasi
saja. Sedangkan untuk penilaian sikap
dengan penilaian antar peserta didik tidak
dicantumkan. Penilaian sikap yang
dicantumkan di dalam RPP biasanya hanya
formalitas saja, karena saat proses belajar
pembelajaran penilaian sikap ini tidak
dilaksanakan. Sehingga penilaian sikap
yang dicantumkan di dalam RPP perlu
diperhatikan pelaksanaanya dalam proses
pembelajaran.
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5.5.2 Bentuk Penilaian SMP 4 Gerung
Berdasarkan hasil analisis kualitatif

instrumen evaluasi pembelajaran yang
telah dilakukan pada instrumen 1 terkait
dengan bentuk penilaian yang terdapat
dalam RPP yang disusun oleh guru bahasa
Indonesia Alumni PBSI FKIP UNRAM
pada kelas VII di SMPN 4 Gerung,
ditemukan dua penilaian yaitu penilaian
pengetahuan dan penilaian keterampilan
yang masing-masing penilaian tersebut
menggunakan bentuk penilaian tes tertulis.
Bentuk tes yang digunakan dalam RPP ini
adalah essay question atau uraian.
Penilaian tertulis ini terdapat pada KD 3.8
yang berisi tentang menelaah struktur
kebahasaan dari isi teks laporan hasil
observasi yang berupa buku pengetahuan
yang dibaca atau diperdengarkan.

Bentuk penilaian tertulis ini sesuai
dengan pendapat Sumarna (2004:8-9)
penilaian tertulis merupakan alat penilaian
berbasis kelas yang penyajian maupun
penggunaanya dalam bentuk tertulis.
peserta didik memberikan jawaban atas
pertanyaan atau pernyataan maupun
tanggapan atas pertanyaan atau pernyataan
yang diberikan. Menurut Sukardi
(2008:96) untuk meningkatkan mutu
pertanyaan esai sebagai alat pengukur hasil
belajar yang komplek, memerlukan dua
hal penting yang perlu diperhatikan
evaluator. Kedua hal penting tersebut,
yaitu (1) bagaimana mengkostruksi
pertanyaan esai yang mengukur perilaku
yang direncanakan dan (2) bagaimana
menskor jawaban yang diperoleh dari
siswa.
5.5.3 Bentuk Penilaian SMP 1 Narmada

Berdasarkan hasil analisis kualitatif
instrumen evaluasi pembelajaran yang
telah dilakukan pada instrumen 1 terkait
dengan bentuk penilaian yang terdapat
dalam RPP yang disusun oleh guru bahasa
Indonesia Alumni PBSI FKIP UNRAM
pada kelas VII di SMPN 1 Narmada,
ditemukan tiga penilaian yaitu (1)
penilaian sikap yang menggunakan teknik
observasi atau jurnal, (2) penilaian

pengetahuan yang menggunakan teknik tes
tertulis dan (3) penilaian keterampilan
dilakukan dengan teknik tes tertulis.

Namun, tidak semua penilaian
dicantumkan didalamnya melainkan hanya
ada penilaian sikap yang menggunakan
teknik observasi/jurnal dan penilaian
pengetahuan yang menggunakan teknik tes
tertulis. Menurut Burhanudin Tola
(2008:39) penilaian sikap dapat dilakukan
dengan menggunakan pengamatan
terhadap perilaku siswa secara langsung,
pertanyaan langsung, laporan pribadi, atau
dengan tes skala sikap atau angket. Sikap
adalah kecenderungan untuk bertindak
secara suka atau tidak suka terhadap suatu
objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara:
(1) mengamati dan meniru, (2) menerima
penguatan dan (3) menerima informasi
verbal. Namun perubahan sikap dpat
diperoleh melalui; (1) proses
pembelajaran, (2) kepentingan/tujuan yang
ingin dicapai (fungsional), (3) keteguhan
individu terhadap objek (sosial), (4)
berusaha mewujudkan keadaan yang serasi
dalam dirinya (konsistensi). Adapun
kegunaan sikap adalah untuk: (1)
pembinaan siswa, (2) perbaikan proses
pembelajaran, (3) peningkatan
profesionalisme guru, (4) pelaporan
(kemajuan belajar, semester). Komponen
sikap meliputi afektif (perasaan), kognitif
(kepercayaan) dan konatif (kecederungan
untuk bertingkah laku). Burhanuddin Tola
mengatakan bahwa bentuk penilaian sikap
dengan menggunakan teknik
observasi/jurnal terdiri dari lima kolom
yaitu kolom nomor, kolom hari atau
tanggal, kolom nama siswa, kolom
perilaku siswa baik positif maupun negatif
dan kolom keterangan Sedangkan untuk
penilaian keterampilan, instrumen
penilaiannya tidak dicantumkan. Selain
itu, penilaian pengetahuan dengan tes
tertulis yang ada tidak sesuai dengan
penilaian yang dicantumkan karena tes
tertulis tersebut tidak disertai dengan butir
soal. Kemudian terdapat tabel pedoman
penilaian tes tertulis (PG dan Uraian),
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namun di dalam RPP tersebut tidak
dicantumkan butir soal untuk pilihan
ganda maupun uraian melainkan hanya ada
rubrik penskoran soal uraian dan pilihan
ganda saja.

5.2 Kesesuaian Kualitas Instrumen
Evaluasi Pembelajaran
5.2.1 Kesesuaian Kualitas Instrumen
Evaluasi Pembelajaran SMP Negeri 1
Gerung

Berdasarkan hasil analisis kualitatif
yang telah dilakukan pada instrumen 2
terkait dengan kesesuaian kualitas
instrumen evaluasi pembelajaran ditinjau
dari kesesuaian KD dan indikator dalam
RPP yang disusun oleh guru bahasa
Indonesia Alumni PBSI FKIP UNRAM
yang digunakan pada kelas VII SMPN 1
Gerung dapat ditemukan ketidaksesuaian
dalam penyusunan RPP. Ketidaksesuaian
itu terdapat pada KD 3.2 tentang menelaah
struktur dan kaidah kebahasaan dari teks
deskripsi tentang objek (sekolah, tempat
wisata, tempat bersejarah dan atau suasana
pentas seni daerah) yang didengar atau
dibaca dengan dua indikator pencapaian
kompetensi. Indikator pertama terdapat
pada indikator 3.2.4 tentang melengkapi
bagian teks deskripsi yang dirumpangkan.
Kemudian indikator yang kedua terdapat
pada indikator 3.2.5 tentang memperbaiki
kesalahan penggunaan tanda baca atau
ejaan. Kedua indikator tersebut tidak
sesuai dengan banyaknya instrumen yang
ada di dalam RPP. Di dalam RPP tersebut
ditemukan bahwa KD 3.2 memiliki lima
indikator yaitu 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
dan 3.2.5. Namun dari kelima indikator
tersebut, hanya tiga indikator saja yang
memiliki instrumen. Sedangkan dua
indikator lainnya tidak ada instrumen yang
dicantumkan di dalam RPP tersebut.

Selanjutnya ditemukan kesesuaian
antara KD dan indikator yang terdapat
pada KD 4.2 tentang menyajikan data,
gagasan dan kesan dalam bentuk teks
deskripsi tentang objek (sekolah, tempat
wisata, tempat bersejarah dan atau suasana

pentas seni daerah) secara tulis dan lisan
dengan memperhatikan struktur dan
kaidah kebahasaan baik secara lisan dan
tulisan  dengan dua indikator pencapaian
kompetensi yaitu indikator 4.2.1 tentang
merencanakan penulisan teks deskripsi dan
indikator 4.2.2 tentang menulis teks
deskripsi dengan memperhatikan penulisan
kata, kelengkapan struktur dan kaidah
penggunaan kata, kalimat, tanda baca dan
ejaan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa
kesesuaian instrumen evaluasi
pembelajaran ditinjau dari kesesuaian KD
dan indikator yang terdapat di dalam RPP
SMPN 1 Gerung adalah “KS” (kurang
sesuai) karena hanya sebagian besar
instrumen yang sesuai dengan indikator
dan kompetensi dasar.

5.2.2 Kesesuaian Kualitas Instrumen
Evaluasi Pembelajaran SMPN 4 Gerung
Berdasarkan hasil analisis kualitatif yang
telah dilakukan pada instrumen 2 terkait
dengan kesesuaian kualitas instrumen
evaluasi pembelajaran ditinjau dari
kesesuaian KD dan indikator yang disusun
oleh guru bahasa Indonesia Alumni PBSI
FKIP UNRAM yang digunakan pada kelas
yang digunakan pada kelas VII SMPN 4
Gerung dalam RPP dapat ditemukan
kesesuaian dalam penyusunan RPP.
Kesesuaian tersebut terdapat pada KD 3.8
tentang menelaah struktur, kebahasaan dan
isis teks laporan hasil observasi yang
berupa buku pengetahuan yang dibaca atau
diperdengarkan dengan lima indikator
didalamnya. Indikator tersebut yaitu (1)
indikator 3.8.1 tentang menjelaskan hasil
telaah terhadap struktur teks hasil
observasi, (2) indikator 3.8.2 tentang
menjelaskan perbedaan teks laporan hasil
observasi dan teks deskripsi, (3) indikator
3.8.3 tentang menyimpulkan prinsip
penggunaan kata, kalimat, paragraf pada
teks laporan hasil observasi, (4) indikator
3.8.4 tentang melengkapi teks laporan
hasil observasi sesuai dengan telaah
struktur dan bahasa dan (5) 3.8.5  tentang
menentukan dan memperbaiki kesalahan
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penggunaan kata, kalimat, ejaan dan tanda
baca. Di dalam RPP tersebut hanya
dicantumkan dua instrumen saja namun
sudah mencangkup kelima indikator yang
ditulis di dalam RPP. Sehingga dapat
dinyatakan bahwa kesesuaian instrumen
evaluasi pembelajaran ditinjau dari
kesesuaian KD dan indikator yang terdapat
di dalam RPP yang disusun oleh guru
bahasa Indonesia Alumni PBSI FKIP
UNRAM yang digunakan pada kelas VII
di SMPN 4 Gerung adalah “S” (sesuai)
karena semua instrumen yang
dicantumkan sesuai dengan indikator dan
kompetensi dasar yang ada di dalam
penyusunan RPP

5.2.3 Kesesuaian Kualitas Instrumen
Evaluasi Pembelajaran SMPN 1
Narmada

Berdasarkan hasil analisis kualitatif
yang telah dilakukan pada instrumen 2
terkait dengan kesesuaian kualitas
instrumen evaluasi pembelajaran ditinjau
dari kesesuaian KD dan indikator dalam
RPP yang disusun oleh guru bahasa
Indonesia Alumni PBSI FKIP UNRAM
yang digunakan pada kelas VII di SMPN 1
Narmada ditemukan ketidaksesuaian
dalam penyusunannya. Ketidaksesuaian
tersebut terdapat pada KD 3.4 dan KD 4.4.
KD pertama yaitu KD 3.4 tentang
menelaah struktur dan unsur kebahasaan
dari teks narasi (cerita fantasi) tentang
objek (sekolah, tempat wisata, tempat
bersejarah dan atau suasana pentas seni
daerah) yang didengar atau dibaca dengan
lima indikator didalamnya. Indikator
tersebut yaitu (1) indikator 3.4.1 tentang
merinci struktur cerita fantasi, (2)
indikator 3.4.2 tentang menyimpulkan
karakteristik bagian-bagian pada struktur
cerita fantasi (orientasi, komplikasi,
resolusi), (3) indikator 3.4.3 tentang
menelaah hasil melengkapi cerita fantasi
dari segi struktur cerita fantasi, (4)
indikator 3.4.4 tentang memperbaiki cerita
fantasi dari segi diksi dan kalimat dialog

serta kesalahan tanda baca dan (5)
indikator 3.4.5 tentang mengomentari
cerita fantasi dari segi struktur dan
bahasanya.

KD kedua yaitu KD 4.4 tentang
menyajikan data, gagasan kesan dalam
bentuk narasi (cerita fantasi) tentang objek
(sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah
dan atau suasana pentas seni daerah)
secara tulis dan lisan dengan
memperhatikan struktur, kebahasaan
secara lisan maupun tulisan dengan dua
indikatornya. Indikator pertama yaitu
indikator 4.4.1 tentang merencanakan
pengembangan cerita fantasi dan indikator
yang kedua yaitu indikator 4.4.2 tentang
menulis cerita fantasi dengan
memperhatikan pilihan kata, kelengkapan
struktur dan kaidah penggunaan kata,
kalimat, tanda baca dan ejaan.

Dari kedua KD beserta indikator
yang ada di dalam penyusunan RPP ini,
instrumen yang dicantumkan kurang
sesuai dengan KD maupun indikator yang
ada. Instrumen pertama yaitu instrumen
penilaian sikap dengan teknik observasi
atau jurnal dan kedua instrumen penilaian
pengetahuan dengan teknik tes tertulis.
Sedangkan untuk penilaian keterampilan
yang menggunakan tes tertulis tidak
dicantumkana di dalam RPP. Sehingga
dapat dinyatakan bahwa kesesuaian
instrumen evaluasi pembelajaran ditinjau
dari kesesuaian KD dan indikator yang
terdapat di dalam RPP yang disusun oleh
guru bahasa Indonesia Alumni PBSI FKIP
UNRAM yang digunakan pada kelas VII
di SMPN 1 Narmada adalah “KS” (karena
sesuai) karena sebagian besar instrumen
yang dicantumkan sesuai dengan indikator
dan kompetensi dasar.

5.3 Kelengkapan Kualitas Instrumen
Evaluasi Pembelajaran
5.3.1 Kelengkapan Kualitas Instrumen
Evaluasi Pembelajaran SMPN 1 Gerung

Berdasarkan hasil analisis kualitatif
instrumen evaluasi pembelajaran yang
telah dilakukan pada instrumen 3 terkait
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dengan kelengkapan soal pilihan ganda
atau essai yang terdapat dalam RPP yang
disusun oleh guru bahasa Indonesia
Alumni PBSI FKIP UNRAM yang
digunakan pada kelas VII di SMPN 1
Gerung, ditemukan kelengkapan dalam
penyusunannya. Kelengkapan tersebut
dilihat dari adanya kelengkapan perintah
atau petunjuk, kelengkapan soal dan
kelengkapan pedoman penilaian. Sehingga
dapat dinyatakan bahwa kelengkapan
instrumen evaluasi pembelajaran ditinjau
dari kelengkapan soal pilihan ganda atau
essai yang terdapat di dalam RPP yang
disusun oleh guru bahasa Indonesia
Alumni PBSI FKIP UNRAM yang
digunakan pada kelas VII di SMPN 1
Gerung adalah “L” (lengkap) karena
memenuhi 3 kriteria yang ada yaitu
kelengkapan petunjuk atau perintah,
kelengkapan soal dan adanya kelengkapan
pedoman penilaian.

5.3.2 Kelengkapan Kualitas Instrumen
Evaluasi Pembelajaran SMPN 4 Gerung

Berdasarkan hasil analisis kualitatif
instrumen evaluasi pembelajaran yang
telah dilakukan pada instrumen 3 terkait
dengan kelengkapan soal pilihan ganda
atau essai yang terdapat dalam RPP yang
disusun oleh guru bahasa Indonesia
Alumni PBSI FKIP UNRAM yang
digunakan pada kelas di VII SMPN 4
Gerung, ditemukan kelengkapan dalam
penyusunannya. Kelengkapan tersebut
dilihat dari adanya kelengkapan perintah
atau petunjuk, kelengkapan soal dan
kelengkapan pedoman penilaian. Pertama
terdapat petunjuk atau perintah yang
dicantumkan sebelum mengerjakan soal.
Kedua, terdapat kelengkapan soal yang
akan dikerjakan. Ketiga, adanya pedoman
penilaian yang digunakan sebagai
pedoman untuk memperoleh nilai. Dari
penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan
bahwa kelengkapan instrumen evaluasi
pembelajaran terkait dengan kelengkapan
soal pilihan ganda atau uraian yang
disusun oleh guru bahasa Indonesia

Alumni PBSI FKIP UNRAM yang
digunakan pada kelas VII di SMPN 4
Gerung adalah “L” (lengkap) karena
memenuhi tiga kriteria yaitu kelengkapan
petunjuk atau perintah, kelengkapan soal
dan kelengkapan pedoman penilaian.

5.3.3 Kelengkapan Kualitas Instrumen
Evaluasi Pembelajaran SMPN 1
Narmada

Berdasarkan hasil analisis kualitatif
instrumen evaluasi pembelajaran yang
telah dilakukan pada instrumen 3 terkait
dengan kelengkapan soal pilihan ganda
atau essai yang terdapat dalam RPP yang
disusun oleh guru bahasa Indonesia
Alumni PBSI FKIP UNRAM yang
digunakan pada kelas VII di SMPN 1
Narmada ditemukan ketidaklengkapan
dalam penyusunannya. Ketidaklengkapan
tersebut dapat dilihat dari tidak adanya
petunjuk atau perintah untuk mengerjakan
soal, kelengkapan butir soal pilihan ganda
maupun uraian dan kelengkapan pedoman
penilaian. Akan tetapi, di dalam RPP
tersebut dicantumkan pedoman penilaian
tes tertulis untuk pilihan ganda maupun
uraian serta rubrik penskoran soal uraian
dan pilihan ganda. Dari penjelasan dapat
dinyatakan bahwa kelengkapan instrument
evaluasi pembelajaran terkait dengan
kelengkapan soal pilihan ganda atau uraian
yang terdapat dalam RPP yang disusun
oleh guru bahasa Indonesia Alumni PBSI
FKIP UNRAM yang digunakan pada kelas
VII di SMPN 1 Narmada adalah “KL”
(kurang lengkap) karena memenuhi semua
kriteria kelengkapan soal yaitu
kelengkapan petunjuk atau perintah,
kelengkapan soal dan kelengkapan
pedoman penilaian.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dapat disimpulkan bahwa,
hasil pemetaan kualitas instrumen evaluasi
pembelajaran yang dikembangkan oleh
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guru bahasa Indonesia Alumni PBSI FKIP
UNRAM di SMPN Se-Kabupaten Lombok
Barat terkait dengan rumusan masalah
mengenai bentuk penilaian yang
digunakan, kesesuaian instrument evaluasi
pembelajaran ditinjau dari kesesuaian KD
dengan indikator dan kelengkapan
instrument evaluasi pembelajaran yang
digunakan sebagian besar sudah tercapai.
Adapun simpulan tersebut akan
dipaparkan sebagai berikut :

1. Kualitas instrumen evaluasi
pembelajaran terkait dengan bentuk
penilaian yang digunakan dalam RPP
yang disusun oleh guru bahasa
Indonesia pada kelas VII di SMPN Se-
Kabupaten Lombok Barat yaitu pada
SMPN 1 Gerung, SMPN 4 Gerung dan
SMPN 1 Narmada ditemukan beberapa
penilaian yang berbeda. Dari ketiga
sekolah tersebut, ditemukan satu
sekolah yang mennggunakan tiga
penilaian yaitu pada SMP 1 Gerung.
Kemudian sekolah yang menggunakan
dua penilaian yaitu di SMPN 4
Gerung. Selanjutnya, sekolah yang
menggunakan satu penilaian yaitu
penilaian sikap saja terdapat pada
SMPN 1 Narmada.

2. Selanjutnya kualitas intrumen evaluasi
pembelajaran yang ditinjau dari
kesesuaian KD dan Indikator dalam
RPP yang disusun oleh guru bahasa
Indonesia Alumni PBSI FKIP
UNRAM di SMPN 1 Gerung
dinyatakan dalam “KS” (Kurang
Sesuai), SMPN 4 Gerung dinyatakan
dengan “S” (Sesuai) dan Indikator
dalam RPP di SMPN 1 Narmada
dinyatakan dengan “KS” (KS).

3. Kemudian untuk kelengkapan
intrumen evaluasi pembelajaran yang
digunakan dalam RPP yang disusun
oleh guru bahasa Indonesia Alumni
PBSI FKIP UNRAM di SMPN 1
Gerung dan SMPN 4 Gerung
dinyatakan dalam “L” (Lengkap)
karena instrument yang digunakan

dalam RPP memenuhi tiga kriteria
yaitu Sedangkan kelengkapan intrumen
evaluasi pembelajaran yang digunakan
dalam RPP di SMPN 1 Narmada dapat
dinyatakan “KL” karena hanya
memenuhi satu kriteria saja dari ketiga
kriteria yang telah disebutkan.

4. 2 Saran

Dalam upaya meningkatkan
penelitian kearah yang lebih baik, adapun
saran yang disampaikan peneliti adalah
penelitian ini diharapkan mampu menjadi
sumber pustaka baru dalam bidang
pendidikan khususnya tentang intrumen
evaluasi pembelajaran yang terdapat dalam
RPP yang disusun oleh guru bahasa
Indonesia Alumni PBSI FKIP UNRAM di
SMPN Se-Kabupaten Lombok Barat untuk
dapat ditingkatkan menjadi lebih baik guna
menciptakan calon pendidik yang
memiliki kreativitas tinggi dan tetap
menjaga nama baik almamater dan
Lembaga Pendidikan. Peneliti lainnya juga
diharapkan dapat mengkaji lebih luas lagi
tentang instrument evaluasi pembelajaran
yang ada. Sehingga penelitian ini,
penelitian terdahulu mengenai intrumen
evaluasi pembelajaran mengalami
pembaharuan.
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