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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN TESSUBJEKTIF DAN OBJEKTIF 

DALAM PEMBELAJARAN TEKS CERPEN SISWA SMA KELAS XI 

TAHUN AJARAN 2018/2019 

 

 

Oleh 

Dwi Anggraini S 

 Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengukurtingkat keberhasilan peserta 

didik dalam proses pembelajaran teks cerita pendek. Salah satu alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa proses pembelajaran 

menggunakan instrumen tes. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan produk 

intrumen evaluasi pembelajaran yaitu naskah tes baik subjektif maupun objektif 

berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills) untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi teks cerita pendek. 

 

Indikator kompetensi dasaryang ingin dicapai menjelaskan nilai-nilai kehidupan 

yang mencakup nilai moral, sosial, religius, pendidikan, psikologi, dan ekonomi; 

menemukan nilai-nilai kehidupan yang mencakup nilai moral, sosial, religius, 



pendidikan, psikologi, dan ekonomi; mendaftarkan nilai-nilai kehidupan yang 

mencakup nilai moral, sosial, religius, pendidikan, psikologi, dan ekonomi; dan 

mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan yang mencakup nilai moral, sosial, 

religius, pendidikan, psikologi, dan ekonomi. 

 

 Penelitian ini menggunakan metode Research and Developmentyang terdiri atas 

empat tahap yaitu potensi dan masalah, desain produk, validasi produk, dan 

desain teruji.Hasil penelitian ini menunjukkan hasil validasi berupa instrumen tes 

yang dikembangkan yang berbentuk soal pilihan gadan berjumlah 30, soal uraian 

berjumlah 10, dan soal menjodohkan berjumlah 10 yang telah dinyatakan layak 

digunakan oleh ahli materi dan ahli bahasa. Hasil validasi dari ahli materi 

diperoleh rerata persentase88% dan rerata skor 4,4 dengan kriteria layak 

digunakan dan hasil dari ahli bahasa diperoleh rerata persentase 87% dan rerata 

skor 4,3 dengan kriteria layak digunakan sehingga instrumen tes subjektif dan 

objektif dalam penelitian ini layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. 

 

Kata kunci : Pengembangan, Penilaian, Teks Cerita Pendek 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pembelajaran merupakan suatu proses transmisi pengetahuan kepada peserta 

didik (Mahsun, 2014:122). Pembelajaran digunakan sebagai cara atau upaya 

yang dilakukan lembaga pendidikan untuk memberikan ilmu kepada peserta 

didik. Pembelajaran dapat berjalan dengan efektif apabila proses belajar 

mengajar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

terdiri atas susunan langkah-langkah yang akan dilakukan saat penyampaian 

materi kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat memahami 

materi yang disampaikan. Penyampaian materi yang dilakukan harus sesuai 

dengan waktu yang telah dibuat di dalam RPP sebelum proses pembelajaran 

dilaksanakan. 

 

 

Pembelajaran dilaksanakan guru dan peserta didik yang diawasi oleh lembaga 

pendidikan seperti sekolah. Pembelajaran memiliki pihak yang menjadi kunci 

utama dalam prosesnya seperti guru yang menjadi fasilitator yang akan 

menyampaikan berbagai materi sebagai ilmu bagi sasaran didik yaitu siswa. 

Sedangkan, peserta didik adalah sasaran dari tujuan pendidikan yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan. 

Pembelajaran dituntut agar disampaikan dengan mudah, sehingga diharapkan 

peserta didik dapat memahami materi pelajaran dengan maksimal agar tujuan 
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pendidikan yang telah direncanakan dalam kurikulum dapat tercapai secara 

efisien. 

 

Proses pembelajaran mengacu pada kemajuan teknologi yang semkin 

berkembang dan maju saat ini. Kemajuan teknologi yang terjadi pada dunia 

pendidikan Indonesia membuat proses pembelajaran yang dilaksanakan 

bersifat dinamis. Sifat dinamis pada pendidikan adalah proses yang dapat 

menyesuaikan dengan keadaan artinya proses pembelajaran yang terjadi di 

Indonesia dapat menyesuaikan dengan teknologi yang semakin berkembang 

dan maju. Proses pembelajaran yang didukung dengan kemajuan teknologi 

saat ini berdampak pada peserta didik dan guru. 

 

Dampak kemajuan teknologi pada proses pembelajaran dapat memudahkan 

guru dalam penyampaian materi kepada siswa. Kemajuan teknologi yang 

dimanfaatkan guru sebagai media dalam proses pembelajaran juga 

memudahkan siswa untuk lebih memahami yang telah disampaikan oleh guru. 

Bukan hanya itu saja, kemajuan teknologi membuat peserta didik dapat 

memperoleh materi ajar dari berbagai sumber yang telah tersedia di internet. 

Misalnya saja, ketika seorang guru memberikan tugas untuk peserta didik, 

maka peserta didik harus menjawab tugas tersebut dengan baik. Maka dari itu, 

untuk mengerjakan tugas tersebut, peserta didik harus mendapatkan informasi 

yang sesuai dengan pertanyaan pada tugas tersebut. Agar peserta didik dapat 

menjawab berbagai pertanyaan yang telah diberikan oleh guru maka, peserta 

didik tersebut harus mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. 
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Setelah peserta didik menemukan informasi yang dibutuhkan. Peserta didik 

menjawab semua pertanyaan dengan didukung oleh jawaban yang dianggap 

benar oleh peserta didik. Jawaban yang diberikan peserta didik biasanya 

dianggap sudah benar dan mengharapkan mendapatkan hasil yang terbaik. 

Namun lain halnya, dengan guru sebagai pihak yang berperan sebagai tujuan 

akhir dari proses pembelajaran. 

 

Tujuan akhir proses pembelajaran adalah sebuah kegiatan evaluasi pada setiap 

peserta didik. Menurut Sudaryono (2012:39), mengatakan bahwa evaluasi 

berarti menentukan sampai seberapa sesuatu itu berharga, bermutu, atau 

bernilai terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa dan terhadap proses 

pembelajaran mengandung penilaian terhadap hasil belajar atau proses belajar 

itu, sampai seberapa jauh keduanya dapat dinilai baik. Kegiatan evaluasi 

dilakukan untuk menilai keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

 

Evaluasi dilakukan oleh seorang guru tidak hanya mengacu pada jawaban 

siswa dengan kurun waktu yang cepat. Evaluasi yang diberikan oleh seorang 

guru haruslah berpacu pada proses pembelajaran yang terjadi dalam kurun 

waktu yang lama. Evaluasi sangat bermanfaat untuk menilai kemampuan 

siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Setiap pembelajaran 

memerlukan evaluasi agar melihat keberhasilan proses belajar pada siswa.  

Selain itu, evaluasi dapat melihat kompetensi yang dimiliki oleh siswa. 

Evaluasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan tujuan evaluasi tersebut  
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dilakukan. Tujuan evaluasi biasanya bertujuan untuk mengukur atau menilai 

suatu hal agar menjadi lebih baik. Bila evaluasi diperlukan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran, maka evaluasi dapat dilakukan oleh guru dengan 

penyesuaian kebutuhan. Kebutuhan dari evaluasi umumnya dilakukan untuk 

menilai atau mengukur hasil belajar yang telah dilakukan selama proses 

pembelajaran.  

 

Evaluasi dapat dilakukan dengan membuat instrumen dalam bentuk seperti tes 

atau nontes. Pada umumnya dalam kegiatan evaluasi yang sering digunakan 

adalah instrumen evaluasi bentuk nontes. Instrumen evaluasi nontes yang 

umumnya digunakan untuk penilaian yakni berbentuk kuesioner (angket). 

Instrumen kuesioner berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan 

dengan objek yang dinilai, dengan maksud untuk mendapatkan data/informasi 

pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang dinilai, dengan maksud 

untuk mendapatkan data/informasi (Yusuf, 2015:103). Instrumen kuesioner 

dilakukan untuk mempermudah kegiatan evaluasi dalam memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam proses penilaian. 

 

Penggunaan instrumen kuesioner dapat dilakukan dalam proses evaluasi 

dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat juga dijadikan 

sebagai penilaian. Instrumen evaluasi dapat mencakup penilaian pada materi 

pembelajaran, tujuan pembelajaran, kurikulum pendidikan, situasi pada siswa, 

kondisi pada siswa, kekurangan atau kelebihan pada materi pembelajaran, dan 

kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Pada 
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penelitian ini, instrumen evaluasi difokuskan pada pembelajaran Teks Cerpen 

untuk kelas XI. Instrumen evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini 

berbentuk instrumen tes subjektif dan objektif. 

 

Teks cerpen memiliki cerita yang pendek, sehingga lebih menarik perhatian 

pembaca. Unsur-unsur yang terkandung dalam teks cerpen seperti: tokoh, 

penokohan, alur, setting, sudut pandang yang digambarkan dengan ringkas. 

Teks cerpen juga mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat direalisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari oleh pembacanya. Nilai kehidupan yang 

terkandung dapat berupa: Nilai moral, sosial, budaya, ekonomi, sejarah, dan 

psikologi. Penulisan teks cerpen juga dikemas semenarik mungkin agar 

pembaca mendapatkan kesan yang berbeda saat membacanya. 

 

Teks cerpen pada kelas XI di SMA diberikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Penyampaian materi tentang teks cerpen oleh guru dilakukan 

dengan harapan siswa dapat memahami pelajaran tersebut dengan maksimal. 

Pemahaman siswa dapat diuji untuk memberikan penilaian dalam bentuk 

instrumen evaluasi yang diberikan guru setelah materi tersebut disampaikan. 

Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen dalam bentuk 

angket, sehingga pengumpulan data dapat dilakukan dengan cermat. 

Instrumen evaluasi yang diberikan berhubungan dengan teks cerpen yang akan 

terlihat memiliki kekurangan dan kelebihan bagi siswa. 
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Seteleh evaluasi dilakukan, maka keputusan penilaian dari teks cerpen tersebut  

dapat dilihat. Oleh sebab itu, setelah instrumen dilakukan, peneliti  

dapat melaksanakan sebuah pengembangan. Kegiatan pengembangan yang 

dilakukan pada instrumen teks cerpen kelas XI dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan metode pengembangan dan penelitian (research & 

development). Metode tersebut digunakan untuk melakukan penelitian ini 

dengan menyesuaikan kebutuhan dalam penelitian yang dilakukan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang instrumen pembelajaran teks cerpen dengan menggunakan instrumen 

tes subjektif dan objektif untuk siswa kelas XI Tahun Ajaran 2018/2019. 

Peneliti memilih instrumen evaluasi pada teks cerpen sebagai fokus penelitian 

ini karena, teks cerpen adalah teks yang dituliskan dengan jalan cerita yang 

pendek, sehingga paling diminati oleh pembaca karya sastra dalam hal ini 

siswa kelas XI. Selain itu, siswa kelas XI telah mendapatkan materi pelajaran 

teks cerpen yang terdapat di dalam kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa 

Indonesia pada KD 3.8 Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang 

terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca dan KD 4.8 

Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita 

pendek. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Instrumen Tes Subjektif 

dan Objektif dalam Pembelajaran Teks Cerpen Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 

2018/2019”.  
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Penelitian yang berkaitan dengan teks cerpen juga pernah dilakukan oleh 

mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung 

yaitu Meriyati dengan judul “Pembelajaran Menulis Cerita Pendek Siswa 

Kelas XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi, rekaman dan angket. Penelitian ini mengkaji tentang 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam pembelajaran teks cerita 

pendek. Penelitian tersebut menemukan evaluasi penilaian sikap yang 

dilakukan guru tidak sesuai dengan kurikulum 2013. Pada penelitian ini 

membedakan dengan penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini hanya 

terfokus pada pengembangan penilaian dalam pembelajaran teks cerita pendek 

dengan menggunakan tes subjektif dan objektif. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (Research 

and development/R&D) dengan mengharapkan hasil penelitian yang dapat 

bermanfaat bagi sekolah, guru maupun peserta didik sebagai usaha untuk 

meningkatkan pembelajaran pada materi ajar teks cerita pendek dan dapat 

meningkatkan kualitas dari diri setiap siswa.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah pengembangan instrumen tes subjektif dan objektif pada 

kompetensi dasar 3.8 Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang 

terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca dan 4.8 

Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam  
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      cerita pendek? 

2. Bagaimanakah validitas instrumen tes subjektif dan objektif dalam 

pembelajaran teks cerpen siswa SMA kelas XI Tahun Ajaran 2018/2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan pengembangan instrumen tes subjektif dan objektif pada 

kompetensi dasar 3.8 Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang 

terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca dan 

4.8 Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam 

cerita pendek? 

2. Mendeskripsikan validitas instrumen tes subjektif dan objektif dalam 

pembelajaran teks cerpen siswa SMA kelas XI Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembelajaran 

bahasa, baik manfaat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam 

peningkatan evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah dapat dijadikan sebagai upaya penyempurna dan 

pengembangan penilaian pendidikan. 

b. Bagi guru, instrumen evaluasi dapat dijadikan sebagai alat untuk 
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menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa pada 

pembelajaran teks cerpen. 

c. Menjadi referensi bagi yang meneliti dalam bidang yang sama. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi: 

1. Pengembangan instrumen tes subjektif dan objektif yang berorientasi 

ketrampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Other Thinking Skill) untuk 

mengukur hasil belajar siswa pada Kompetensi Dasar 3.8 Mengidentifikasi 

nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang 

dibaca dan 4.8 Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang 

dipelajari dalam cerita pendek. 

2. Pengukuran instrumen tes subjektif dan objektif yang digunakan untuk 

siswa SMA kelas XI dari segi validitas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1    Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

2.1.1 Pembelajaran Bahasa Indonesia 

 Berdasarkan Kurikulum 2013 terdapat 7 konsep umum mengenai buku teks   

yang dikutip dalam tulisan lembaga Pusat Perbukuan yaitu sebagai berikut 

(Agustina, 2016:44). 

1) Mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan untuk kelas pada 

buku tesebut ditulis, 

2) Menjelaskan pengetahuan sebagai input kepada siswa untuk 

menghasilkan ouput berupa keterampilan siswa dan bermuara pada 

pembentukan sikap siswa sebagai outcome pembelajaran, 

3) Menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan menyaji, 

4) Menggiring siswa untuk menemukan konsep yang sedang dipelajari 

melalui deduksi (discovery learning). Siswa sebisa mungkin diajak 

untuk mencari tahu, bukan langsung diberi tahu, 

5) Memuat penilaian capaian pembelajaran secara bertahap mulai review 

(ulasan), exercise (latihan), problem (pemecahan masalah), challenge 

(tantangan yang membutuhkan pemikiran mendalam), dan project 

(kegiatan bersama dalam memecahkan permasalahan yang  

membutuhkan dukungan sumber lainnya), 
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6) Menekankan penggunaan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis, 

7) Keterampilan tidak selalu dalam ranah abstrak, tetapi juga harus konkret 

dalam bentuk tindakan nyata (Puskurbuk dalam Agustina, 2016:45). 

 

Sehubungan dengan kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan ilmiah 

(saintific approach). Menurut Hosnan (dalam Agustina, 2016:52), 

menyatakan bahwa implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

dengan pendekatan ilmiah (saintific approach) adalah proses pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk 

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Proses 

pembelajaran harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Pada proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah 

sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar siswa tahu 

tentang’mengapa’. Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi 

atau materi ajar agar siswa tahu tentang ‘bagaimana’. Ranah pengetahuan 

menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar siswa tahu tentang 

‘apa’. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara 

kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skill) dan manusia yang 

emmiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skill) 
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dari siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan.  

Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yang 

dikaitkan dengan pendekatan saintifik, yaitu: 

1) Mengamati 

Metode mengamati mengutamakan proses pembelajaran (meaningfull 

learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan 

media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya (Kurniasih dalam Agustina, 2016:54). 

2) Menanya 

Aktivitas mengamati yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan 

cermat, akan muncul persepsi tentang objek yang diamati. Ada persepsi 

yang jelas, samar-samar bahkan kemungkinan gelap sehingga 

memunculkan banyak pertanyaan (Ptiyatni dalam Agustina, 2016:55). 

3) Mencoba 

Kegiatan mencoba adalah kegiatan pembelajaranyang didesain agar 

tercipta suasana kondusif yang memungkinkan peserta didik dapat 

melakukan aktivitas fisik yang memaksimalkan penggunaan panca indra 

dengan berbagai cara, media, dan pengalaman yang bermakna dalam 

menemukan ide, gagasan, konsep, dan prinsip sesuai dengan kompetensi 

mata pelajaran (Priyatni dalam Agustina, 2016:56). 

4) Menalar 

Kegiatan menalar dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana  

disampaikan dalam Permendikbud nomor 81a tahun 2013 adalah  
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memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil 

kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi (Priyatni dalam 

Agustina, 2016:56). 

5) Menyaji/Mengomunikasikan 

Kegiatan menyaji/ mengomunikasikan dalam pembelajaran sebagaimana 

disampaikan dalam permendikbud nomor 81a tahun 2013 adalah 

menyampaikan hasil pengamatan berdasarkan hasil analisis secara lisan, 

tertulis atau media lainnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah 

melakukan presentasi laporan hasil percobaan, mempresentasikan peta 

konsep, dan lain-lain (Priyatni dalam Agustina, 2016:570). 

 

2.2    Pembelajaran Teks Cerita Pendek 

2.2.1 Cerita Pendek 

     a. Pengertian Cerita Pendek 

Menurut Kosasih (2012:34), cerita pendek (cerpen) merupakan cerita yang 

menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu 

cerita memang relatif. Namun, pada umumnya cerita pendek merupakan 

cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar sepuluh menit atau 

setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 – 5.000 kata. Karena itu, cerita 

pendek sering diungkapkan dengann cerita yang dapat dibaca dalam sekali 

duduk. Ciri-ciri khas sebuah cerita pendek adalah sebagai berikut (Tarigan, 

2011:180). 

1. Ciri-ciri utama cerita pendek adalah: singkat, padu, dan intensif (brevity,  
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   vunity, and intensity). 

2. Unsur-unsur utama cerita pendek adalah: adegan, tokoh, dan gerak 

(scene, character, and action). 

3. Bahasa cerita pendek haruslah tajam, sugestif, dan menarik perhatian  

(incisive, suggestive, and alert) (Morris dkk, dalam Tarigan, 2011:180). 

4. Cerita pendek harus mengandung interpretasi pengarang tentang  

konsepsinya mengenai kehidupan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

5. Sebuah cerita pendek harus menimbulkan satu efek dalam pikiran 

pembaca. 

6. Cerita pendek harus menimbulkan perasaan pada pembaca bahwa jalan 

ceritalah yang pertama menarik perasaan, dan baru kemudian menarik 

pikiran. 

7. Cerita pendek mengandung detail-detail dan insiden-insiden yang dipilih 

dengan sengaja, dan yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan 

dalam pikiran pembaca. 

8. Dalam sebuah cerita pendek sebuah insiden yang terutama menguasai 

jalan cerita. 

9. Cerita pendek harus mempunyai seorang pelaku utama. 

10. Cerita pendek harus mempunyai satu efek atau kesan yang menarik  

(Lubis dalam Tarigan, 2011:181). 

11. Cerita pendek bergantung pada (satu) situasi. 

12. Cerita pendek memberikan impresi tunggal. 
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13. Cerita pendek berkemampuan mengemukakan secara lebih banyak−jadi, 

secara implisit−dari sekedar apa yang diceritakan (Nurgiyantoro, 

2007:11).  

14. Cerita pendek memberikan suatu kebulatan efek. 

15. Cerita pendek menyajikan satu emosi (Brooks dalam Tarigan, 

2011:181). 

16. Jumlah kata-kata yang terdapat dalam cerita pendek biasanya di bawah 

10.000 kata, tidak boleh lebih dari 10.000 kata (atau kira-kira 33 

halaman kuarto spasi rangkap) (Notosusanto dalam Tarigan, 2011:181). 

 

     b. Struktur Cerita Pendek 

Menurut Suyanto (2012:46), bahwa cerita pendek dibangun oleh unsur-

unsur yang saling terpadu, seperti: istilah tokoh (dan penokohan), alur, latar, 

gaya bahasa, dan sudut pandang. Penjelasan tentang unsur-unsur tersebut 

adalah sebagai berikut (Suyanto, 2012:46). 

a. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh adalah pelaku cerita yang tidak selalu berwujud manusia, tapi 

tergantung pada siapa atau apa yang diceritakannya dalam cerita. 

Watak/karakter adalah sifat dan sikap para tokoh tersebut. Adapun 

penokohan atau perwatakan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-

tokoh dan watak-wataknya itu dalam suatu cerita.  

b. Alur dan Pengaluran 

Alur dianggap sama dengan jalan cerita. Pendefinisian itu sebenarnya 

tidak tepat. Jalan cerita adalah peristiwa demi peristiwa yang terjadi 
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susul menyusul. Lebih dari itu alur adalah rangkaian peristiwa yang 

saling berkaitan karena hubungan sebab akibat.  

c. Latar 

Menurut Abrams (dalam Suyanto, 2012:50), latar adalah tempat, 

hubungan waktu, dann lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan. Latar dalam cerita dapat diklasifikasikan 

menjadi: 1) latar tempat, yaitu latar yang merupakan lokasi tempat 

terjadinya peristiwa cerita, baik itu nama kota, jalan, gedung, rumah, dan 

lain-lain; 2) latar waktu, yaitu latar yang berhubungan dengan saat 

terjadinya peristiwa cerita, apakah berupa penanggalan, penyebutan 

peristiwa sejarah, penggambaran situasi malam, pagi, siang, sore, dan 

lain-lain; dan 3) latar sosial, yaitu keadaan yang berupa adat istiadat, 

budaya, nilai-nilai/norma, dan sejenisnya yang ada di tempat peristiwa 

cerita. 

d. Gaya Bahasa (Style) 

Dalam penyampaian cerita, setiap pengarang ingin ceritanya punya daya 

sentuh dan efek yang kuat bagi pembaca. Oleh karena sarana karya prosa 

adalah bahasa, maka bahasa ini akan diolah semaksimal mungkin oleh 

pengarang dengan memaksimalkan gaya bahasa sebaik mungkin. Gaya 

bahasa (style) adalah cara mengungkapkan bahasa seorang pengarang 

untuk mencapai efek estetis dan kekuatan daya ungkap. Sedangkan, 

permajasan adalah teknik pengungkapan dengan menggunakan bahasa 

kias (maknanya tidak merujuk pada makna harfiah). 
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e. Penceritaan 

Penceritaan atau sering disebut juga sudut pandang (point of view) yakni 

dilihat dari sudut mana pengarang (narrator) bercerita, terbagi menjadi 2, 

yaitu pencerita intern dan pencerita ekstern. Pencerita intern adalah 

pencerita yang hadir di dalam teks sebagai tokoh cirinya dengan 

memakai kata ganti aku. Pencerita ekstern bersifat sebaliknya, ia tidak 

hadir dalam teks (berada di luar teks) dan menyebut tokoh-yokoh dengan 

kata ganti orang ketiga atau menyebut nama. 

f. Tema 

Tema adalah ide/gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam 

ceritanya. Tema ini akan diketahui setelah seluruh unsur prosa-fiksi itu 

dikaji. 

 

2.2.2 Proses Kreatif Menulis Cerita Pendek 

Menurut Kurniawan (2012:78), menyatakan bahwa kekuatan cerpen pada 

deskripsi rangkaian peristiwanya maka dalam menulis cerpen harus sering 

berlatih menuliskan kejadian atau peristiwa sehari-hari. Selanjutnya, 

peristiwa itu dirangkai dalam jalinan alur yang kekuatannya pada kausalitas 

(hubungan sebab-akibat). Dengan dua latihan ini maka, kita dapat membuat 

cerpen yang baik dan menarik.  

 

2.3    Evaluasi Pembelajaran  

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti peniliain 

atau penaksiran. Menurut Wirawan (2011:30) menyatakan bahwa evaluasi 
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merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis 

dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan 

dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam praktik profesi. Menurut Yusuf 

(2015:19), menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses 

pengumpulan dan analisa data secara sistematis untuk mengetahui bukti 

penguasaan peserta didik dalam belajar, ketercapaian tujuan yang telah 

ditetapkan dan menentukan keefektifan pendidikan atau pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, maka 

peniliti menyimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu alat yang 

digunakan dalam proses pengumpulan, menganalisis, dan penilaian data 

agar mengetahui hasil belajar siswa selama melaksanakan proses 

pembelajaran. 

 

2.3.1 Pendekatan Evaluasi pada Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Menurut Stecher (dalam Tayibnapis, 2000:22), mengatakan bahwa ada 

beberapa konsep tentang evaluasi dan bagaimana melakukannya itu 

dinamakan sebagai pendekatan evaluasi. Istilah pendekatan evaluasi ini 

diartikan sebagai beberapa pendapat tentang apa tugas evaluasi dan 

bagaimana dilakukan, dengan kata lain tujuan dan prosedur-prosedur 

evaluasi. Berikut ini akan dibicarakan beberapa pendekatan evaluasi dan 

setiap pendekatan memberikan petunjuk bagaimana memperoleh informasi 

yang berguna dalam beberapa kondisi. Semua pendekatan paling tidak 

mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana memperoleh informasi yang 

berarti atau tepat untuk klien atau pemakai. Namun masing-masing dalam 
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usahanya berbeda penekanan pada aspek tertentu dalam tahap pengumpulan 

data, analisis, dan laporannya.  

 

2.3.2 Teknik Evaluasi 

Secara garis besar, teknik evaluasi yang digunakan dapat digolongkan 

menjadi dua macam, yaitu: teknik tes dan teknik non-tes (Daryanto, 

2012:28). 

1. Teknik non tes 

Ada beberapa teknik non-tes yaitu: 

a. Skala bertingkat (rating scale), 

b. Kuesioner (quetionaire), 

c. Daftar cocok (check-list), 

d. Wawancara (interview), 

e. Pengamatan (observation),  dan 

f. Riwayat hidup. 

 

2. Teknik tes 

Tes merupakan suatu alat pengumpul informasi tetapi jika dibandingkan  

dengan alat-alat yang lain, tes itu bersifat lebih resmi karena penuh  

dengan batasan-batasan. Namun, tes mempunyai fungsi ganda yaitu 

untuk mengukur siswa dan untuk mengukur keberhasilan program 

pengajaran.  
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Menurut Popham (dalam Sudaryono, 2012:40), menyatakan bahwa 

fenomena-fenomena pendidikan yang menjadikan evaluasi, yang terdiri 

atas: (a) hal-hal yang berhubungan dengan evaluasi hasil belajar; (b) 

mengenai program atau kurikulum itu sendiri; (c) mengenai peralatan 

seperti bukum media, dan alat-alat peraga yang dipergunakan dalam 

pengajaran; dan (d) tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan evaluasi 

tersebut. Dilihat dari segi aspek hasil belajar yang dievaluasi, maka 

dapat terlihat adanya evaluasi yang berhubungan dengan hasil belajar 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek ini merupakan aspek 

yang umum dikenal sebagai tanah tujuan pendidikan. Secara umum, 

ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah 

mencakup tiga komponen, yaitu: 

1. Evaluasi mengenai program pengajaran; 

2. Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran; dan 

3. Evaluasi mengenai hasil belajar (hasil pengajaran). 

 

2.3.3 Bentuk-bentuk Tes 

Menurut Arikunto (2008: 162), bahwa telah dibicarakan sebelum ini bahwa 

di sekolah seringkali digunakan tes buatan guru (bukan standardized test). 

Ini disebut tes buatan guru (teacher made test). Tes yang dibuat oleh guru 

ini terutama menilai kemajuan siswa dalam pencapaian hal yang dipelajari. 

Dalam hal ini dibedakan atas dua bentuk tes, yaitu sebagai berikut. 

a. Tes Subjektif, yang pada umumnya berbentuk esai (uraian). Tes bentuk 

esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang 
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bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya 

didahului dengan kata-kata seperti: uraikan, jelaskan, mengapa, 

bagaimana, bandingkan, simpulkan, daftarkan, dan sebagainya. Soal-soal 

bentuk esai biasanya jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 5-10 buah 

soal dalam waktu kira-kira 90 s.d. 120 menit. Soal-soal bentuk esai ini 

menuntut kemampuan siswa untuk dapat mengorganisir, 

menginterpretasi, menghubungkan pengertian-pengertian yang telah 

dimiliki. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tes esai menuntut siswa 

untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali, dan terutama harus 

mempunyai daya kreativitas yang tinggi. 

Berikut ini petunjuk penyusunan tes subjektif. 

1. Hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan 

yang diteskan dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya 

komprehensif. 

2. Hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin 

langsung dari buku atau catatan. 

3. Pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci 

jawaban serta pedoman penilaiannya. 

4. Hendaknya diusahakan agar pertanyaannya bervariasi antara 

“Jelaskan”, “Mengapa”, “Bagaimana”, “Seberapa jauh”, agar dapat 

diketahui lebih jauh penguasaan siswa terhadap bahan. 

5. Hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah 

dipahami oleh tercoba. 

6. Hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh  
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penyusun tes. Untuk ini pertanyaan tidak boleh terlalu umum, tetapi 

harus spesifik. 

 

b. Tes Objektif 

Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan 

secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Dalam penggunaan tes 

objektif ini jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes 

esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat 

diberikan 30-40 buah soal. Berikut ini macam-macam tes objektif. 

1. Tes Benar-Salah (True-False) 

Soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan (statement). Statement 

tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Orang yang ditanya 

bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan itu dengan 

melingkari huruf B jika pernyataan itu betul menurut pendapatnya 

dan melingkari huruf S jika pernyataannya salah. 

Adapun petunjuk penyusunannya antara lain. 

a. Tulislah huruf B-S pada permulaan masing-masing item dengan 

maksud untuk mempermudah mengerjakan dan menilai (scoring). 

b. Usahakan agar jumlah butir soal yang harus dijawab B sama dengan 

butir soal yang harus dijawab S. Dalam hal ini hendaknya pola 

jawaban tidak bersifat teratur misalnya: B-S-B-S-B-S atau SS-BB-

SS-BB-SS. 

c. Hindari item yang masih bisa diperdebatkan. 
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d. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku. 

e. Hindarilah kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi 

saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan, 

misalnya: semuanya, tidak selalu, tidak pernah, dan sebagainya. 

 

Berikut ini cara mengolah skor yang telah diperoleh. 

Rumus untuk mencari skor akhir bentuk benar-salah ada 2 macam, yaitu: 

a) Dengan Denda 

 

 

dengan  pengertian: 

S = skor yang diperoleh. 

R = right (jawaban yang benar). 

W = wrong (jawaban yang salah). 

 

b) Tanpa Denda 

Rumus: 

yang dihitung hanya yang betul. 

(untuk soal yang tidak dikerjakan dinilai 0). 

 

2. Tes Pilihan Ganda (Multiple Choice Test) 

Multiple choice test terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan 

tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk 

melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan 

S = R – W 

   S   

S = R 
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jawaban yang telah disediakan. Atau multiple choice test terdiri atas 

bagian keterangan (stem) dan bagian kemungkinan jawaban atau 

alternative (options). Kemungkinan jawaban (option) terdiri atas satu 

jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh 

(distractor). 

a. Penggunaan Tes Pilihan Ganda 

Tes bentuk pilihan ganda (PG) ini merupakan bentuk tes objektif 

yang paling banyak digunakan karena banyak sekali materi yang 

dapat dicakup. Bentuk-bentuk soal yang digunakan di dalm Ebtanas 

maupun UMPTN ada empat variasi: 

a) pilihan ganda biasa. 

b) hubungan antarhal (pernyataan –SEBAB- pernyataan). 

c) kasus (dapat muncul dalam berbagai bentuk). 

d) diagram, gambar, table, dan sebagainya. 

e) asosiasi. 

f) contoh soal bentuk asosiasi. 

Petunjuk pilihan. 

(A) Jika (1), (2), dan (3) betul 

(B) Jika (1) dan (3) betul 

(C) Jika (2) dan (4) betul 

(D) Jika hanya (4) yang betul 

(E) Jika semuanya betul 
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b. Petunjuk Penyusunan 

Pada dasarnya, soal bentuk pilihan ganda ini adalah soal bentuk 

benar-salah juga, tetapi dalam bentuk jamak. Tercoba (testee) 

diminta membenarkan atau menyalahkan setiap stem dengan tiap 

pilihan jawab. Kemungkinan jawaban itu biasanya sebanyak tiga 

atau empat buah, tetapi adakalanya dapat juga lebih banyak 

(untuk tes yang akan diolah dengan komputer banyaknya option 

diusahakan 4 buah). 

 

c. Cara Mengolah Skor 

Untuk mengolah skor dalam tes bentuk pilihan ganda ini 

digunakan 2 macam rumus pula. 

1) Dengan Denda 

 

Rumus:  

S = skor yang diperoleh (raw score) 

R = jawaban yang betul 

W = jawaban yang salah 

0 = banyaknya option 

1 = bilangan tetap 

 

2) Tanpa Denda, dengan rumus: 

 

 

𝑆 = 𝑅 −
𝑊

0 − 1
 

1

Type equation here.

  

   

 

S = R 
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3. Tes Menjodohkan (Matching Test) 

Matching test dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, 

mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test 

terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-

masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri 

jawaban. Tugas murid ialah: mencari dan menempatkan jawaban-

jawaban, sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. 

a. Petunjuk Penyusunan 

Petunjuk-petunjuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes 

bentuk matching ialah: 

1) Seri pertanyaan-pertanyaan dalam matching test hendaknya tidak 

lebih dari sepuluh soal (item). Sebab pertanyaan-pertanyaan yang 

banyak itu akan membingungkan murid. Juga kemungkinan akan 

mengurangi homogenitas antara item-item itu. Jika itemnya 

cukup banyak, lebih baik dijadikan dua seri. 

2) Jumlah jawaban yang harus dipilih, harus lebih banyak daripada 

jumlah soalnya (lebih kurang 1½ kali). Dengan demikian murid 

dihadapkan kepada banyak pilihan, yang semuanya mempunyai 

kemungkinan benarnya, sehingga murid terpaksa lebih 

mempergunakan pikirannya. 

3) Antara item-item yang tergabung dalam satu seri matching test 

harus merupakan pengertian-pengertian yang benar-benar 

homogen. 
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4. Tes Isian (Completion Test) 

Completion test  biasa disebut dengan istilah tes isian, tes 

menyempurnakan, atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas 

kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. 

Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini 

merupakan pengertian yang diinginkan dari murid. 

a. Petunjuk Penyusunan 

saran-saran dalam menyusun tes bentuk isian ini sebagai berikut. 

1) Perlu selalu diingat bahwa kita tidak dapat merencanakan lebih 

dari satu jawaban yang kelihatan logis. 

2) Jangan mengutip kalimat/pernyataan yang tertera pada buku 

catatan. 

3) Diusahakan semua tempat kosong hendaknya sama panjang. 

4) Diusahakan hendaknya setiap pernyataan jangan mempunyai 

lebih dari satu tempat kosong. 

5) Jangan mulai dengan tempat kosong. 

 

2.3.4 Prinsip-prinsip Evaluasi 

Menurut Sudaryono (2012:54), menyatakan bahwa betapa pun baiknya 

prosedur evaluasi yang diikuti dan betapa pun sempurnanya teknik evaluasi 

yang diterapkan, apabila tidak dipadukan dengan prinsip-prinsip 

penunjangnya, maka hasilnya akan kurang dari yang diharapkan. Setidaknya 

ada tujuh prinsip yang harus diperhatikan guru yang pada intinya menjadi 

faktor pendukung/penunjang dalam melakukan evaluasi yang berhasil. 
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a) Prinsip Berkesinambungan (Continuity) 

Yang dimaksud dengan prinsip ini yaitu bahwa kegiatan evaluasi hasil 

belajar yang baik adalah evaluasi yang dilaksanakan secara terus-

menerus (kontinu), artinya guru harus selalu memberikan evaluasi 

kepada siswa sehingga kesimpulan yang diambil akan lebih tepat. 

Dengan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur, 

terencana, dan terjadwal, maka memungkinkan lagi guru untuk 

memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai 

kemajuan dan perkembangan peserta didik dari awal hingga akhir 

program pembelajaran.  

 

b) Prinsip Menyeluruh (Comprehensive) 

Yang dimaksud dengan prinsip menyeluruh bahwa evaluasi hasil belajar  

dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut 

dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh, mencakup keseluruhan aspek 

tingkah laku siswa, baik aspek berpikir (cognitive domain), aspek nilai 

atau sikap (affective domain), maupun aspek keterampilan (psychomotor 

domain) yang ada pada masing-masing siswa.  

 

c) Prinsip Objektivitas (Objectivity) 

Prinsip objektivitas ini terutama berhubungan dengan alat evaluasi yang  

digunakan. Maksudnya, alat evaluasi yang digunakan hendaknya 

mempunyai tingkat kebebasan dari subjektivitas atau bias pribadi guru 

yang bisa mengganggu. Suatu evaluasi dikatakan memiliki objektivitas 
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apabila dalam pelaksanaannya tidak ada faktor subjektif yang 

mempengaruhi, baik yang menyangkut bentuk evaluasi maupun dari 

pihak evaluator sendiri.  

 

d) Prinsip Validitas (Validiy) dan Reliabilitas (Reliability) 

Validitas atau kesahihan merupakan suatu konsep yang menyatakan 

bahwa alat evaluasi yang dipergunakan, benar-benar dapat mengukur 

apa yang hendak diukur. Validitas merupakan ketepatan, misalnya untuk 

mengukur besarnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran bukan 

diukur melalui nilai yang diperoleh saat ulangan, tetapi dilihat melalui 

kehadiran, konsentrasi pada saat belajar, dan ketepatan dalam menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru, dalam arti relevan dengan 

permasalahannya. 

 

Sedangkan reliabilitas menurut Sekaran ( dalam Sudaryono, 2012:55),  

adalah suatu pengukuran sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias 

(bebas kesalahan – error free) dan karena itu menjamin pengukuran 

yang lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Dengan 

kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai 

stabilitas dan konsistensi dimana instrumen mengukur konsep dan 

membantu menilai ketepatan sebuah pengukuran. Artinya, hasil dari 

suatu evaluasi yang dilakukan menunjukkan suatu ketetapan ketikan 

diberikan kepada para siswa yang sama dalam waktu yang berlainan.  
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e) Prinsip Penggunaan Kriteria 

Penggunaan kriteria yang diperlukan dalam evaluasi adalah pada saat 

memasuki tingkat pengukuran, baik pengukuran dengan menggunakan 

standar mutlak (penilaian acuan patokan) maupun pengukuran dengan 

standar relatif (penilaian acuan norma). Dalam penilaian acuan patokan, 

misalnya apabila siswa diberikan 100 soal dan setiap soal mempunyai 

bobot 1, maka kedudukan siswa ditentukan berdasarkan jumlah jawaban 

yang benar terhadap pertanyaan tersebut. Apabila angka 70 dianggap 

bahwa siswa telah menguasai materi, maka siswa dinyatakan berhasil 

apabila mendapat angka 70 atau lebih. Sedangkan, penilaian acuannorma 

dilakukan dengan membandingkan nilai yang diperoleh seorang siswa 

dengan nilai siswa-siswa lainnya di kelas tersebut.  

 

f) Prinsip Kegunaan 

Prinsip kegunaan ini menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan 

hendaklah merupakan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi siswa maupun 

bagi pelaksana. Apabila pelaksanaan evaluasi ini hanya akan 

menyusahkan siswa, tanpa ada manfaat bagi dirinya secara pedagogis, 

maka sebaiknya evaluasi itu tidak dilakukan. Kemanfaatan ini diukur 

dari aspek waktu, biaya, dan fasilitas yang tersedia maupun jumlah siswa 

yang akan mengikutinya.  

 

Menurut Sudijono (2011: 97), bahwa dalam menyusun tes hasil belajar agar 

tes tersebut dapat mengukur tujuan instruksional khusus untuk mata 
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pelajaran yang telah diajarkan, atau mengukur kemampuan dan keterampilan 

peserta didik yang diharapkan, setelah mereka menyelesaikan suatu unit 

pengajaran tertentu. Pertama, tes hasil belajar harus dapat mengukur secara 

jelas hasil belajar (learning outcomes) yang telah ditetapkan sesuai degan 

tujuan instruksional. Kedua, butir-butir soal tes hasil belajar harus 

merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang 

telah diajarkan, sehingga dapat dianggap mewakili seluruh performance 

yang telah diperoleh selama proses didik mengikuti suatu unit pengajaran. 

Ketiga, bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus dibuat 

bervariasi, sehingga betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar yang 

diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. Keempat, tes hasil belajar 

harus didesain sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang 

diinginkan. Kelima, tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat 

diandalkan artinya setelah tes hasil belajar itu dilaksanakan berkali-kali 

terhadap subyek yang sama, hasilnya selalu sama atau relatif sama. Keenam, 

tes hasil belajar disamping harus dapat dijadikan alat pengukur keberhasilan 

belajar siswa, juga harus dapat dijadikan alat untuk mencari informasi yang 

berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu 

sendiri. 

 

2.3.5 Syarat-syarat Instrumen Evaluasi 

Asesmen pendidikan akan membawa makna yang berarti dalam 

menyediakan informasi yang tepat dan akurat bagi pengambil kebijakan, 

apabila instrumen yang digunakan memenuhi kriteria sebagai isntrumen 
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yang baik dan benar; diadministrasikan secara baik dan diolah secara 

objektif berdasarkan kriteria yang tepat dan seharusnya. Instrumen yang 

baik hendaklah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut (Yusuf, 2015:58). 

1. Valid 

Suatu instrumen dikatakan valid atau mempunyai validitas yang tinggi 

apabila alat itu betul-betul mampu mengukur dan menilai apa yang ingin 

diukur dan/atau dinilai. Oleh karena itu, validitas suatu instrumen 

merujuk kepada ketepatan suatu instrume menilai apa yang ingin dinilai. 

Ketepatan dan kebermaknaan itu disimpulkan berdasarkan bukti-bukti 

skro intrumen tiap individu peserta ujian atau subjek yang dinilai. Suatu 

instrumen valid untuk suatu objek asesmen dan tidak valid untuk objek 

asesmen yang lain, karena setiap instrumen dirancang untuk tujuan 

tertentu, sehingga kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

2. Reliabel 

Suatu instrumen yang baik harus valid dan reliabel. Namun perlu 

dicermati dengan baik pernyataan berikut: sesuatu yang valid/sahih 

adalah reliabel, tetapi suatu isntrumen yang reliabel belum tentu valid. 

Reliabilitas suatu instrumen menunjuk kepada ketetapan, konsistensi,  

atau stabilitas instrumen/suatu pengukuran yang dilakukan. 

3. Objektif 

Objektif suatu instrumen atau alat ukur menunjuk kepada kesamaan skor 

atau diagnosis yang diperoleh dari data yang sama apabila dilakukan 

oleh penskor/penilai dengan kualitas yang sama. Dengan kata lain 
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penskor hendaklah menilai/menskor apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh 

subjektivitas penskor atau faktor-faktor lainnya di luar data yang 

tersedia.  

4. Praktis dan Mudah Dilaksanakan 

Suatu alat ukur atau instrumen dikatakan praktis apabila biaya alat ukur 

itu mudah dan murah. Mudah dapat diartikan dalam konteks 

pengadministrasian, penskoran dan penginterpretasian. Alat yang 

disusun mudah diadministrasikan, mudah diskor, dan mudah 

diinterpretasikan. Mudah diadministrasikan berarti para pelaksana 

instrumen (instrumenter) dapat melaksanakan instrumen itu dengan baik 

dan para peserta ujian (testee) dengan mudah dapat memahaminya, tidak 

rumit bentuknya, dan sederhana bahasanya. Adapun murah merujuk 

kepada biaya atau beban pelaksana dan peserta ujian tersebut.  

5. Norma 

Norma dapat diartikan sebagai patokan, kriteria atau ukuran yang  

digunakan untuk menentukan standar minimal batas kelulusan peserta  

 

2.3.6 Pengertian Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Menurut Onosko & Newman (Nugrohom 2018:16) HOTS berarti “non” 

algoritmik” dan didefinisikan sebagai potensi peggunaan pikiran untuk 

menghadapi tantangan baru. “Baru” berarti aplikasi yang belum pernah 

dipikirkan siswa sebelumnya. Belum tentu sesuatu yang universal bersifat 

baru. Ketrampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) 

mencakup kemampuan kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. 
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Ketrampilan berpikir kritis diperlukan dalam menyelesaikan masalah dan 

membuat keputusan. Higher order thinking skills (HOTS) akan berkembang 

jika individu menghadapi masalah yang tidak dikenal, pertanyaan yag 

menentang, atau menghadapi ketidakpastian/dilemma. Menurut Lewis dan 

Smith (dalam Sani 2019:2), berpikir tingkat tinggi akan terjadi jika 

seseorang memiliki informasi yang disimpan dalam ingatan dan 

memperoleh jawaban/solusi yang mungkin untuk suatu situasi yang 

membingungkan. 

 

Menurut Tomel (dalam Sani 2019:3), HOTS mencakup transformasi  

informasi dan ide-ide. Transformasi ini terjadi jika siswa menganalisa,  

mensintesa atau menggabungkan fakta dan ide, mengeneralisasi, 

menjelaskan, atau sampai pada suatu kesimpulan atau interpretasi. 

Manipulasi informasi dan ide-ide melalui proses tersebut akan 

memungkinkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan, memperoleh 

pemahaman, dan menemukan makna baru. HOTS juga disebut kemampuan 

berpikir strategis yang merupakan kemampuan menggunakan informasi 

untuk menyelesaikan masalah, menganalisa argument, negosiasi isu, atau 

membuat prediksi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) mencakup 

berpikir kritis, berpikir kreatif, problem solving, dan membuat keputusan. 

Menurut Petres (dalam Sani 2019:3), ketika sedang menerapkan HOTS, 

seseorang peru memeriksa asumsi dan nilai-nilai, mengevaluasi fakta, dan 

menilai kesimpulan. Proses berpikir sebagai rantai proses produktif yang 

bergerak dari refleksi ke inkuiri (inquiry), kemudian proses berpikir kritis 
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yang akhirnya menuntun pada penarikan kesimpulan yang diperbuat oleh 

keyakinan orang yang berpikir. 

 

2.4    Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembelajaran  

2.4.1 Perencanaan Instrumen Evaluasi 

Menurut Wirawan (2011:125) menyatakan bahwa evaluasi dilaksanakan 

dengan berbagai proses yang berbeda karena evaluasi menggunakan 

berbagai model dan menggunakan berbagai metode evaluasi di samping 

mengenai berbagai jenis objek dan para pemangku kepentingan evaluasi. 

Akan tetapi, secara umum proses evaluasi mempunyai pola dari yang sama. 

1. Penelitian Pendahuluan 

Semua proses evaluasi dan juga penelitian dimulai dengan penelitian  

pendahuluan. Dalam penelitian pendahuluan evaluator datang ke altar  

program melakukan wawancara dengan manajer, pemimpin atau tim 

leader dan staf program, serta bertemu dengan para klien dan para 

pemangku kepentingan lainnya. Penelitian pendahuluan bertujuan untuk: 

a. Menjaring Data Sekunder 

Evaluator menjaring data sekunder yang berhubungan dengan 

program atau objek yang akan dievaluasi. Untuk ii evaluator 

mengunjungi lokasi program, mewawancarai pimpinan dan staf 

program, meminta dan mempelajari cetak biru program serta 

mengumpulkan data sekunder yang diperlukan.  
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b. Mengidentifikasi Para Klien/Pemangku Kepentingan (Stakeholder) 

Evaluator mengidentifikasi para pemangku kepentingan atau  

stakeholder objek evaluasi. Para pemangku kepentingan yaitu 

individu atau kelompok anggota masyarakat yang: 

1) Mendapatkan layanan atau perlakuan/klien program. 

2) Memperoleh penghasilan dari program. 

3) Mensponsori atau penyandang dana program. 

4) Mensponsori evaluasi program. 

5) Masyarakat yang terpengaruh oleh pelaksanaan program. 

6) Masyarakat yang dirugikan oleh pelaksanaan program. 

7) Masyarakat yang memengaruhi pelaksanaan program. 

8) Mereka yang akan mempergunakan hasil evaluasi.  

 

c. Pertemuan Pendahuluan dengan Klien/Pemangku Kepentingan 

Tim evaluator mengadakan pertemuan dengan para pemangku  

kepentingan untuk menjaring informasi mengenai: 

1) Siapa saja yang menghendaki diadakannya evaluasi dan siapa 

yang menolak dilakukannya evaluasi. Berapa banyak yang 

menginginkan evaluasi dan berapa banyak yang menolak. 

2) Desain evaluasi. Sering evaluasi orang yang kebijakan, program 

atau proyeknya akan dievaluasi tidak memahami model dan 

metode penelitian yang akan dipergunakan dalam evaluasi. Oleh 

karena itu, evaluator harus menjelaskan berbagai alternative 

kepada evalui, berbagai model dan metode dan secara bersama-
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sama memilih model dan metode yang cocok dengan objek 

evaluasi. 

3) Sumber-sumber informasi yang dapat dogunakan. 

4) Hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi evaluasi. 

5) Waktu pelaksanaan evaluasi. Kapan akan dilakukan evaluasi dan 

waktunya berapa lama. 

6) Sumber-sumber yang tersedia untuk evaluasi. Membahas 

anggaran dan tenaga yang diperlukan dalam evaluasi. 

 

d. Asesmen Evaluabilitas (Go, No Go Assessment) 

Diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk mengumpulkan  

informasi mengenai kemungkinan untuk melakuka evaluasi. 

Informasi yang dikumpulkan antara lain mengenai: 

1) Proses evaluasi yang mungkin dilakukan. 

2) Berapa lama waktu utuk melaksanakan evaluasi. 

3) Sumber informasi yang dapat dipergunakan. 

4) Hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam 

melaksanakan evaluasi. 

5) Tolok ukur keberhasilan objek evaluasi. 

6) Bidang ilmu, keterampilan, dan tenaga evaluator yang 

diperlukan. 

Berdasarkan asesmen evaluabilitas ada dua pilihan keputusan, yaitu: 

evaluasi dapat dilakukan (go atau lakukan) atau evaluasi tidak dapat 

dilakukan (no go atau jangan lakukan). Jika hasil penelitian 
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pendahuluan hasilnya positif  dan evaluasi dapat dilakukan, maka 

keputusannya adalah go untuk melakukan evaluasi. Jika hasilnya 

negatif dan evaluasi akan menghadapi kendala besar sehingga tidak 

mungkin diselesaikan, maka keputusannya adalah no go (tidak 

melakukan evaluasi). 

 

e. Mengidentifikasi Jenis Data/Informasi yang Diperlukan 

Penelitian pendahuluan mengidentifikasi jenis data/informasi yang 

diperlukan. Di samping itu, perlu diteliti hambatan dan kendala 

dalam menjaring data tersebut. Misalnya, jika objek evaluasi adalah 

program pengembangan sumber daya manusia, maka informasi yang 

diperlukan adalah: 

1) Data keras 

2) Data lunak 

3) Kepuasan partisipan mengenai penyelenggaraan pelatihan 

4) Aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 

pelatihan di tempat kerja.  

 

f. Sumber Informasi yang Diperlukan 

Dalam penelitian pendahuluan juga diidentifikasi sumber-sumber  

informasi yang diperlukan. Sumber informasi dapat berupa sumber 

primer yaitu sumber yang langsung menguasai atau mengetahui atau 

pelaku aktivitas tertentu. 
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g. Mempelajari Cetak Biru Objek Evaluasi 

Evaluator mempelajari cetak biru (blue print) atau rencana dari  

kebijakan, program, proyek atau material yang akan dievaluasi.  

Sejumlah butir yang perlu dipelajari antara lain: 

1) Filosofi objek evaluasi. 

2) Sejarah dari rencana sampai dilaksanakannya objek evaluasi. 

3) Objektif/tujuan atau sasaran objek evaluasi. 

4) Layanan, perlakuan atau intervensi sosial dari program. 

5) Organisasi dan aktivitas pelaksanaan program. 

6) Pemimpin dan staf pelaksana. 

7) Sumber-sumber yang tersedia. 

8) Rencana pelaksanaan. 

 

h. Melakukan Telaah Literatur 

Evaluator perlu mempelajari literature terutama jika evaluator belum 

mempunyai pengalaman yang cukup dan evaluasi merupakan 

tesisatau disetasi mahasiswa. Literatur yang perlu dipelajari adalah 

mengenai: 

1) Variabel-variabel yang berkaitan dengan objek evaluasi.  

2) Teori-teori mengenai evaluasi. 

3) Hasil-hasil evaluasi mengenai program sejenis jika ada. 

4) Undang-undang, peraturan dan standar yang berkaitan dengan 

objek evaluasi. 
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2.4.2 Teori Soal Kisi-kisi 

Menurut Yusuf (2015:198), bahwa dalam perencanaan suatu tes yang akan 

dilaksanakan pada prinsipnya sangat diperlukan, agar apa yang diharapkan 

dapat dicapai. Rencana yang teliti dan konseptual akan memberikan jaminan 

bahwa pendidik akan dapat mengukur belajar yang relevan dengan tujuan, 

serta mewakili (representative) materi/konten dalam kurikulum sesuai 

dengan mata pelajaran dan kelompok dalam bidangnya. Dalam penyusunan 

tes, rencana itu disebut dengan “Blueprint”, cetak biru atau kisi-kisi ujian 

yang akan memberikan bimbingan yang terarah kepada penyusunan tes. 

“Blueprint” akan memberikan bantuan untuk menyiapkan tes sesuai dengan 

tujuan dan mewakili materi yang pernah diberikan dalam proses pendidikan 

atau kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik dalam bidang 

tertentu (yang diujikan). Sifat mewakili (representativeness) sangat 

diperlukan, sebab tes itu hanya memuat sampel dari pengetahuan atau 

tingkah laku yang akan dinilai dan diukur dalam waktu yang terbatas. 

 

Dalam penyusunan “Blueprint”, seorang penysuun tes hendaknya betul-

betul menghayati apa yang seharusnya dimilki peserta didik berdasarkan 

acuan atau silabi yang pernah diberikan dan kemudian menysuunnya dalam 

bentuk yang lebih sederhana. “Blueprint” sebaiknya diwujudkan dalam 

bentuk matrix. Selanjutnya tabel spesifikasi itu kemudian dikaitkan dengan 

bentuk item yang akan digunakan. Di dalamnya, juga dikaitkan jenjang 

ekmampuan yang ingin diukur. Banyaknya jumlah soal pada masing-masing 

ruang lingkup materi yang di tes, tergantung pada bobot materi masing-
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masing ruang lingkup materi yang di tes, tergantung pada bobot materi 

masing-masing subkelompok atau beban kuliah dan pentingnya materi itu 

bagi peserta didik serta kegunaannya di dalam masyarakat setelah mereka 

menyelesaikan studinya nanti. 

 

Menurut Bloom (dalam Sudaryono, 2012:42), ada tiga ranah atau domain 

besar yang selanjutnya disebut taksonomi, antara lain. 

a. Ranah kognitif (cognitive domain) adalah ranah yang mencakup kegiatan 

otak artinya segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk ke 

dalam ranah kognitif yang mencakup: Pengetahuan (knowledge), 

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

sintesis (synthesis), dan evaluasi (evaluation). 

Tujuan belajar kognitif dapat dinilai melalui tes lisan maupun tertulis. Tes 

tertulis dapat berbentuk tes objektif (benar-salah, menjodohkan, pilihan 

berganda, dan jawaban singkat) dan tes esai yang dapat dipergunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengukur, menghubungkan, 

mengintegrasikan, dan menilai suatu ide.  

b. Ranah afektif (affective domain) adalah ranah yang berkaitan dengan sikap 

dan nilai, dan sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila 

telah memilki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri belajar afektif 

akan tampak dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap 

mata pelajaran pendidikan agama Islam akan meningkatkan 

kedisiplinannya dalam mengikuti pelajaran agama di sekolah, sehingga 

ranah afektif mencakup: Penerimaan (receiving), partisipasi (responding), 



42 

 

penilaian/penentuan sikap (valuing), organisasi (organization), 

pembentukan pola hidup (characterization by a value or value complex). 

Untuk menilai tujuan belajar siswa yang berhubungan dengan sikap dan 

nilai, maka perlu dikumpulkan data siswa dengan berbagai cara, misalnya 

dengan meneliti tingkah laku siswa, juga pendapat atau komentar siswa 

mengenai sesuatu. Harus diakui bahwa penggolongan ini masih 

bertumpang tindah di antara tahapan-tahapannya dengan ranah kognitif, 

dan cenderung mengikuti fase-fase dalam perkembangan moral seorang 

anak kecil sampai dewasa dalam perkembangan siswa.  

c. Ranah psikomotorik (psychomotor domain) adalah ranah yang berkaitan 

dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini 

sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami 

sesuatu) dan hasil belajar afektif (kecenderungan untuk berperilaku). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1   Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan. Penelitian dan 

pengembangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan atau penemuan baru, metode, 

produk dan/atau jasa baru dan menggunakan pengetahuan yang baru 

ditemukan untuk memenuhi kebutuhan pasar atau permintaan (Putra, 

2012:77). Sugiono (2011: 297) menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan 

produk tertentu digunakan penelitian yang digunakan untuk menguji 

keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka 

diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

 

Ada dua jenis penelitian dan pengembangan: dasar dan terapan. Penelitian 

dasar dan pengembangan tidak melibatkan tujuan komersial tertentu atau 

berorientasi keuntungan, sedangkan penelitian terapan dan pengembangan 

tidak. Langkah-langkahnya diadaptasi dari buku Educational Research karya 

Borg dan Gall (1983: 774-778) (dalam Nusa Putra, 2012:166). Metode 

penelitian dan pengembangan (Research & Development) adalah metode 

penelitian yang secara sengaja, sistematis, bertujuan/diarahkan untuk 

mencari, menemukan, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, 

menghasilkan, menguji keefektifan produk, model, metode/strategi/cara, jasa, 
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prosedur tertentu yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan 

bermakna (Putra, 2012:77). Penelitian ini mengembangkan produk berupa 

instrumen penilaian dalam pembelajaran teks cerpen kelas XI  SMA dengan 

menggunakan instrumen tes subjektif dan objektif. 

 

3.2  Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

dalam Sugiyono (2016:532) sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 1. Langkah-langkah Prosedur Penelitian 

 

Berdasarkan  langkah-langkah  diatas,  dalam  penelitian  ini  dikembangkan  

alur prosedur penelitian secara ringkas dan sesuai kebutuhan sebagai berikut.  

1. Potensi dan Masalah 

Potensi dan masalah berupa studi literatur dan pengumpulan informasi.  

Potensi 

dan 

Masalah 

Studi 

Literatur 

Desain 

Teruji 

Pengumpulan 

Informasi 

Desain Produk 

dan 

Pengembangan 

Validasi 

Desain 



45 

 

Studi literatur dilakukan dengan melaksanakan kajian teori mengenai 

penyusunan tes objektif dan subjektif dengan mengembangkan tesnya. 

Survei lapangan dengan menganalisis masalah mengenai pengembangan 

instrumen tes yang dilakukan serta mengumpulkan informasi untuk 

mendesain instrumen tes berbentuk subjektif dan objektif. 

2. Desain Produk dan Pengembangan 

a. Menentukan tujuan tes 

b. Pembuatan kisi-kisi instrumen tes subjektif dan objektif yang 

berorientasi ketrampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). 

c. Pembuatan intrumen tes subjektif dan objektif berdasarkan kisi-kisi 

yang telah ditetapkan. 

3. Validasi Desain 

a. Validasi oleh ahli bahasa dan ahli evaluasi 

b. Revisi tahap I 

c. Penilaian guru bahasa Indonesia sebagai pengguna 

d. Revisi tahap II 

e. Hasil akhir produk evaluasi pembelajaran dengan instrument tes 

pilihan ganda 

4. Desain Teruji 

Desain teruji adalah produk akhir dari instrumen tes subjektif dan objektif 

yang telah divalidasi dan direvisi oleh validator. 

  

3.3  Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

a. Ahli Materi dan Ahli Bahasa 

Ahli materi dan ahli bahasa yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu 

dosen bahasa Indonesia yang akan memberikan penilaian terhadap butir 
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soal pilihan ganda yang dibuat. Penilaian difokuskan pada materi dalam 

penyajia butir soal dan ketepatan penggunaan bahasa dalam butir soal. 

Ahli materi dan ahli bahasa juga memberikan saran perbaikan terhadap 

instrumen tes subjektif dan objektif. 

 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pengembangan instrumen tes subjektif dan 

objektif pada materi pembelajaran teks cerita pendek. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan 

teknik sebagai berikut. 

1. Angket  

Angket atau kusioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan 

responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket 

berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus di jawab atau di 

respon oleh responden (Sudaryono dkk, 2013-30). Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa angket validasi yang diberikan kepada ahli 

materi dan ahli bahasa.  

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari masukan validator pada 

tahap validasi, masukan dari ahli bahasa, ahli materi dan guru Bahasa 



47 

 

Indonesia. Sedangkan, data kuantitatif adalah memaparkan hasil dari 

pengembangan produk yang dibuat berupa instrumen tes pilihan ganda pada 

materi peelajaran laporan hasil observasi. Untuk menentukan tingkat validitas 

pada instrumen tes dipakai skala pengukuran ratting scale. Dengan skala 

pengukuran ratting scale, data mentah yang diperoleh berupa angka yang 

kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.  

Berikut tahap analisis data dalam penelitian ini.  

1. Analisis Lembar Penilaian Ahli Materi dan Ahli Bahasa 

 

Pengisian lembar penilaian oleh ahli materi dan ahli bahasa dimuat dalam 

bentuk tabel kelayakan produk. 

Tabel 1. Kriteria Kelayakan untuk Para Ahli 

Skor  Kriteria  

5 Sangat baik (SB) 

4 Baik (B) 

3 Cukup (C) 

2 Kurang (K) 

1 Sangat kurang (SK)   

 

   

Kemudian hasil uji kelayakan dari para ahli dan guru Bahasa Indonesia 

dicari rata-rata empirisnya dengan rumus:  
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Keterangan :  

X  : skor rata-rata  

∑×    : jumlah skor  

n  : jumlah responden  

 

kemudian menghitung retata persentase dengan rumus sebagai berikut.  

    Skor rata-rata x 100 % 

 Rerata Persentase =  

          Skor tertinggi  

 

Skor yang diperoleh kemudian di ubah dalam bentuk presentase. Dasar 

penentuan skala dalam bentuk presentase sebagai berikut.  

 

Skema 2. Grafik skala likeart   

 

 Keterangan:  

Angka 0% - 25%   =  tidak layak  

Angka 26% - 50%  =  kurang  layak  

Angka 51% - 75%  =   layak  

Angka 76% - 100%  =  tidak layak  
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2. Analisis Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KD 3.8 

Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan 

cerita pendek yang dibaca dan KD 4.8 Mendemonstrasikan salah satu nilai 

kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Indikator yang terdapat 

didalam kompetensi dasar tersebut mencakup: 

a. Menjelaskan nilai-nilai kehidupan yang mencakup nilai moral, sosial, 

religius, pendidikan, psikologi, dan ekonomi. 

b. Menemukan nilai-nilai kehidupan yang mencakup nilai moral, sosial, 

religius, pendidikan, psikologi, dan ekonomi. 

c. Mendaftarkan nilai-nilai kehidupan yang mencakup nilai moral, sosial, 

religius, pendidikan, psikologi, dan ekonomi. 

d. Mendemontrasikan nilai-nilai kehidupan yang mencakup nilai moral, 

sosial, religius, pendidikan, psikologi, dan ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan  

Adapun simpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan 

menggunakan instrumen tes subjektif dan objektif yang berupa tes pilihan 

ganda, tes uraian, dan tes menjodohkan berdasarkan orientasi pada HOTS 

(Higher Order Thinking Skills) dalam pembelajaran teks cerita pendek pada 

siswa kelas XI SMA sebagai berikut. 

1. Instrumen tes subjektif dan objektif yang berorientasi pada HOTS (Higher 

Order Thinking Skills) dikembangkan dengan langkah-langkah: (1) tahap 

studi pendahuluan, yaitu mengkaji dan membaca teori-teori yang relevan 

dengan instrumen tes subjektif dan objektif berbasis HOTS (Higher Order 

Thinking Skills) dan melakukan studi lapangan untuk mengetahui 

permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran; (2) tahap 

pengembangan model yaitu menentukan tujuan tes, membuat kisi-kisi, 

membuat instrumen tes yakni soal pilihan ganda, uraian dan menjodohkan 

yang berorientasi pada HOTS  (Higher Order Thinking Skills) berjumlah 50 

soal mencakup: 30 soal pilihan ganda, 10 soal uraian, dan 10 soal 

menjodohkan, dan (3) tahap validasi, yaitu melakukan uji kelayakan pada 

instrumen tes yang dikembangkan. Validasi di lakukan oleh ahli materi dan 

ahli bahasa yang telah memenuhi syarat. Setelah instrumen tes 
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divalidasi oleh validator maka, peneliti melakukan revisi berdasarkan 

masukan dan saran dari validator. 

2. Hasil penelitian dan pengembangan ini berupa produk instrumen tes 

subjektif dan objektif yang berupa soal pilihan ganda, soal uraian, dan soal 

menjodohkan yang dapat digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas XI SMA pada materi teks cerpen dalam bentuk hard copy yang telah 

dinyatakan layak digunakan oleh ahli materi dan ahli bahasa sebagai alat 

bantu dalam proses pembelajaran. Kelayakan instrumen tes yang telah diuji 

sehingga sesuai dengan hasil validasi yang menghasilkan validasi ahli materi 

terhadap penyajian materi, kualitas isi, konstruksi, dan penggunaan 

diperoleh skor rata-rata 88% dengan kriteria layak serta hasil dari validasi 

ahli bahasa terhadap kesesuaian dengan kaidah kebahasaan, tata kalimat, dan 

kesesuaian dengan perkembangan peserta didik diperoleh skor rata-rata 87% 

dengan kriteria. Hasil persentase dari validasi materi dan validasi bahasa 

menunjukkan bahwa instrumen tes tersebut layak digunakan dalam 

pembelajaran teks cerpen kelas XI SMA. 

 

5.2 Saran  

Saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan 

pengembangan instrumen tes subjektif dan objektif dalam materi teks cerita 

pendek sebagai berikut.  

1. Bagi guru  

Dapat menggunakan instrumen tes yang telah dibuat sebagai bahan  

evaluasi hasil belajar siswa dan untuk melatih keterampilan berpikir  
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tingkat tinggi peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Indonesia 

terutama pada materi teks cerita pendek kelas XI SMA.  

2. Bagi siswa 

Dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia serta  

membiasakan diri untuk berpikir tingkat tinggi dalam menyelesaikan  

masalah.  

3. Menjadi referensi bagi yang meneliti dalam bidang yang sama. 
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