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ABSTRAK 
 
 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES DAN RUBRIK PENILAIAN 

MEMBACA TEKS PUISI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS 

 

 

oleh 

Julian Nursatria 
 
 

Penilaian (assesmen) merupakan bagian dari evaluasi pencapaian siswa dan 

guru dalam mengajar. Salah satu instrumen dalam penilaian kognitif adalah 

tes. Tes didesain untuk mengukur keterampilan yang dibutuhkan siswa sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Pada hakikatnya, untuk memahami puisi 

diperlukan alat kebahasaan dan non kebahasaan. Bagian teks puisi pula 

terdapat membaca indah. Membaca puisi yang dilakukan dengan estetika dan 

aturan-aturan yang berlaku sehingga puisi memiliki makna yang sampai 

kepada pembaca maupun pendengar. 

 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

pengembangan instrumen tes dan rubrik penilaian dalam pembelajaran teks 

puisi kelas X. Penelitian ini menggunakan metode research and development. 

Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan pengembangan instrumen tes 

dan rubrik penilaian membaca puisi serta kelayakannya sebagai alternatif 

pilihan untuk mengevaluasi di kelas. Ruang lingkup penelitian ini hanya 
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terfokus pada KD 3.16 Mengidentifikasi unsur intrinsikpuisi tema, amanat, 

nada/perasaan dan suasana dalam puisi yang dibaca/diperdengarkan dan 4.16 

Mendemonstrasikan/Membacakan Puisi yang terdapat di dalam Antologi 

Puisi. 

 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap yaitu, 

potensidan masalah, desain produk, validasi produk, dan desain teruji. 

Penelitian ini menunjukkan hasil validasi instrumen tes dan rubrik penilaian 

yang dikembangkan. Hasil validasi dari ahli materi untuk pengembangan 

instrumen tes diperoleh rata-rata persentase 70.21 % dengan kriteria sangat 

layak digunakan, hasil dari ahli bahasa diperoleh rata-rata persentase 71.11% 

dengan kriteria layak digunakan Hasil validasi praktisi didapat rerata 73.3%. 

Lalu, Hasil validasi dari ahli materi untuk rubrik penilaian diperoleh rata-rata 

persentase 72,00 % dengan kriteria sangat layak digunakan, hasil dari ahli 

bahasa diperoleh rata-rata presentase 82% dengan kriteria layak digunakan 

dan hasil validasi praktisi didapat rerata 80%. Sehingga instrumen tes pilihan 

ganda dan instrumen penilaian membaca teks puisilayak digunakan untuk 

kegiatan belajar mengajar. 

 

Kata kunci        : pengembangan, penilaian, teks puisi. 
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maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan 

selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-

orang yang zalim.” 
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I.         PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti bangsa Indonesia saat 

ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan 

tututan pembangunan secara tahap demi tahap (Ihsan 2008:3). Pendidikan 

mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu individu yang kemampuan- 

kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan 

hidupnya sebagai seorang individu, warga negara atau warga masyarakat. Tujuan 

pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, 

dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, 

yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan 

sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan (Tirtarahardja dan 

Sulo 2008:37). Sehubungan dengan fungsi tujuan yang sedemikian penting, maka 

menjadi keharusan bagi pendidikan untuk memahaminya. Kekurangpahaman 

pendidik terhadap tujuan pendidikan dapat mengakibatkan kesalahan di dalam 

pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, dalam menentukan tercapai atau 

tidaknya tujuan pendidikan perlu adanya penilaian atau evaluasi pada dunia 

pendidikan itu sendiri.



2  
 
 

 

Edwind Wandth dan Gerald W. Brown dalam Sudaryono (2012:38) 

mengemukakan: istilah evaluasi menunjukkan pada suatu pengertian, yaitu suatu 

tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. 

Evaluasi berati menentukan sampai seberapa jauh sesuatu itu berharga, bermutu, 

atau bernilai. Bloom dalam Daryanto (2012:1) mengemukakan evaluasi adalah 

pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam 

kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana 

tingkat perubahan dalam diri siswa. Evaluasi 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 

dikatakan baik (Sudaryono 2012:39). 

 

 
 

Menyelenggarakan penilaian proses dan hasil merupakan bagian dari kompetensi 

pedagogik yang harus dikuasai oleh setiap guru. Terlebih, pada saat ini 

dibutuhkan kesesuaian terhadap pembelajaran dan penilaian yang dilakukan, 

sehingga akan tercipta kevalidan dalam menilai proses dan hasil belajar siswa. 

Praktiknya, pada desain kurikulum yang sekarang terdapat tahapan evaluasi. 

Penilaian (assesmen) merupakan bagian dari evaluasi pencapaian siswa dan guru 

dalam mengajar. Salah satu instrumen dalam penilaian kognitif adalah tes. Tes 

didesain untuk mengukur keterampilan yang dibutuhkan siswa sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Sebagai contoh jika tes yang dibuat akan berkarakter HOT 

(higher ordering test), maka item tes harus memiliki karakter yang melibatkan
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tingkat berpikir tinggi, permasalahan kompleks, dan melibatkan berbagai 

tingkatan kognitif (Nugroho, 2019:10). 

 

 
 

Pembelajaran pada Abad-21 haruslah menjadi prioritas utama dalam 

pembelajaran masa kini. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dan menuntut 

setiap siswa siap dalam keadaan prima dan matang secara nalar. Beberapa usaha 

yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan penguatan pendidikan karakter 

(PPK), keterampilan berpikir tingkar tinggi, 4C (Communication, Critical 

Thinking, Collaborative, dan Creativity) dan berbasis literasi. 

 

 
 

Menurut pembagiannya, teks dibagi atas teks sastra dan teks nonsastra. Puisi 

termasuk ke dalam teks sastra. Pada hakikatnya, untuk memahami puisi 

diperlukan alat kebahasaan dan non kebahasaan. Dalam teks puisi pula terdapat 

membaca indah. Membaca puisi yang dilakukan dengan estetika dan aturan- 

aturan yang berlaku sehingga puisi memiliki makna yang sampai kepada pembaca 

maupun pendengar. 

 

 
 

Penelitian tentang pengembangan instrumen tes pembelajaran telah banyak 

dilakukan peneliti lain, semisal Hariyani(2012); Matondang (2019), dan Solina 

(2015). Penelitian-penelitian tersebut memaparkan pengembangan instrumen 

asesmen membaca teks puisi siswa SMP, pengembangan instrumen penilaian 

berbasis HOTS pada materi menulis puisi siswa SMK dan pengembangan rubrik 

penilaian menulis puisi. Perbedaan dalam penelitian sebelumnya,
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yakni penelitian terdahulu yakni mengembangkan bahan instrumen asesmen 

penilaian membaca puisi di SMP, mengembangkan instrumen berbasis HOTS 

pada materi menulis teks puisi dan mengembangkan rubrik penilaian menulis 

puisi. Sedangkan, penelitian ini terfokus pada pengembangan instrumen tes serta 

rubrik penilaian pembelajaran teks puisi siswa kelas X yang mengacu pada 

kompetensi dasar 3.16. Mengidentifikasi Suasana, Tema, dan makna beberapa 

puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca, dan 

4.16. Mendemonstrasikan (membacakan atau memusikalisasikan) satu puisi dari 

antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan 

intonasi (tekanan dinamik dan tekanan tempo). Hal itu sesuai dengan judul 

penelitian ini yaitu “Pengembangan Instrumen Tes dan Rubrik Penilaian 

Membaca Teks Puisi Siswa Sekolah Menengah Atas”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 
1.   Bagaimanakah pengembangan instrumen tes serta rubrik penilaian 

pembacaan teks puisi siswa kelas X sekolah menengah atas? 

2.   Bagaimanakah validasi ahli materi, ahli bahasa serta praktisi terhadap 

instrumen pengembangan instrumen tes serta rubrik penilaian 

pembacaan teks puisi siswa kelas X sekolah menengah atas?
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

 
Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 
1.   Mendeskripsikan pengembangan instrumen tes serta rubrik penilaian 

pembacaan teks puisi siswa kelas X sekolah menengah atas. 

2.   Mendeskripsikan kelayakan instrumen tes serta rubrik penilaian pembacaan 

teks puisi siswa kelas X sekolah menengah atas menurut ahli materi, bahasa 

dan praktisi. 

 

 
 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembelajaran bahasa, 

baik manfaat teoretis maupun praktis. 

1.   Manfaat Teoretis 

 
Secara teoretis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam 

peningkatan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. 

2.   Manfaat Praktis 

 
1.   Bagi instansi terkait (sekolah), penelitian ini bermanfaat sebagai 

masukan dalam upaya penyempurna dan pengembangan penilaian 

pendidikan. 

2.   Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam rangka 

meningkatkan pengembangan penilaian untuk mencapai kualitas 

penilaian yang lebih baik lagi.
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3.   Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

penelitian selanjutnya. 

 

 
 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 
Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi: 

 
1.   Pengembangan instrumen tes dan rubrik penilaian pembacaan teks puisi untuk 

mengukur ranah kognitif siswa pada kompetensi dasar 3.16. Mengidentifikasi 

nada, perasaan/suasana, tema, dan amanat beberapa puisi yang terkandung 

dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca, dan 4.16. 

Mendemonstrasikan (membacakan atau memusikalisasikan) satu puisi dari 

antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, 

dan intonasi (tekanan dinamik dan tekanan tempo). 

 
2.   Pengukuran kelayakan instrumen tes serta rubrik penilaian pembacaan teks 

puisi dari segi validasi Praktisi, Ahli materi dan kebahasaan.
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II. LANDASAN TEORI 
 
 
 
 
 
 

2.1 Penilaian 
 

 
2.1.1 Pengertian Penilaian 

 

 
Evaluasi umumnya dimulai dengan kegiatan penilaian. Penilaian adalah 

suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, 

menganalisis serta menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan 

untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek 

(Kusaeri, 2012: 8). Penilaian juga bermakna pengukuran untuk melihat hasil 

yang dicapai atau diraih oleh peserta didik. 

 

2.1.2 Fungsi Penilaian 
 

 
 

Dalam dunia pendidikan khususnya, tujuan melakukan proses evaluasi adalah 

untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian 

pembelajaran pada siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. 

menurut Suharsimi dalam Sudaryono, Fungsi dari evaluasi tersebut dapat 

dibedakan menjadi enam tahapan, yaitu : (a) evaluasi berfungsi sebagai 

penempatan, (b) evaluasi berfungsi formatif, (c) evaluasi berfungsi diagnostik, 

(d) evaluasi berfungsi sumatif, (e) evaluasi berfungsi selektif, (f) evaluasi 

berfungsi sebagai pengukur keberhasilan.
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2.1.3 Prinsip Penilaian 
 

 
Berikut disajikan tujuh prinsip yang harus diperhatikan oleh guru sebagai 

faktor pendukung dan penunjang dalam melakukan evaluasi yang berhasil 

menurut Sudaryono (2012: 54). 

 

1. Prinsip Menyeluruh 
 

 
.Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi 

tersebut dilaksanakan secara utuhdan menyeluruh, mencakup keseluruhan 

aspek tingkah laku siswa, baik aspek berpikir, sikap, ataupun aspek 

keterampilan. 

 

2. Prinsip Berkesinambungan 
 

 
Kegiatan hasil evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi yang 

dilaksanakan secara terus menerus (kontinu). Artinya, guru harus selalu 

memberikan evaluasi kepada siswa agar kesimpulan yang diambil akan lebih 

tepat. 

 

3. Prinsip Objektivitas 
 

 
Alat evaluasi yang digunakan hendaknya mempunyai tingkat kebebasan dari 

subjektivitas atau bias pribadi guru yang bisa mengganggu. Suatu evaluasi 

dikatakan objektif apabila terbebas dari faktor di atas.
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4. Prinsip Validitas 
 

 
Validitas atau kesahihan merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa 

alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Sedangkan, reliabilitas menurut Sekaran dalam Sudaryono (2012) adalah 

suatu pengukuran sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias ( bebas 

kesalahan). 

 

5. Prinsip Penggunaan Kriteria 
 

 
Penggunaan kriteria yang diperlukan dalam evaluasi adalah pada saat 

memasuki tingkat pengukuran dengan menggunakan standar mutlak 

(penilaian acuan patokan), maupun pengukuran dengan standar relatif. 

 

6. Prinsip Kegunaan 
 

 
Evaluasi yang dilakukan hendaknya merupakan suatu 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. 

 

2.1.4 Rubrik Penilaian 
 

 
Rubrik adalah salah satu instrumen alternatif  yang dapat digunakan untuk 

mengukur dan menilai siswa secara komprehensif. Dikatakan komprehensif 

karena kompetensi atau kinerja peserta didik tidak hanya dilihat pada akhir
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proses saja, tetapi juga pada saat proses berlangsung. Rubrik dapat berfungsi 

juga sebagai penuntun kerja dan sebagai instrument evaluasi. Arifin (2011:78) 

mengemukakan bahwa rubrik sebagai suatu alat penskoran yang terdiri dari 

daftar seperangkat kriteria atau apa yang harus dihitung. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai rubrik, rubrik dapat diartikan sebagai 

panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam 

menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik perlu 

memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam 

suatu pekerjaan siswa disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing- 

masing karakteristik tersebut. 

 

2.1.5 Jenis Instrumen Penilaian 
 

 
2.1.5.1 Instrumen Penilaian Tes 

 

 
1. Tes Benar Salah 

 

 
Soal-soalnya berupa pertanyaan-pertanyaan (Statement). Statement 

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

untuk menandai masing-masing pertanyaan itu dengan melingkari huruf B 

jika pertanyaan itu betul menurut pendapatnya dan melingkari huruf S jika 

pertanyaannya salah. Jumlah huruf B-S harus sama banyak dengan jumlah 

pertanyaan. Agar soal berfungasi dengan baik, maka hal yang ditanyakan 

hendaknya homogen dari segi isi. Ciri khusus bentuk soal benar salah
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adalah tebatasnya mengukur kemampuan mengidntifikasi indormasi 

berdasarkan hubungan yang sederhana. (Sudaryono, 2012: 108) 

 

2. Tes Pilihan Ganda 
 

 
Multiple Choice test terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan 

tentang suatu pengertian yang belum lengkap. untuk melengkapinya, harus 

memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. 

Atau multiple choice test terdiri atas bagian keterangan (stem) dan bagian 

kemungkinan jawaban alternatif (options). Kemungkinaan jawaban terdiri 

atas satu jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh. 

(Sudaryono, 2012: 110) 

 

3. Soal Menjodohkan 
 

 
Menurut Sudaryono, Soal menjodohkan adalah bentuk soal yang terdiri 

dari dua kelompok pertanyaan. Kelompok pertama ditulis pada lajur 

sebelah kiri biasanya merupakan pernyataan soal atau pertanyaan sering 

juga disebut sebagai stimulus atau premis yang berupa kalimat. 

Kelompok kedua biasa disebut respons yang ditulis pada lajur sebelah 

kanan. biasanya merupakan pernyataan jawaban atau pertanyaan 

respon berupa kata, bilangan, gambar, ataupun simbol. Peserta tes 

diminta untuk menjodohkan, atau memilih pasangan yang tepat bagi 

pertanyaan yang ditulis pada stimulus yang terdapat di lajur sebelah 

kiri dengan respon
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yang terdapat pada lajur sebelah kanan. 
 

 
4. Tes Isian 

 

 
Completion test biasanya disebut tes isian, tes menyempurnakan, atau tes 

melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian- 

bagiannya yang hilang. bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh 

murid-murid ini adalah merupakan pengertian kita minta dari murid. 

(Sudaryono, 2012: 118) 

Contoh: 

 
- Columbus menemuka benua Amerika pada tahun ..... 

 

 

- Air akan membeku pada suhu ............. derajat fahrenheit. 
 
 
 

5. Soal Jawaban Singkat 
 

 
Soal bentuk jawaban singkat adalah yang menuntut peserta tes untuk 

memberikan jawaban singkat, berupa frase, nama tempat, nama tokoh, 

lambang, atau kalimat yang sudah pasti. Bentuk soal jawaban singkat 

baik untuk mengukur kemampuan peserta didik yang sangat sederhana. 

(Sudaryono, 2012: 120). 

 

2.1.5.2 Instrumen Penilaian Non Tes 
 

 
1. Tes Skala Sikap 

 

 
Mueller dalam Sudaryono mengungkapkan menyampaikan lima definisi
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dari lima ahli, adalah sebagai berikut ini. Sikap adalah afekksi untuk atau 

melawan, penilaian tentang, suka atau tidak suka, tanggapan positif atau 

negatif terhadap suatu objek psikologis (Thurstone). Sikap adalah 

kecenderungan untuk bertindak ke arah atau melawan suatu faktor 

lingkungan (mory Borgadus). Sikap adalah konsistensi dalam tanggapan 

terhadap objek-objek sosial (Goldon Allport). Sikap adalah konsisitnsi 

dalam tanggapan terhadap objk-objek sosial. (Donald Campbell). Sikap 

merupakan tanggapan tersembunyi yang ditimbulkan oleh suatu nilai 

(Ralp Linton). 

 

2. Tes Minat Belajar 
 

 
Minat adalah kesadaran yang timbul bahwa objek tertentu sangat 

disenangi dan melahirkan perhatian yang tinggi bagi individu terhadap 

objek tersebut. Peserta didik yang menaruh minat pada suatu mata 

pelajaran, perhatian akan tinggi dan minatnya berfungsi sebagai 

pendorong kuat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar 

pada pelajaran tersebut. Oleh karena itu, definisi operasional minat belajar 

adalah pilihan kesenangan dalam melakukan kegiatan dan dapat 

membangkitkangairah seseorang untuk memenuhi kesediaannya yang 

dapat diukur melalui kesukacitaan, ketertarikan, perhatian dan keterlibatan 

(Sudaryono, 2012: 125).



14  
 
 
 
 
 

3. Tes Motivasi Berprestasi 
 

 
Konsep motivasi berprestasi adalah motivasi yang mendorong peserta 

didik untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih 

sebelumnya maupun yang dibuat atau diraih orang lain (Wahid murni 

dalam Sudaryono, 2012: 127). Soal Non Tes ini dibuat untuk meliaht 

sejauh mana peserta didik mengetahui dirinya sendiri. 

 

4. Tes Kreativitas 
 

 
Kreativitas merupakan proses berpikir yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan secara benar dan 

bermanfaat (Devito dalam Sudaryono, 2012). Adapun definisi 

operasionalnya adalah kemampuan berpikir divergen yang memiliki sifat 

(dapat diukur melalui) kelancaran, keluwesan, keaslian dan hasilnya dapat 

berguna untuk keperluan tertentu. 

 

 
 

2.2. Pembelajaran 
 

 
2.2.1 Pengertian Pembelajaran 

 

 
Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Kegiatan belajar 

ini dapat dihayati oleh orang sedang belajar maupun orang lain. Belajar 

yang dihayati oleh seorang siswa ada hubungannya dengan usaha 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada satu sisi, kegiatan belajar
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yang dialami oleh seorang siswa berkaitan dengan pertumbuhan jasmani 

yang siap berkembang , dan pada sisi lain, kegiatan belajar juga 

merupakan perkembangan mental yang didorong oleh tindakan 

pembelajaran pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. 

 

2.2.2 Tujuan Pembelajaran 

 
Siswa merupakan salah satu objek yang terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami 

tindak mengajar dan merespons dengan tindak belajar. Pada umumnya, 

semula siswa belum menyadari pentingnya belajar. Berkat informasi guru 

tentang sasaran belajar, maka siswa mengetahui apa arti bahan belajar 

baginya. Siswa mengalami suatu proses belajar. Dalam proses belajar 

tersebut, siswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari 

bahan belajar yang ada. 

 

 
 

2.2.3 Proses Pembelajaran Kurikulum 2013 

 
Proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan sekolah yang menggunakan 

kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik (saintific approach). Proses 

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

keterampilan. Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar 

pokok yang dikaitkan dengan pendekatan saintifik, yaitu; 

1. Kegiatan Mengamati 

 
Metode mengamati mengutamakan proses pembelajaran. Metode ini
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memberikan keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek 

secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah 

pelaksanaannya (Kurniasih dalam Agustina dkk). Mengamati sangat 

bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik sehingga 

proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan 

menganalisis, peserta didik menemuka fakta bahwa ada hubungan 

antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran. 

2. Kegiatan Menanya 

 
Aktivitas mengamati yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan 

cermat, akan menghasilkan persepsi tentang objek yang diamati. Ada 

persepsi yang jelas, samar-samar, bahkan kemungkinan gelap 

sehingga memunculkan banyak pertanyaan (Priyatni dalam Agustina 

dkk). 

Melalui kegiatan menanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. 

Pertanyaan dapat menggiring siswa untuk melakukan sebuah 

pengamatan yang lebih teliti. Pertanyaan tidak selalu dalam bentuk 

kalimat tanya melainkan juga dalam bentuk pertanyaan. Adapun 

kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis dan belajar sepanjang 

hayat (Daryanto dalam Agustina).
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3. Kegiatan Mencoba 
 

 
Kegiatan mencoba adlah kegiatan pembelajaran yang 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). 

 

4. Kegiatan Menalar 
 

 
Kegiatan menalar dalam kegiatan pembelajaran tersebut dalam 

Permendikbud nomor 81a tahun 2013 adalah memproses informasi 

yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/ eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati 

dan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi membutuhkan 

kemampuan logika (ilmu nalar). Penalaran adalah proses berfikir yang 

logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi 

untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan (Priyatni dalam 

Agustina dkk). 

 

5. Kegiatan Menyaji atau mengkomunikasikan 
 

 
Kegiatan menyaji atau mengkomunikasikan dalam pembelajaran 

sebagaimana Permendikbud nomor 81a tahun 2013 adalah
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menyampaikan hasil pengamatan berdasarkan hasil analisis secara 

lisan, tertulis dan media lainnya. Kegiatan yang dapat dilakukan 

adalah melakukan presentasi laporan hasil percobaan, peta konsep, dan 

lain-lain (Priyatni dalam Agustina dkk). 

 

2.3 Identifikasi Puisi 
 

 
2.3.1 Pengertian Puisi 

 

 
 

Menurut kamus istilah sastra, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya 

terikat oleh rima dan tata puitika yang lain. Selanjutnya, puisi juga 

diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata 

secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman 

dan memangkitkan tanggapan khusu lewat penataan bunyi, irama, dan 

makna khusus (Razak, 2007: 160). 

Senada dengan pengertian Razak, Puisi adalah semua karya sastra bersifat 

imajinatif. bahasa sastra bersifat konotatif karena banyak menggunakan 

makna kias dan makna lambang (majas). dibandingkan dalam bentuk 

karya sastra lain, puisi lebih bersifat konotatif. Bahasanya lebih memiliki 

banyak kemungkinan makna. Hal ini disebabkan terjadinya 

pengkonsentrasian atau pemadatan segenap kekuatan bahasa di dalam 

puisi. Struktur fisik dan struktur puisi juga padat. keduanya bersenyawa 

secara padu bagaikan telur dalam adonan roti (Reeves dalam Waluyo,
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1987: 22). 

 
Untuk memberikan pengertian puisi secara memuaskan cukup sulit. 

Namun beberapa batasan pengertian puisi menurut Waluyo, dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Dalam puisi terjadi pengkonsentrasian atau pemadatan segala unsur- 

unsur kekuatan bahasa; 

b. Dalam pengembangannya, unsur-unsur bahasa itu dirapikan, diprbagus, 

diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan bunyi; 

c. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang berdasarkan 

mood atau pengalaman jiwa dan bersifat imajinatif; 

d. Bahasa yang dipergunakan bersifat konotatif; hal ini ditandai dengan 

kata konkret lewat pengimajian, pelambangan, dan pengiasan, atau dengan 

kata lain, dengan kata konkret dan bahasa figuratif; 

e. Bentuk fisik dan bentuk batin puisi merupakan kesatuan yang bulat dan 

utuh menyaturaga tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesatuan yang 

padu. Bentuk fisik dan bentuk batin itu dapat ditelaah unsur-unsurnya 

hanya dalam kaitannya dengan keseluruhan. Unsur0unsur itu hanyalah 

berarti dalam totalitasnya dengan keseluruhannya; 

f. Unsur-unsur puisi juga melakukan regulasi diri. Artinya, tiap unsur 

mempunyai saling keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang 

lain. Jalinan makna dalam membentuk kesatuan dan keutuhan puisi 

menyebabkan keseluruhan puisi lebih bermakna dan lebih lengkap dari
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sekedar kumpulan unsur-unsur. 

 
Jika disimpulkan, Menurut waluyo (1987: 26) Puisi adalah bentuk karya 

sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara 

imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan 

bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. 

 

 
 

2.3.2. Struktur Batin Puisi 

 
Menurut Waluyo (1987) terdapat empat struktur batin puisi, yakni: tema 

(sense), perasaan penyair (feeling), nada atau sikap penyair terhadap 

pembaca (tone), dan amanat (intention). 

 

2.3.2.1 Tema 

 
Menurut Waluyo, tema merupakan gagasan pokok atau subject-matter 

yang dikemukakan oleh penyair. Pokok pikiran atau pokok persoalan 

itu begitu kuat mendesak dalam jiwa penyair, sehingga menjadi 

landasan utama pengucapannya. Jika desakan yang kuat itu berupa 

hubungan antara penyair dengan Tuhan, maka puisinya bertema 

ketuhanan. Jika desakan yang kuat berupa rasa belas kasih atau 

kemanusiaan, maka puisi bertema kemanusiaan. Jika yang kuat adalah 

dorongan untuk memprots ketidakadilan, maka tema puisinya adalah 

protes atau kritik sosial. Perasaan cinta atau patah hati juga dapat 

melahirkan tema cinta atau tema kedukaan hati karena cinta.
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Dengan latar belakang pengetahuan yang sama, penafsir-penasir puisi 

yang memberikan tafsiran tema yang sama bagi sebuah puisi, karena tema 

puisi bersifat lugas, objektif dan khusus. Tema puisi harus dihubungkan 

dengan penyairnya, dengan konsep-konsepnya yang terimajinasikan. Oleh 

sebab itu, tema bersifat khusus (penyair), tetapi bersifat objektif (bagi 

semua penafsir), dan lugas (tidak dibuat-buat). 

 

2.3.2.2 Perasaan 

 
Perasaan dalam puisi adalah perasaan yang disampaikan penyair melalui 

puisinya. Puisi mengungkapkan perasaan yang beraneka ragam. Semisal, 

perasaan sedih kecewa, terharu, benci, rindu, cinta, kagum, bahagia, 

ataupun perasaan setia kawan (Waluyo, 1987:134). 

 

2.3.2.3 Nada atau Suasana 

 
Nada puisi adalah sikap batin penyair yang hendak diekspresikan penyair 

kepada pembaca. Ada nada menasihati, mencemooh, sinis, berontak, iri 

hati, cemas, gemas, penasaran, dan sebagainya. Suasana adalah suasana 

batin pembaca akibat pembacaan puisi (Waluyo, 1987:134). 

 
2.3.2.4  Amanat 

 

 
Amanat adalah maksud yang hendak disampaikan atau himbauan atau 

pesan atau tujuan yang ingin disampaikan penyair. Tiap penyair 

bermaksud ikut meningkatkan martabat manusia dan kemanusiaan.
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Penghayatan terhadap amanat sebuah puisi tidak secara objektif, namun 

subjektif. Artinya, penghayatan tersebut didasarkan atas interpretasi 

pembaca (Waluyo, 1987:134). 

 

2.4 Pengeksplorasian membaca 

 
2.4.1 Pengertian Membaca 

 
Membaca pada hakikatnya adalah sesuatu yang rumit yang melibatkan banyak 

hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas 

visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual 

membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulisan (huruf) ke dalam 

kata-kata lisan. Sebagai proses berpikir, membaca mencakup aktivitas 

pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis dan 

pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa berupa membaca kata-kata dengan 

menggunakan kamus. (Crawley dan Mountain, (dalam Rahim, 2007: 2)). 

 

 
 

2.4.2    Hakikat Membaca Puisi 

 
Membaca puisi adalah perbuatan menyampaikan hasil-hasil sastra (puisi) dengan 

bahasa lisan (Aftarudin, 1984: 24). Membaca puisi sering diartikan sama dengan 

deklamasi. Membaca puisi dan deklamasi mengacu pada satu pengertian yang 

sama, yakni mengkomunikasikan puisi kepada para pendengarnya. Suharianto 

(dalam Mulyana, 1997:34) membatasi bahwa hakikat membaca puisi tidaklah 

berbeda dengan deklamasi, yaitu menyampaikan puisi kepada penikmatnya
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dengan setepat-tepatnya agar nilai-nilai puisi tersebut sesuai dengan maksud 

penyairnya. Hal lain terkait hakikat membaca puisi yang akan dijabarkan adalah 

mengenai pengertian kemampuan membaca puisi, tujuan dan manfaat membaca 

puisi, pembelajaran membaca puisi di SMA, dan membaca puisi sebagai apresiasi 

sastra. Berikut merupakan penjabaran dari keempat pokok bahasan tersebut. 

 

 
 

2.4.3 Pengertian Kemampuan Membaca Puisi 

 
Membaca atau membacakan puisi adalah suatu kegiatan menjiwai puisi untuk 

selanjutnya dibacakan dengan kriteria-kriteria tertentu. Membaca puisi 

umumnya dilakukan dengan membaca nyaring atau dengan 

mendeklamasikannya. Deklamasi adalah pembacaan puisi yang disertai gerak 

dan mimik yang sesuai. Dalam berpuisi, berdeklamasi, pembaca tidak sekedar 

membunyikan kata-kata, lebih dari itu ia pun bertugas mengekspresikan 

perasaan dan pesan penyair dalam puisinya. Untuk itu pembaca hendaknya: 

(1) memaknai puisi secara utuh, (2) memerhatikan lafal, tekanan, dan intonasi 

dalam menyampaikannya, sesuai dengan struktur fisik dan struktur batin 

puisiitu. Deklamasi juga menekankan kepada ketepatan pemahaman, 

keindahan vokal dan ekspresi wajah. Akan tetapi, deklamasi acapkali 

disertai dengan gerak-gerik tubuh yang lebih bebas dan ekspresi wajah 

yang lebih kuat dibandingkan membaca indah (Kosasih, 2012: 1).
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2.4.4    Bentuk dan Gaya dalam Membaca Puisi 

 
Suwignyo (2005) dalam Sopandi (2010: 34) mengemukakan bahwa bentuk 

dan gaya baca puisi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) bentuk dan gaya 

baca puisi secara poetry reading, (2) bentuk dan gaya baca puisi secara 

deklamatoris, dan (3) bentuk dan gaya baca puisi secara teatrikal. Adapun 

penjelasan dari bentuk dan gaya baca puisi adalah sebagai berikut. 

 

 
 

2.4.5    Cara Membaca Puisi 

 
Membaca puisi ada dua macam, yaitu membaca puisi untuk diri sendiri dan 

membaca untuk orang lain membaca puisi untuk orang lain pada dasarnya 

sama dengan mengonkretkan puisi tersebut baik dalam bentuk audio maupun 

visual. Pembacaan demikian disebut juga deklamasi. Deklamasi sebagai suatu 

proses, melibatkan (1) puisi yang dibaca, (2) pembaca, dan (3) pendengar 

(Wiyanto, 2005: 45). 

 

 
 

Dalam proses pembacaan tersebut, peran pembaca amat dominan untuk 

menghidupkan puisi agar dapat dinikmati oleh pendengar. Artinya, 

pembacalah yang paling banyak melakukan kegiatan dalam proses pembacaan 

puisi. Kegiatan yang dilakukan pembaca ialah memhami makna puisi dan 

mengkreasikan puisi tersebut dalam bentuk suara dan gerak. Oleh karena itu, 

pembaca harus memperhatikan (1) pemanfaatan alat ucap yang dimiliki, (2) 

menguasai faktor kebahasaan, dan (3) menguasai faktor-faktor non
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kebahasaan (Wiyanto, 2005: 45). 
 
 
 
 

2.4.6 Pemanfaatan Alat Ucap 

 
Setiap orang normal tentu memilki alat ucap (mulut). Keterampilan 

memanfaatkan alat ucap tersebut sebetulnya sudah diperoleh secara tidak 

sadar sejak masih kanak-kanak, yaitu ketika mulai belajar mengucapkan kata. 

Pemanfaatan alat ucap sebagai alat komunikasi sudah sering dilakukan. Akan 

tetapi, memanfaatkannya untuk mengekspresikan puisi yang dibacanya 

barangkali merupakan masalah yang tidak mudah. Sebab, pembaca harus 

terlebih dahulu memahami puisi yang dibacanya. 

 

 
 

2.4.7 faktor kebahasaan 

 
Penguasaan faktor kebahasaan meliputi pelafalan dan intonasi. Pelafalan ialah 

usaha untuk mengucapkan bunyi bahasa baik suku kata, kata, frasa, maupun 

kalimat. Pelafalan dalam pembacaan puisi maksudnya adalah pelafalan bunyi 

yang sesuai dengan jiwa dan tema puisi. Intonasi adalah naik turunnya lagu 

kalimat (Kamdhi, 2017: 60 ). Perbedaan intonasi dapat menghasilkan jenis 

kalimat yang berbeda, yakni kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, 

atau kalimat seru. Penggunaan intonasi dalam puisi sangatlah penting agar 

pembacaannya tidak monoton sehingga pendengar pun lebih tertarik. Intonasi 

juga berguna dalam memperjelas atau membedakan maksud/pesan dari setiap 

lariknya. Untuk itu, sebelum membacakan puisi, kita perlu menandainya
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misalnya dengan berupa garis yang menanjak atau menurun. Dengan cara 

demikian, mudahlah dalam membedakan intonasi dari setiap lariknya ketika 

puisi itu dibacakan. Intonasi dalam pembacaan puisi berkaitan dengan 

ketepatan penyajian irama puisi. Irama dapat diperoleh dengan 

memperhatikan jenis-jenis tekanan,yaitu (1) tekanan dinamik, (2) tekanan 

nada, dan (3) tekanan tempo. 

 

 
 

2.4.8 faktor non kebahasaan 

 
Selain menguasai faktor kebahasaan, pembaca puisi perlu menguasai faktor- 

faktor non kebahasaan, yaitu (1) sikap wajar dan tenang, (2) gerak-gerik dan 

mimik, (3) volume suara dan (4) kelancaran kecepatan. 

 

 
 

2.5 Desain Penilaian Pembelajaran Puisi 

 
2.5.1 Karakteristik Tujuan Pembelajaran 

 
Tujuan pembelajaran merupakan suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang 

diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran paling tidak harus mengandung tiga komponen, yaitu: (a) tingkah 

laku (behavior), digunakan untuk menentukan spesifikasi yang akan diamati dan 

akan diukur, (b) standar (standard), memungkinkan untuk menilai dampak dari 

luar, dan (c) kondisi luar (eksternal condition) , untuk meyakinkan bahwa 

perilaku yang diperoleh benar-benar disebabkan oleh kegiatan belajar, bukan 

karena penyebab lainnya.
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2.5.2 Mengembangkan Spesifikasi Tes 

 
Tes haruslah mengukur apa yang diajarkan guru di kelas. Tes juga harus 

menekankan apa yang benar-benar terjadi di kelas selama pembelajaran dikelas. 

Salah satu cara untuk menjamin kesesuaian antara pembelajaran dengan isi tes 

adalah dengan mengembangkan spesifikasi tes. 

 

Spesifikasi tes atau biasa disebut juga kisi-kisi tes  merupakan deskripsi 

mengenai kompetensi atau ruang lingkup dan isi materi yang akan diujikan. 

Tujuan pengembangan spesifikasi tes untuk menentukan kompetensi atau 

ruang lingkup dan tekanan tes yang setepat- tepatnya sehingga dapat menjadi 

petunjuk dalam menulis soal (Kusaeri, 2012: 63). . 

 

 
Spesifikasi tes menjelaskan batasan dan rambu-rambu apa saja yang harus 

dipatuhi penulis butir soal. Spesifikasi tes diharapkan bermanfaat untuk 

mengurangi  variasi pemahaman terhadap indikator butir soal dan memberi 

batasan yang lebih konkret terhadap cakupan materi ujinya. 

 

Spesifikasi tes dapat disajikan dalam bentuk tabel yang memuat komponen 

minimal: kompetensi inti, indikator, kelas/semester, materi,indikator soal, dan 

bentuk soal. 

 

2.5.3 Memilih Jenis Tes yang akan Digunakan 

 
Pemilihan jenis item atau tugas apa yang akan digunakan dalam tes. keputusan
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ini berkaitan dengan perilaku yang akan diukur. semakin tinggi 

 
atau kompleks perilaku yang diukur, semakin kompleks dan beragam pulajenis 

tes yang digunakan. 

 

Ada tujuan atau kompetensi yang lebih tepat diukur atau ditanyakan dengan 

menggunakan tes tertulis bentuk pilihan ganda dan ada pula tujuankompetensi 

yang lebih tepat diukur dengan menggunakan tes tertulis bentuk uraian. Bentuk 

tes pilihan ganda maupun uraian memiliki kelebihan dan kelemahan satu sama 

lain. Tidak menutup kemungkinan pula, ada tujuan atau kompetensi yang tidak 

bisa diukur dengan tes tertulis, tetapi perlu digunakan alat ukur non tes. 

 

Metode lain dalam mengklasifikasikan jenis tes, yakni butir soal dengan 

pilihan jawaban (selected-response items) dan butir soal dengan konstruksi 

jawaban (constructed response items). Pada tes jenis pertama, siswa memilih 

jawaban yang paling tepat dari pilihan jawaban yang diinginkan oleh soal. 

Jenis tes yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tes pilihan ganda, 

benar-salah, dan menjodohkan. Sementara itu, padates jenis kedua, siswa 

diminta menyusun atau mengkontruksi suatu jawaban yang diinginkan oleh 

soal. Jenis tes yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tes dengan 

jawaban singkat atau pendek, tes isian (fill-in-the-blank ) dan tes uraian. 
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2.5.4 Perakitan Tes 
 

 
Merakit sebuah tes adalah menyusun soal-soal yang siap pakai menjadi satu 

perangkat atau paket tes atau beberapa paket tes paralel. Dasar acuandalam 

merakit soal adalah tujuan dan kisi-kisinya. Untuk memudahkan pelaksanaannya, 

harus diperhatikan langkah-langkah perakitan tes berikut ini:  

a.      Mengelompokkan soal-soal yang mengukur kompetensi dan materi yang 

sama; 

b.      Memberi nomor urut soal didasarkan nomor urut soal dalam kisi- 

kisi; 

c.      Mengecek setiap soal dalam satu paket tes apakah soal-soalnya 

sudahbebas dari kaidah-kaidah, seperti “Setiap soal tidak boleh 

memberikan petunjuk jawaban terhadap soal lain; 

d.      Membuat petunjuk umum dan khusus mengerjakan tes; 

 
e.      Membuat format lembar jawaban; 

 
f.       Menentukan/ menghitung penyebaran kunci jawaban (untuk bentukpilihan 

ganda).
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III.    METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 

3.1 Jenis Penelitian 

 
Penelitian ini merupakan  jenis penelitian dan pengembangan atau Research 

and Development (R&D). Metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Sugiono (2011: 297) 

menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan 

penelitian yang digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya 

dapat berfungsi kepada masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk 

menguji keefektifan produk tersebut. 

Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran. Penelitian ini mengembangkan suatu produk yang 

bukan baru tetapi berupa instrumen tes dan rubrik penilaian membaca dalam 

pembelajaran teks puisi. Meskipun demikian, peneliti harus melakukan sejumlah 

penelitian yang bersifat analisis kebutuhan untuk menguji keefektifan produk 

yang dibuat.
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3.2 Prosedur Penelitian 

 
Langkah-langkah penelitian dan pengembangan (Research and Development) Level 1 

menurut Sugiyono (2016:41) sebagai berikut. 

 

Skema 3.1 Langkah-langkah Prosedur Penelitian 
 

 
 
 

Studi 

Literatur 
 

 

 

Potensi dan 

Masalah 

 

 

Desain 

Produk 

 

 

Validasi 

Desain 

 

 

Desain 

Teruji
 

 

Pengumpulan 

Informasi 
 
 
 
 

Berdasarkan langkah-langkah diatas,  dalam penelitian ini dikembangkan alur 

prosedur penelitian secara ringkas sebagai berikut. 

 

1.   Potensi dan Masalah 

 
Potensi dan masalah berupa studi literatur dan pengumpulan informasi studi 

literatur dilakukan dengan melakukan kajian teori mengenai penyusun tes 

pilihan ganda dan pengembangan tesnya. Peneliti juga mengumpulkan 

informasi untuk mendesain instrumen tes dan rubrik penilaian teks puisi ke 

SMA N 14 Bandarlampung. 

 

2.   Desain Produk 

 
A.  Menentukan tujuan tes 

 
B.  Pembuatan kisi-kisi instrumen tes dan rubrik penilaian
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C.  Pembuatan instrumen tes dan rubrik penilaian berdasarkan kisi-kisi yang 

telah ditetapkan 

3.   Validasi Desain 

 
a.   Validasi oleh praktisi, ahli bahasa dan ahli materi 

b.   Revisi tahap I 

c.   Hasil akhir produk evaluasi pembelajaran dengan instrumen tes pilihan 

pilihan ganda dan rubrik penilaian membaca puisi. 

4.   Desain Teruji 

 
Desain teruji adalah produk akhir dari intsrumen tes pilihan ganda dan rubrik 

penilaian yang sudah divalidasi oleh validator dan sudah direvisi. 

 

 
 

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 

adalah dosen bahasa Indonesia. Ahli materi dan ahli bahasa akan 

memberikan penilaian terhadap butir soal pilihan ganda yang dibuat. 

Penilaian difokuskan pada materi dalam penyajian butir soal dan 

ketepatan penggunaan bahasa dalam butir soal. Selain memberikan 

penilaian ahli materi dan ahli bahasa juga memberikan masukan perbaikan 

terhadap butir soal pilihan ganda dan rubrik penilaian yang dibuat. 
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b. Praktisi 

 

Praktisi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah guru bahasa indonesia 

di jenjang SMA. Guru melakukan penilaian terhadap butir soal pilihan ganda 

yang dibuat. Penilaian difokuskan pada materi dalam penyajian butir soal dan 

ketepatan dalam penggunaan bahasa pada butir soal. Selain memberikan 

penilaian ahli materi dan ahli bahasa juga memberikan masukan perbaikan 

terhadap butir soal pilihan ganda dan rubrik penilaian yang dibuat. 

 

 

2.   Objek Penelitian 

 
Objek penelitian ini adalah pengembangan instrumen tes dan rubrik penilaian 

pada materi pembelajaran teks puisi. 

 

 
 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 
Tenik 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 

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

dalam penelitian ini berupa angket validasi yang diberikan kepada ahli materi, 

ahli bahasa dan guru Bahasa Indonesia. 
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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 dan ahli materi. 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, dipaiak 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 Para Ahli 

 
Pengisian lembar penilaian oleh para ahli dimuat dalam bentuk tabel kelayakan 

produk. 

 

Tabel 3.1 Kriteria Kelayakan Untuk Para Ahli 
 

 
Skor Kriteria 

5 Sangat baik (SB) 

4 Baik (B) 

3 Cukup (C) 

2 Kurang (K) 

1 Sangat kurang (SK) 
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Kemudian hasil uji kelayakan dari para ahli dan guru Bahasa Indonesia dicari 

rata-rata empirisnya dengan rumus: 

 
 

 
 

 

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 3.2 Grafik Skala Likeart 
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Keterangan: 

 
Angka 0% - 25%         = tidak layak 

Angka 26% - 50%      = kurang layak 

Angka 51% - 75%      = layak 

Angka 76% - 100%    = sangat layak



  
 
 
 
 
 
 

V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 
 
 

5.1    Simpulan 

 
Adapun simpulan yang didapat dari penelitian dan pengembangan instrumen tes 

objektif serta rubrik penilaian dalam pembelajaran teks puisi adalah sebagai 

berikut. 

1.  Penyusunan instrumen tes dan rubrik penilaian dilakukan melalui tahapan 

sebagai berikut. (1) Tahap penyusunan yaitu menentukan tujuan tes, 

membuat kisi-kisi, membuat instrumen tes yakni soal pilihan ganda 

berjumlah 30 soal pilhan ganda dan Rubrik Penilaian Keterampilan 

Membaca Teks Puisi. (2) Tahap validasi, yaitu melakukan uji kelayakan 

pada instrumen tes dan rubrik penilaian yang dikembangkan. Proses validasi 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli bahasa Setelah itu melakukan revisi 

berdasarkan masukan dan saran dari dosen validator. (3) Desain teruji, Soal 

dalam bentuk hard copy yang telah dinyatakan layak digunakan oleh ahli 

materi dan ahli bahasa sebagai alat bantu penilaian pembelajaran. 

 

 
 

2. Hasil validasi Instrumen tes dan rubrik penilaian pembacaan puisi, mata 

pelajaran Bahasa Indonesia materi teks puisi sesuai dengan hasil validasi 

ahli materi, bahasa dan praktisi. Validasi ahli materi terhadap penyajian 

materi, kualitas isi, konstruksi, dan penggunaan diperoleh skor rata-rata 

70.21% dengan kriteria layak, validasi ahli bahasa terhadap
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kesesuaian dengan kaidah kebahasaan, tata kalimat, dan kesesuaian dengan 

perkembangan peserta didik diperoleh skor rata-rata 71,11%. Validasi 

Praktisi didapatkan skor 73,3%. Selanjutnya, hasil penilaian produk rubrik 

penilaian pembacaan puisi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia  materi teks 

puisi dalam bentuk hard copy yang telah dinyatakan layak digunakan 

oleh ahli materi dan ahli bahasa sebagai alat bantu penilaian pembelajaran. 

Kelayakan rubrik penilaian sesuai dengan hasil validasi. Validasi ahli 

materi terhadap penyajian materi, kualitas isi, konstruksi, dan penggunaan 

diperoleh skor rata-rata 72% dengan kriteria layak, validasi ahli bahasa 

terhadap kesesuaian dengan indikator lugas, komunikatif, kesesuaian, dan 

kaidah EBI dengan perkembangan peserta didik diperoleh rata-rata 82%. 

Validasi Praktisi didapatkan skor 80% 

 
5.2    Saran 

 
Saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan 

instrumen tes dan rubrik penilaian untuk materi teks puisi adalah sebagai 

berikut. 

1.   Bagi guru 

 
Dapat menggunakan instrumen tes yang telah dibuat sebagai bahan evaluasi 

hasil belajar siswa dalam keterampilan mengidentifikasi unsur puisi dan 

membaca teks puisi peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Indonesia
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2.   Bagi siswa 

 
Siswa diharapkan dapat menggunakan instrumen tes yang dibuat 

sebagai acuan dalam memilih dan mengapresiasi karya sastra, 

khususnya puisi. 
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