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Pendahuluan 

Pada Modul 1 Anda telah mempelajari berbagai pendekatan alat penilaian 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pada modul 2 ini, kita akan 

mempelajari model-model alat penilaian dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Pada modul kali ini akan disajikan tiga kegiatan belajar (KB).  Pada 

Kegiatan Belajar 1 akan disajikan model penilaian berbasis kelas, pada 

Kegiatan Belajar 2 akan disajikan model penilaian kompetensi berbahasa, dan 

pada Kegiatan Belajar 3 akan disajikan model penilaian kompetensi kebahasaan 

dan kesastraan. Ketiga kegiatan belajar tersebut merupakan satu keutuhan 

pengalaman belajar. Oleh karena itu, perhatikanlah uraian dalam setiap kegiatan 

dengan sebaik-baiknya! Usahakan Anda memiliki pengalaman belajar yang utuh 

dengan mengikuti setiap kegiatan belajar tersebut! 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat memahami  

model-model alat penilaian dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

            Secara lebih khusus, melalui modul ini, Anda akan memperoleh 

pengalaman belajar berikut: 

1. menjelaskan berbagai model alat penilaian dalam pembelajaran pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia dengan benar 

2. menunjukkan perbedaan model alat penilaian dalam pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia dengan tepat 

3. membuat contoh alat penilaian dari masing-masing model alat penilaian 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 
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Agar tujuan yang sudah ditetapkan itu tercapai dengan baik, bacalah 

dengan cermat seluruh isi modul ini. Setelah itu, kerjakanlah dengan baik dan 

penuh rasa tanggung jawab latihan-latihan yang tersedia pada akhir setiap 

kegiatan belajar. Gunakan petunjuk jawaban latihan yang tersedia sebagai 

pedoman dalam pengerjaan latihan itu. 

Akhirnya, tes formatif yang disediakan pada bagian akhir setiap kegiatan 

belajar harus Anda kerjakan dengan jujur sehingga hasilnya dapat dipakai sebagai 

balikan untuk mengetahui kemampuan Anda memahami isi setiap kegiatan belajar 

dalam modul ini. Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawabam tes formatif 

yang  terdapat pada bagian akhir modul ini, untuk mengukur kemampuan Anda.  

Selamat belajar! Semoga sukses. 
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Kegiatan Belajar 1:  Model Penilaian Berbasis Kelas 

Para mahasiswa,  modul 2 ini akan menyajikan informasi ihwal berbagai 

model alat penilaian dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pada 

Kegiatan Belajar 1 ini akan disuguhkan model penilaian berbasis kelas. Hal-hal 

yang berkaitan dengan model penilaian berbasis kelas yang harus Anda pelajari 

mencakup: konteks penilaian berbasis kelas, strategi penilaian berbasis kelas, dan 

bentuk-bentuk penilaian berbasis kelas. Baiklah para mahasiswa, ketiga hal 

tersebut akan dapat Anda pahami melalui uraian berikut ini. 

a. Konteks Penilaian Berbasis Kelas 

Penilaian berbasis kelas (PBK) merupakan salah satu komponen dalam 

kurikulum berbasis kompetensi. PBK itu sendiri pada dasarnya merupakan 

kegiatan penilaian yang dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan belajar 

mengajar. Saat ini, penilaian berbasis kelas banyak digunakan karena mampu 

meningkatkan standar mengajar, semangat belajar, dan akuntabilitas mengajar. 

Penilaian berbasis kelas dilakukan dengan mengumpulkan semua hasil karya 

peserta didik yang dilakukan dengan mengumpulkan kerja siswa (portofolio), 

hasil karya (produk), penugasan (proyek), kinerja (performance), dan tes tertulis 

(paper and pen). Fokus penilaian diarahkan pada penguasaan kompetensi dan 

hasil belajar siswa sesuai dengan tingkat pencapaian prestasi siswa.  

Penilaian berbasis kelas harus memperhatikan tiga ranah, yaitu ranah 

pengetahuan (kognitif), ranah sikap dan nilai (afektif), dan ranah keterampilan 

(psikomotorik). Ketiga ranah ini sebaiknya dinilai secara proporsional sesuai 

dengan sifat mata pelajaran yang bersangkutan. Sebagai contoh untuk pelajaran 

Bahasa dan sastra Indonesia, penilaian itu harus memperhatikan aspek 

keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. 
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Kegunaan Hasil Penilaian Berbasis Kelas 

Hasil penilaian berbasis kelas dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini: 

a.  sebagai umpan balik bagi peserta didik untuk mengetahui tingkat 

penguasaanya (kemampuan dan kekurangannya) sehingga menimbulkan 

motivasi untuk meningkatkan dan memperbaiki hasil belajarnya; 

b.   sebagai acuan dalam memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan 

belajar peserta didik sehingga memungkinkan dilakukan pengayaan dan 

remedial untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kemajuan 

dan kemampuannya; 

c.   sebagai bahan masukan bagi guru untuk memperbaiki strategi 

pembelajarannya di kelas;  

d.   sebagai acuan dalam menentukan peserta didik mencapai kompetensi yang 

telah ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda.  

e.   memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat berkenaan 

dengan efesiensi dan efektivitas pendidikan sehingga meningkatkan 

partisipasinya. 

Keunggulan Penilaian Berbasis Kelas 

Beberapa keunggulan penilaian berbasis kelas dapat Anda  baca dalam uraian 

berikut. 

a.  Pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun nonformal yang 

diadakan secara terpadu, dalam suasana yang menyenangkan,  senantiasa 

memungkinkan adanya kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan apa yang 

diketahui, dipahami, dan mampu dikerjakannya. 

b. Pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, 

tetapi dibandingkan dengan kompetensi standar, dan tingkat pencapaian 

nasional, dalam rangka membantu siswa mencapai apa yang ingin dicapai dan 

bukan untuk menghakiminya. 

c.  Pengumpulan informasi dapat menggunakan berbagai cara, agar kemajuan 

     belajar siswa dapat terdeteksi secara lengkap. 
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d.  Siswa dituntut mengkesplorasi dan memotivasi diri untuk mengerahkan semua 

potensi dalam menanggapi dan mengatasi semua masalah yang dihadapi 

dengan caranya sendiri, bukan sekedar melatih siswa memilih jawaban yang 

tersedia. 

e.  Guru dapat menentukan ada-tidaknya kemajuan belajar dan perlu-tidaknya 

bantuan secara berencana, bertahap, dan berkesinambungan, berdasarkan fakta 

dan bukti yang cukup akurat. 

Prinsip-prinsip Penilaian Berbasis Kelas 

Prinsip-prinsip umum penilaian berbasis kelas meliputi hal-hal berikut ini. 

a. Valid, artinya penilaian harus memberikan informasi yang akurat tentang hasil 

belajar siswa, misalnya pembelajaran menggunakan pendekatan eksperimen 

maka kegiatan melakukan eksperimen harus menjadi salah satu objek yang 

dinilai. 

b. Mendidik, artinya penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap 

pencapaian belajar siswa. Hasil penilaian harus dinyatakan dan dapat 

dirasakan sebagai penghargaan bagi siswa yang berhasil atau sebagai pemicu 

semangat belajar bagi yang kurang berhasil. 

c. Berorientasi pada kompetensi, artinya penilaian harus menilai pencapaian 

kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. 

d. Adil, artinya penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak 

membedakan latar belakang sosial-ekonomi, budaya, bahasa, dan jender. 

e.  Terbuka, artinya kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus 

jelas dan terbuka bagi semua pihak. 

f.  Berkesinambungan, artinya penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, 

dan terus menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan 

belajar siswa sebagai hasil belajarnya. 

g.  Menyeluruh, artinya penilaian dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan 

prosedur termasuk mengumpulkan berbagai bukti hasil belajar siswa. 

Penilaian hasil belajar siswa meliputi pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotorik), sikap dan nilai (afektif) yang direfeleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak. 
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h.  Bermakna, artinya penilaian hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, 

berguna, dan bisa ditindaklanjuti oleh semua pihak. 

 

 

b. Strategi Penilaian Berbasis Kelas 

Para mahasiswa, strategi penilaian berbasis kelas memperhatikan prinsip-

prinsip pelaksanaan penilaian berbasis kelas.  Prinsip utama pelaksanaan penilaian 

berbasis kelas bagi para guru meliputi hal-hal berikut ini. 

a.  Memandang penilaian sebagai bagian integral dari kegiatan belajar mengajar. 

b.  Mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat proses penilaian 

sebagai kegiatan refleksi. 

c.   Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk 

menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar siswa. 

d.   Mengakomodasi kebutuhan khusus siswa. 

e.   Mengembangkan sistem pencatatan yang menyediakan cara yang bervariasi 

dalam pengamatan belajar siswa. 

f.   Menggunakan penilaian dalam rangka mengumpulkan informasi untuk 

membuat keputusan tentang tingkat pencapaian siswa. 

Para mahasiswa, untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi Anda 

terhadap konsepsi dan implementasi penilaian berbasis kelas dan strategi 

penilaian berbasis kelas,  sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. 

a. Pahami dan lakukanlah kegiatan penilaian sesuai dengan prinsip-prinsip 

penilaian berbasis kelas dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah. 

b. Susunlah program penilaian dan metode penilaian yang secara proporsional 

antara pengumpulan kerja siswa (portofolio), hasil karya (produk), penugasan 

(proyek), kinerja (performance), dan tes tertulis (paper and pen). Artinya 

kegiatan penilaian tidak didominasi oleh satu metode penilaian, seperti 

portofolio akan tetapi disebar secara proporsional sesuai dengan karakteristik 

materi, kondisi siswa, serta waktu yang tersedia. 
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c. Evaluasi implementasi difokuskan pada evaluasi proses dan hasil. Evaluasi 

proses diarahkan pada respon siswa terhadap berbagai jenis evaluasi yang 

diberikan guru, sesuai dengan ciri keunggulannya bahwa PBK dilakukan 

dengan cara-cara yang menyenangkan. Di samping itu, minat dan semangat 

siswa mengikuti kegiatan merupakan tolak ukur lain dari evaluasi proses. Jika 

evaluasi proses menekankan pada tingkat keterlibatan siswa, maka evaluasi 

hasil lebih difokuskan pada ketepatan atau akurasi hasil penilaian dalam 

mengungkap tiga ranah prilaku, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap dan nilai 

(afektif), dan keterampilan (psikomotorik). 

 

C. Bentuk-bentuk Penilaian Berbasis Kelas 

Para mahasiswa, Anda dapat menggunakan berbagai bentuk penilaian 

berbasisi kelas. Bentuk-bentuk penilaian berbasis kelas tersebut adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Penilaian Portofolio. Penilaian portofolio merupakan suatu usaha untuk 

memperoleh berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan 

menyeluruh, tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan 

wawasan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik yang bersumber 

dari catatan dan dokumentasi pengalaman belajarnya. Portofolio sendiri 

adalah kumpulan dari berbagai keterampilan, ide, minat, dan keberhasilan atau 

prestasi siswa selama jangka waktu tertentu dengan maksud tertentu dan 

terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. 

2. Penilaian Hasil Karya (produk). Salah satu hasil belajar siswa selama 

kegiatan pemblajaran berlangsung adalah berupa karya. Hasil karya tersebut 

merupakan salah satu indikator dalam penilaian berbasis kelas.  

3. Penugasan (proyek). Penugasan yang dimaksud dalam hal ini adalah  tugas-

tugas terstruktur, biasanya dikumpulkan guru dan disimpan dalam sebuah map 

atau loker khusus untuk tugas-tugas siswa. 

4. Penilaian Kinerja (performance). Penilaian dalam proses pembelajaran 

disarankan  menggunakan evaluasi kenerja yang berorientasi pada proses. 
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Kinerja siswa meliputi kejadian spontan, faktual, dan objektif tentang kegiatan 

belajar siswa dan gambaran tentang kemajuan belajar siswa. 

5. Tes Tertulis (paper and pen). Tes ini dimaksudkan untuk membantu 

mengidentifikasi keterampilan-keterampilan dan kekuatan yang sudah dimiliki 

oleh peserta didik sehingga guru dapat merencanakan kegiatan pembelajaran 

yang bermakna bagi mereka. Bentuknya dapat berupa ulangan harian atau 

ulangan umum yang biasa dicatat dalam buku nilai siswa.  

Bentuk-bentuk penilaian berbasis kelas tersebut harus disusun secara rinci 

dan terpadu, sehingga menjadi indikator dalam penilaian berbasis kelas.  

Para mahasiswa, demikianlah pembahasan Kegiatan Belajar 1 mengenai 

Model Penilaian Berbasis Kelas. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. 

 

Latihan 

 Untuk memantapkan pemahaman Anda akan bahasan Kegiatan Belajar 1,  

kerjakan  latihan berikut ini! 

1. Apa yang dimaksud dengan penilaian berbasis kelas? Jelaskan! 

2. Sebutkan beberapa keunggulan penilaian berbasis kelas! 

3. Jelaskan prinsip utama pelaksanaan penilaian berbasis kelas bagi para guru! 

4. Sebutkan dan Jelaskan bentuk-bentuk penilaian berbasis kelas! 

Petunjuk Jawaban Latihan 

1) Anda baca kembali uraian tentang konteks penilaian berbasis kelas!  

2) Anda baca kembali tentang strategi penilaian berbasis kelas! 

3) Anda baca kembali tentang bentuk-bentuk penilaian berbasis kelas! 

Rambu-rambu Jawaban Latihan 

1. Penilaian berbasis kelas merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan 

secara terpadu dalam kegiatan belajar mengajar. Penilaian berbasis kelas 

dilakukan dengan mengumpulkan semua hasil karya peserta didik yang 

dilakukan dengan mengumpulkan kerja siswa (portofolio), hasil karya 

(produk), penugasan (proyek), kinerja (performance), dan tes tertulis (paper 

and pen).  
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2. Beberapa keunggulan penilaian berbasis kelas di antaranya: 

a)  Pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun non- formal 

yang diadakan secara terpadu, dalam suasana yang menyenangkan, serta 

senantiasa memungkinkan adanya kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan 

apa yang diketahui, dipahami, dan mampu dikerjakannya. 

b)  Pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi 

kelompok, tetapi dibandingkan dengan kompetensi standar, dan level 

pencapaian nasional, dalam rangka membantu siswa mencapai apa yang ingin 

dicapai dan bukan untuk menghakiminya. 

c)  Pengumpulan informasi dapat menggunakan berbagai cara, agar kemajuan 

belajar siswa dapat terdeteksi secara lengkap. 

d)  Siswa dituntut mengkesplorasi dan memotivasi diri untuk mengerahkan 

semua potensi dalam menaggapi dan mengatasi semua masalah yang dihadapi 

dengan caranya sendiri, bukan sekedar melatih siswa memilih jawaban yang 

tersedia 

e)  Dapat menentukan ada tidaknya kemajuan belajar dan perlu tidaknya 

bantuan secara berencana bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan fakta 

dan bukti yang cukup akurat. 

3.  Prinsip utama pelaksanaan penilaian berbasis kelas bagi para guru adalah : 

a)  Memandang penilaian sebagai bagian integral dari kegiatan belajar 

mengajar. 

b)  Mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat proses 

penilaian sebagai kegiatan refleksi. 

c)   Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk 

menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar siswa. 

d)   Mengakomodasi kebutuhan siswa. 

e)   Mengembangkan sistem pencatatan yang menyediakan cara yang 

bervariasi dalam pengamatan belajar siswa. 

f)  Menggunakan penilaian dalam rangka mengumpulkan informasi untuk 

membuat keputusan tentang tingkat pencapaian siswa. 
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4.   Bentuk-bentuk penilaian berbasis kelas adalah sebagai berikut: 

a) Penilaian Portofolio merupakan suatu usaha untuk memperoleh berbagai 

informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh, tentang proses 

dan hasil pertumbuhan dan perkembangan wawasan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan peserta didik yang bersumber dari catatan dan dokumentasi 

pengalaman belajarnya. Portofolio sendiri adalah kumpulan dari berbagai 

keterampilan, ide, minat, dan keberhasilan atau prestasi siswa selama jangka 

waktu tertentu dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut 

panduan-panduan yang ditentukan. 

b) Penilaian Hasil Karya (produk). Salah satu hasil belajar siswa selama 

kegiatan pemblajaran berlangsung adalah berupa karya. Hasil karya tersebut 

merupakan salah satu indikator dalam penilaian berbasis kelas.  

c) Penugasan (proyek). Penugasan yang dimaksud dalam hal ini adalah  

tugas-tugas terstruktur, biasanya dikumpulkan guru dan disimpan dalam 

sebuah map atau loker khusus untuk tugas-tugas siswa. 

d) Penilaian Kinerja (performance). Penilaian dalam proses pembelajaran 

disarankan  menggunakan evaluasi kenerja yang berorientasi pada proses. 

Kinerja siswa meliputi kejadian spontan, faktual, dan objektif tentang kegiatan 

belajar siswa dan gambaran tentang kemajuan belajar siswa. 

e) Tes tertulis (paper and pen). Tes ini dimaksudkan untuk membantu 

mengidentifikasi keterampilan-keterampilan dan kekuatan yang sudah dimiliki 

oleh peserta didik sehingga guru dapat merencanakan kegiatan belajar yang 

bermakna bagi mereka. Bentuknya dapat berupa ulangan harian atau ulangan 

umum yang biasa dicatat dalam buku nilai siswa.  

Untuk membantu penguatan pemahaman Anda terhadap uraian materi 

Kegiatan Belajar 1 di atas, sebaiknya Anda membaca rangkuman materi seperti 

yang tersaji dalam boks rangkuman berikut ini. 
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Rangkuman  

Penilaian berbasis kelas (PBK) dilakukan dengan mengumpulkan 

semua hasil karya peserta didik yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil 

kerja siswa (portofolio), hasil karya (produk), penugasan (proyek), kinerja 

(performance), dan tes tertulis (paper and pen).  

Penilaian berbasis kelas harus memperhatikan tiga ranah, yaitu 

pengetahuan (kognitif), sikap dan nilai (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik). Ketiga ranah ini sebaiknya dinilai secara proporsional sesuai 

dengan sifat mata pelajaran yang bersangkutan.  
Hasil penilaian berbasis kelas dapat digunakan sebagai: (1)   Umpan 

balik bagi peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaanya, (2)  Acuan 

dalam memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar peserta, (3) 

Bahan masukan bagi guru untuk memperbaiki strategi pembelajarannya di 

kelas, (4)  Acuan dalam menentukan peserta didik mencapai kompetensi yang 

telah ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda, 

(5)  Memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat 

berkenaan dengan efesiensi dan efektivitas pendidikan.  

Prinsip-prinsip umum penilaian berbasis kelas adalah : Valid, 

mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil, terbuka, berkesinambungan, 

menyeluruh, dan bermakna.  

 

Tes Formatif 1 

Kerjakanlah tes formatif nomor 1-10 dengan memilih salah satu alternatif 

jawaban yang paling tepat! 

1. Penilaian harus memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa, 

hal ini mengandung prinsip…. 

A. adil 

B. valid  

C. terbuka 

D. mendidik 

2.  Pernyataan berikut bukan merupakan keunggulan penilaian berbasis kelas, 

yaitu... 
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A. pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun non- formal 

yang diadakan secara terpadu, dalam suasana yang menyenangkan.  

B. pencapaian hasil belajar siswa dibandingkan dengan kompetensi standar, 

dan level pencapaian nasional.  

C. pengumpulan informasi dapat menggunakan berbagai cara, agar kemajuan 

belajar siswa dapat terdeteksi secara lengkap. 

D. siswa tidak dituntut mengkesplorasi dan memotivasi diri untuk 

mengerahkan semua potensi dalam menaggapi dan mengatasi semua 

masalah yang dihadapi.  

3.  Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan prosedur termasuk 

mengumpulkan berbagai bukti hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan 

bahwa penilaian tersebut…. 

A. menyeluruh 

B. bermakna 

C. berkesinambungan 

D. merata 

4. Berikut merupakan prinsip utama pelaksanaan penilaian berbasis kelas bagi 

para guru, kecuali…. 

A.  mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat proses 

penilaian sebagai kegiatan refleksi. 

B.  mengakomodasi kebutuhan khusus siswa. 

C.  memandang penilaian sebagai bagian kecil dari kegiatan belajar mengajar. 

D.  mengembangkan sistem pencatatan yang menyediakan cara yang 

bervariasi dalam pengamatan belajar siswa. 

5.  Seorang guru berusaha memahami dan melakukan kegiatan penilaian sesuai 

dengan prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas dalam kegiatan pembelajaran 

sehari-hari di sekolah. Dengan demikian guru tersebut telah melakukan…. 

A. program penilaian berbasisi kelas 

B. strategi penilaian berbasisi kelas 

C. metode penilaian berbasisi kelas  
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D. prinsip penilaian berbasisi kelas 

6. Yang bukan termasuk bentuk penilaian berbasis kelas adalah …. 

A. penilaian Portofolio  

B. tes tertulis (paper and pen) 

C. tes lisan  

D. penilaian Hasil Karya (produk) 

7. Tugas-tugas terstruktur yang dikumpulkan guru dan disimpan dalam sebuah 

map atau loker khusus untuk tugas-tugas siswa di sebut…. 

A. performans 

B. produk 

C. kinerja 

D. proyek 

8. Suatu usaha untuk memperoleh berbagai informasi secara berkala, 

berkesinambungan, dan menyeluruh, tentang proses dan hasil pertumbuhan 

dan perkembangan wawasan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta 

didik yang bersumber dari catatan dan dokumentasi pengalaman belajarnya 

merupakan maksud dari penilaian…. 

A. portofolio 

B. hasil karya 

C. kompetensi 

D. performansi 

9. Ulangan harian atau ulangan umum yang biasa dicatat dalam buku nilai siswa 

merupakan bentuk dari penilaian…. 

A  portofolio  

B. tes tertulis (paper and pen) 

C.  kinerja (performance) 

D. hasil karya (produk) 

10. Penilaian performance  menggunakan evaluasi yang berorientasi pada …. 

A.  perubahan 

B. hasil 

C. proses 
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D. hasil dan proses 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 

Rumus: 

Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban Anda yang benar     

                                       X 100% 

     10 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 

 90-100% = baik sekali 

 80-89%   = baik 

 70-70%   = cukup 

   < 70%   = kurang 

 

 Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Kemampuan Anda sudah tentu baik. 

Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus 

mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai. 
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Kegiatan Belajar 2:  Model Penilaian Kompetensi Berbahasa 

Para mahasiswa, model penilaian kompetensi berbahasa berkaitan dengan 

aspek keterampilan berbahasa, meliputi tes keterampilan yang bersifat reseptif dan 

tes keterampilan yang bersifat produktif. Tes keterampilan yang bersifat reseptif  

terdiri atas tes menyimak dan tyes membaca, sedangkan tes keterampilan yang 

bersifat produktif adalah tes berbicara dan tes menulis. Baiklah para mahasiswa, 

Anda dapat mempelajari uraian mengenai keempat jenis tes tersebut dalam uraian 

berikut. 

A. Tes Menyimak 

Sasaran tes menyimak adalah kemampuan memahami (reseptif).  

Rangsang yang digunakan dalam tes menyimak adalah tuturan lisan dengan 

intonasi, jeda, nada, dan tempo yang ada dalam tuturan nyata.  

 Ditinjau dari kemampuan yang menjadi sasaran tes, kemampuan 

yang akan diukur dalam tes menyimak mencakup:  

(1) kemampuan literal: kemampuan memahami isi teks berdasarkan 

     aspek kebahasaan yang tersurat;  

(2) kemampuan inferensial: kemampuan memahami isi tuturan yang  

      tersirat/menyimpulkan isi yang tidak langsung ada dalam teks; 

(3) kemampuan reorganisasi: penyarian/ penataan kembali ide pokok dan ide 

      penjelas dalam parafon maupun ide-ide pokok parafon yang mendukung 

      tema pembicaraan;  

(4) kemampuan evaluatif: untuk menilai keakuratan, kemanfaatan, kejelasan 

      isi pembicaraan; dan  

(5) kemampuan apresiasi” kemampuan menghargai isi pembicaraan. 

Ditinjau dari bahan simakannya, tes menyimak dapat dibedakan menjadi 

tiga jenis yakni: 

1. Menyimak estetis (dengan bahan simakan karya sastra). Bentuk tes 

menyimak ini, misalnya memparafrasekan puisi yang dilisankan, 
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menceritakan kembali pembacaan cerpen yang disimak, memahami 

wacana sastra, dan lain-lain. 

Berikut adalah salah satu contoh dari tes menyimak estetis: 

Bentuk Tes: Pemahaman wacana sastra 

 Petunjuk 

Simaklah penggalan drama “Malam Jahanam” berikut! kemudian tentukan 

karakteristik tokoh-tokoh drama tersebut! 

MALAM JAHANAM 

Motinggo Busye 

Bagian 5 

 Mat Kontan masuk rumahnya. 

 Dalam  rumah kedengaran ia ribut saling berbantahan dengan Paijah. 

Soleman masuk ke dalam rumahnya, mengunci pintu. Namun tidak lama 

kemudian keluar lagi, berpapasan dengan si Utai sinting. Soleman tidak 

menghiraukannya, terus saja melangkah perlahan dan hilang dalam gelap. 

 Mat Kontan keluar dari rumahnya dengan pandangan yang hampa. 

 

MAT KONTAN: Man, Man! ( Biarpun tak berjawab dan matanya tertuju ke    

                             rumah Soleman), Man! Beo saya hilang, Man! 

UTAI                 : Ha-ha-ha! 

MAT KONTAN: Diam! 

       Utai tertawa lagi.   

     Diam kataku, diam! (ia mengambil pelepah kelapa hendak   

     memukul anak itu). 

UTAI                 : Ampuuun! Ampun! 

MAT KONTAN: mengapa kau tertawa, ha? 

UTAI                 : Jadi burung beo Mamang terbang? 

MAT KONTAN: Ya! 

UTAI                 : Saya kemarin melihatnya dekat sumur. 

MAT KONTAN: Diam! Jangan omong gila! Ini sungguh-sungguh! 

UTAI                 : Saya juga sungguh-sungguh? 

MAT KONTAN: Apa katamu tadi? Melihat burung saya? Beo saya dekat sumur? 

Ia terbang ke arah sumur di belakang itu? 

Utai menggangguk dan tertawa pendek. 

Jangan tertawa dulu. Ayo kita cari. 

UTAI                  : Enggak bakal ketemu, Mang. 

MAT KONTAN: Kaupermainkan diri saya, ya? Ha? (seolah-olah hendak 

memukul) 

UTAI                  : Sabar, Mang. Sungguh, saya berani bertaruh, enggak bakal 

                              ketemu. 

MAT KONTAN : Kenapa coba, kenapa? 

UTAI                  : Sudah mati dia, Mang. 

MAT KONTAN: Mati? Ayo kita cari bangkainya! Biar saya ambil lampu senter 

(beranjak hendak pergi, tetapi kemudian terhenti). 
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UTAI                : (tertawa) Tulang bangkainya pun tak bakal ketemu. Mubazir,    

                             payah-payah mencari. 

MAT KONTAN: Apa? Apa kau bilang? Mubazir? Akan saya kubur dia. 

UTAI                 : Ya, mubazir. Ia sudah dibawa oleh anjingnya Pak Rusli 

                             kemarin. 

MAT KONTAN: (Mengancam dengan memegang baju leher Utai), Utai! Jangan 

cari gara-gara! Gua hajar nanti Lu! Betul yang ini, apa bohong? 

UTAI                  : Berani sumpah Quran! Saya kebetulan melihatnya. 

MAT KONTAN: Kalau begitu (dengan sedih), kau betul Utai. Kalau begitu 

anjing si Rusli yang perlu dipentung (tapi tiba-tiba melengos 

melihat Paijah muncul) 

Paijah muncul dengan muka kesal. 

PAIJAH             : Perkara beo saja ributnya sampai ke Gunung Krakatau.     

                            Anaknya enggak pernah dipikirkan. 

MAT KONTAN: Diam kau! 

PAIJAH             : Apa? Diam? Kalau anak itu mati bagaimana? 

MAT KONTAN: Itu bukan anak saya (terlajur). 

PAIJAH             : (menirukan) Itu bukan anak saya. Tapi di warung kau sibuk 

                             membanggakannya. 

MAT KONTAN: (sadar kembali) Ha! Memang! Memang ia saya lagakkan di    

                             mana saja. Tapi kau ikut jugalah pikirkan pasal burung ini! 

PAIJAH             : Emoh! 

Paijah masuk 

UTAI                 :  (tertawa menirukan) Emmoh! 

MAT KONTAN: Bagaimana beoku? 

UTAI                 : Lehernya berdarah! 

MAT KONTAN: Leher beoku berdarah? Betul? 

Utai tertawa seraya meliuk-meliukkan tubuhnya. 

Soleman mana? Soleman mana? 

UTAI                 : Mau apa mencari dia? 

MAT KONTAN: Kita ajak dia ke tukang nujum. 

UTAI                 : Cuma burung mati, mesti dinujum? 

MAT KONTAN: Ya, mesti. Mana si Leman he, Geblek! Mana dia, ha? 

UTAI               : Buat apa sih dinujum? Mau ditanya masuk sorga atau neraka? 

MAT KONTAN: Diam, Setan! Kita mau nujum siapa yang potong lehernya. 

Kalau kedapatan akan kubunuh dia! (memanggil-manggil 

Soleman) 

Paijah keluar menjenguk dengan cemas. 

Barangkali dia pergi berjudi.  

UTAI                 : Kalau begitu kita pergi berdua saja. 

Mereka pergi menghilang dalam kelam. 

 

2. Menyimak kritis (dengan bahan tuturan yang bersifat argumentatif dan 

ekspositoris).  Bentuk tes menyimak ini, misalnya menanggapi paragraf yang 
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dibacakan, mengidentifikasi kalimat topik suatu paragraf, merangkum 

hasil simakan, memberikan tanggapan/komentar, dan lain-lain.  

Berikut salah satu contoh menyimak kritis: 

Bentuk Tes: menanggapi paragraf yang dibacakan 

Petunjuk  

Simaklah kutipan paragraf berikut ! Kemudian kemukakan tanggapan Anda 

mengenai permasalahan yang terdapat dalam paragraf tersebut! 

Kutipan paragraf 

 Dunia kurang serius dalam mengurangi angka kemiskinan. 

Sejak dikumandangkan  millenium development goals ( tujuan-tujuan 

pembangunan millenium) angka kemiskinan harus turun minimal 

separuh dari angka saat ini, di tahun 2015. Namun hingga hari ini, tak 

nampak upaya implementasi dari deklarasi yan ditandatangani 189 

negara, termasuk Indonesia itu.  

 Pemerintah Indonesia  juga tak serius dan terkesan setengah 

hati dalam menghapus kemiskinan. Masih dominan jargon-jargon dan 

dibanding langkah konkret untuk mengatasi akar permasalahan. 

Ketidakseriusan jejak tampak dalam kebijakan pemerintah dalam 

pembayaran utang luar negeri. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam 

APBN untuk mencicil utang, secara otomatis berakibat pengurangan 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

3. Menyimak cepat (bahan simakan berita, jadwal, atau daftar tertentu). 

Bentuk tes menyimak ini, misalnya menguji penangkapan bahasa yang mirip 

bunyinya tetapi berbeda maknanya. Hal ini akan lebih tepat jika diterapkan 

dalam kalimat. Bentuk lain berupa menyimak perangkat kata yang berdiri 

sendiri, menyimak kata dalam hubungan dengan pemakaiannya dalam 

kalimat.  

Berikut adalah contoh dari tes menyimak cepat:  

Bentuk Tes: Menuliskan kata baku yang disimakkan  

 Petunjuk 

Tulislah kata baku yang Anda simak! Kemudian gunakan kata baku 

tersebut dalam kalimat! 

1. aktip    -    aktiv -     aktif 

2. apoti -    apotek -     apotiks 

3. aspek  -    asfek -     asvek 

4. jadwal -    jadual -     jaduwal 
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5. konsekuen  -  konsekwen  -  konsekuwen 

6. konkrit     -   konkret       -     kongkrit 

7. paragraf -   paragrap -    faragraf 

8. telefon  -  telpon -    telepon 

9.   mempersilakan  -   mempersilahkan 

10. menyukseskan   -   mensukseskan 

Jenis-jenis tes tersebut perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 

yang direncanakan, materi pelajaran,  usia, serta jenjang sekolah anak didik 

(peserta tes).  

Tujuan Tes Menyimak 

 Tes menyimak diberikan untuk kepentingan-kepentingan berikut: 

a) memberikan petunjuk/informasi tentang kelemahan/ketelitian siswa dalam 

menangkap bahasa lisan; 

b)  memberikan petunjuk/informasi tentang kesulitan siswa dalam menangkap 

materi pelajaran yang dilisankan. 

Manfaat Tes Menyimak 

 Terdapat beberapa manfaat yang bisa kita petik dari pemberian tes 

menyimak, antara lain: 

a)  dapat digunakan untuk menguji kemampuan siswa dalam mengucapkan, 

melakukan, atau menuliskan bahasa yang disimakkan; 

b)   tidak memerlukan waktu banyak; 

c) tidak banyak menggunakan alat dan biaya; 

d) dapat dilakukan secara praktis dan efisien sebab dapat digunakan untuk 

menguji: bunyi bahasa, tatabahasa, kosakata, atau penerapan ejaan yang tepat; 

e) mendorong murid membiasakan diri menangkap dan melakukan sesuatu yang 

dikatakan orang secara tepat. 

B. Tes Membaca 

Tes membaca yang biasa digunakan dalam pengajaran Bahasa Indonesia 

adalah tes kecepatan efektif membaca (KEM). Ahmad S. Harjasujana, dkk (1988) 

memberikan pengertian kecepatam efektif membaca (KEM) sebagai kecepatan 

yang dicapai pembaca berdasarkan rumus banyaknya jumlah kata dibagi lama 

waktu tempuh baca diperkalikan dengan persentase
 
skor pemahaman terhadap isi 
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bacaan yang dibaca. Berdasarkan pengertian tersebut, pengukuran  kecepatan 

efektif membaca didasarkan pada kecepatan baca dan pemahaman  isi bacaan. 

Kecepatan baca diukur dengam banyaknya  kata yang dibaca dalam satu menit. 

Pemahaman isi bacaan ditentukan oleh besarnya persentase kemampuan 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan. 

Nurhadi mengistilahkannya “membaca cepat dan efektif”, yaitu jenis 

membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan pemahaman 

terhadap aspek isi bacaannya. 

Tampubolon memberikan istilah kecepatam efektif
 

membaca sebagai 

“kemampuan membaca”, yaitu paduan antara kecepatan membaca dengan 

pemahaman isi bacaan  secara keseluruhan.  

Sebenarnya kecepatan membaca efektif, membaca cepat dan efektif, dan 

kemampuan membaca mempunyai pengertiam yang sama, yaitu 

rnengintegrasikan kecepatan membaca dengan kemampuan memahami isi 

bacaan secara keseluruhan. 

Ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kecepatan efektif 

membaca, yaitu: 

1) Mengukur kecepatan membaca (KEM) dengan cara menghitung jumlah rata-

rata yang dapat dibaca dalam setiap menit. 

      Proses perhitungannya adalah sebagai berikut: 

                        Jumlah kata yang dibaca 

      KM =                                                           

       Waktu baca (dalam menit/detik) 

2) Menghitung pemahaman  isi (PI) teks secara keseluruhan dengan cara 

menghitung persentase jawaban yang benar atas tes pemahaman yang
 

diajukan dibagi sekor ideal. 

      Proses Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

                       Skor jawaban yang benar 

      PI =                                                       X 100% 

         Skor total/ideal  

Kedua aspek tersebut harus diintegrasikan untuk menentukan kecepatan 

efektif membaca seseorang. Menurut Tampubolon, untuk  mungukur kecepatan 
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epektif membaca (kemampuan membaca) bisa digunakan rumus sebagai  

berikut: 

 

                      KB               PI 

      KM =                  X              = … KPM (kata per menit)     

 SM:60            100                        (Tampubolon,1987:246) 

Keterangan: 

KM    = kemampuan membaca 

KPM =  kata per menit 

KB    = Jumlah kata dalam bacaan 

 

PI 

         =    Persentase pemahaman isi 

100                         

 

C. Tes Berbicara 

 Keterampilan berbicara merupakan keterampilan produktif yang bersifat 

terpadu. Produktif artinya pada waktu berbicara orang menggunakan bahasa 

untuk menghasilkan suatu (pembicaraan). Terpadu artinya pembicaraan itu 

terjadi karena penggabungan sejumlah kemampuan yang menjadi komponen 

keterampilan berbicara.  

Komponen-komponen keterampilan berbicara yaitu:  

1)  Penggunaan bahasa lisan, yang berfungsi sebagai media pembicaraan, 

meliputi: kosa kata, struktur bahasa, lafal dan intonasi, ragam bahasa, 

dan sebagainya. 

2) Penggunaan isi pembicaraan, yang tergantung pada apa yang menjadi 

topik pembicaraan. 

3) Penguasaan teknik dan penampilan berbicara, yang disesuaikan dengan 

situasi dan jenis pembicaraan, seperti bercakap-cakap, berpidato, 

bercerita, dan sebagainya.  
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Tes berbicara merupakan teknik pengukuran yang utama untuk 

mengumpulkan informasi mengenai kemampuan seseorang (siswa) dalam 

keterampilan berbicara Informasi ini kemudian dipakai untuk menentukan nilai 

keterampilan berbicara siswa. Berdasarkan nilai itu diambillah keputusan 

yang diperlukan. 

Tes berbicara memadukan sejumlah komponen untuk dijadikan sasaran 

ujian, yakni: 

1) Bahasa lisan yang digunakan, meliputi: 

a) lafal dan intonasi 

b) kosa kata dan pilihan kata 

c) struktur bahasa 

d) gaya bahasa dan pragmatik 

2) Isi pembicaraan, meliputi: 

a) hubungan topik dan pembicaraan dengan isi  

b) struktur isi 

c) kualitas isi 

d) kuantitas isi (ini berlaku pada pembicaraan tertentu di bidang ilmu 

misalnya) 

3) Teknik dan penampilan, antara lain meliputi: 

a) tata cara (sesuai dengan jenis berbicaranya) 

b) gerak-gerik dan mimik 

c) volume suara (ini berlaku pada beberapa jenis berbicara, seperti 

berpidato). 

  Komponen-komponen di atas tentu saja tidak sama pada setiap jenis tes 

berbicara. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. 

Harsiati (2003:46) membedakan tes berbicara menjadi dua kelompok 

yakni tes berbicara langsung dan tes berbicara tidak langsung.  

1. Tes Berbicara Langsung  

Tes berbicara langsung menuntut siswa untuk menemukan, membatasi, 

mengembangkan, dan mengorganisasikan gagasannya secara terpadu dan utuh 

kemudian mewujudkannya dalam kegiatan berbicara. Dengan tes berbicara 



 23 

langsung ini siswa menggunakan berbagai keterampilan bahasanya untuk 

mengekspresikan gagasan yang telah dipilih. Selain aspek ide dan 

kebahasaannya, penggunaan intonasi, jeda, tempo, nada, serta kemampuan 

bernalar siswa diamati secara terpadu dalam tes langsung. Tes berbicara 

langsung ini berupa tugas berbicara dengan stimulus tertentu. Misalnya, 

berbicara dengan diberikan tema tertentu, berbicara berdasarkan gambar seri 

yang disediakan, berbicara berdasarkan informasi yang didengar, berbicara 

berdasarkan buku, atau berbicara berdasarkan hasil pengamatan objek/kegiatan 

tertentu. 

Tes berbicara yang dilakukan secara langsung bukan hanya tes lisan 

melainkan juga  tes penampilan, yakni tes lisan/perbuatan/ penampilan lisan. 

Ini berarti bahwa yang dinilai bukan hanya hasil tetapi juga perbuatan 

berbicara, yakni pembicaraan itu. Untuk itu teknik tes ini dibantu oleh teknik 

observasi: penguji mengamati (bukan hanya mendengarkan) bagaimana teruji 

(testee) berbicara.  

2. Tes Berbicara Tidak Langsung  

Tes berbicara tidak langsung bersifat bukan lisan. Tes berbicara tidak 

langsung hanya dapat digunakan untuk mengukur kemampuan penyusunan 

ide/isi tuturan yang akan ditampilkan siswa dalam kegiatan berbicara. 

Kemampuan menyusun ide yang menjadi isi kegiatan berbicara merupakan 

sasaran tes berbicara tidak langsung. Sasaran tes tidak langsung yang berkaitan 

dengan isi pembicaraan misalnya menemukan, membatasi, mengembangkan, 

mengorganisasikan, dan menyunting gagasan yang sesuai dengan konteks 

berbicara. Tes berbicara tidak langsung dapat berupa: 

a. Indikator Mengurutkan 

 Indikator mengurutkan berkaitan dengan kemampuan 

mengorganisasi ide dalam berbicara. Indikator mengurutkan dalam tes 

berbicara mencakup: (1) mengurutkan garis besar ide pembicaraan, (2) 

mengurutkan kalimat menjadi paragraf yang baik, (3) mengurutkan tindak 

tutur dalam wacana tertentu (mengurutkan tidak tutur menjelaskan, 
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menyanjung, memberi alasan, mempertanyakan, menyuruh dalam iklan, (4) 

mengurutkan ide dalam kerangka garis besar pembicaraan.  

b. Indikator Mengembangkan 

 Indikator mengembangkan berkaitan dengan kemampuan 

mengembangkan (1) tema/ide menjadi subtema, (2) mengembangkan 

subtema yang dipilih menjadi pernyataan/pertanyaan yang menjadi tujuan 

pembicaraan, (3) mengembangkan tesis menjadi kerangka ide yang akan 

dibicarakan, dan (4) mengembangkan kerangka ide menjadi kalimat -kalimat 

yang menunjang. 

 Indikator mengembangkan berkaitan juga dengan kemampuan 

melanjutkan. Tes jenis ini misalnya melanjutkan cerita yang dihilangkan 

bagian awal, tengah, atau akhir; melanjutkan wawancara bagian awal, 

tengah, atau akhirnya; atau melanjutkan pidato yang dihilangkan bagian 

awal, tengah, atau akhirnya. 

D. Tes Menulis 

Para mahasiswa, ada dua metode yang sering dipergunakan untuk mengetahui 

keterampilan menulis para siswa. Pertama, metode langsung atau ujian mengarang 

bentuk esai (uraian/bebas). Kedua, metode tidak langsung atau ujian mengarang 

bentuk objektif. 

1. Tes Menulis dengan Metode Langsung 

Ujian mengarang bentuk esai atau metode langsung dilaksanakan dengan 

cara  langsung menyuruh siswa atau peserta tes menulis atau menyusun karangan 

dengan menggunakan kata-kata sendiri secara bebas sesuai dengan ide atau 

perasaannya sejalan dengan topik atau judul karangan tertentu. Topik atau judul 

ini ada yang dibimbing dengan beberapa persyaratan tertentu dan ada pula yang 

hanya ditentukan tema karangannya saja. 

Tes menulis langsung menuntut siswa untuk menemukan, membatasi, 

mengembangkan, dan mengorganisasikan gagasannya secara terpadu dan utuh. 

Dengan tes menulis langsung ini siswa menggunakan berbagai keterampilan 

bahasanya untuk mengekspresikan gagasan yang telah dipilih. Tes menulis 
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langsung ini berupa tugas menulis dengan stimulus tertentu. Misalnya, menulis 

dengan diberikan tema tertentu, menulis berdasarkan gambar seri yang 

disediakan, menulis berdasarkan informasi yang didengar, menulis berdasarkan 

buku, menulis berdasarkan pengamatan objek/kegiatan tertentu.  

 

 

Keunggulan Tes Menulis dengan Metode Langsung: 

(1) Dapat mengukur kemampuan tertentu, misalnya kemampuan menyusun, 

menghubungkan, serta menggunakan bahan yang diperlukan dalam 

mengarang secara lebih efektif. 

(2) Pengikut ujian berusaha menyusun karangannya sebaik-baiknya sesuai 

dengan ide dan perasaan yang dimilikinya. 

(3) Mudah dan cepat menyusun soal. 

Kelemahan Tes Menulis Metode Langsung 

(1) Pengikut dapat menghindarkan diri dari kekurangannya, misalnya 

kekurangan atas penguasaan pola-pola bahasa atau penguasaan kosa kata 

yang dirasanya sukar. Oleh karena itu, metode langsung tidak dapat 

menggali kemampuan menulis yang sebenarnya. 

(2)  Soal ujian kurang tepercaya sebab isi/ jawaban berbeda-beda.  

(3) Penskoran memerlukan waktu yang banyak dan hasilnya bersifat subjektif. 

Beberapa catatan dalam ujian mengarang bentuk esai (metode 

langsung) adalah hal-hal berikut ini. 

(a)  Petunjuk pengerjaan soal harus jelas. 

(b)  Pemberian suatu judul  disertai dengan gagasan-gagasan utamanya 

(c)  Penetapan dasar penskoran harus ditentukan terlebih dahulu. 

(d)  Hindarkan mengenal nama/identitas pengikut ujian: 

(e) Jika ujian ini ditujukan untuk pengambilan keputusan/kelulusan, lakukan 

penskoran dan penilaian sekurang-kurangnya oleh tiga orang penilai. 

(f)  Masalah/topik karangan hendaknya sesuatu yang sudah dikenal peserta.  

(g)  Uji cobakan sebelum dijadikan alat/soal yang sesungguhnya.  
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Penskoran dan penilaian metode langsung dapat mengikuti pedoman 

penskoran dari International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement Study of Achievement in Written Composition: Manual and Scoring 

Guide (Februari 1981: Januari 1983). Dalam pedoman tersebut diuraikan 

dimensi-dimensi untuk penskoran seperti di bawah ini.  

(1) Kualitas dan ruang lingkup gagasan, yaitu dimensi yang difokuskan pada kesan 

terhadap isi karangan yang harus diungkapkan oleh siswa. 

(2)  Organisasi dan penyajian isi, yaitu bagaimana seorang siswa menyusun bahan 

karangan, baik secara keseluruhan maupun perparagraf.  

(3) Gaya Nada, yaitu penilaian tentang penggunaan kata, frase, struktur kalimat, dan 

,unit yang lebih luas, dan kesan apakah siswa tersebut telah menggunakan 

bahasanya secara efektif sesuai dengan tujuan dan konteks dari tugas yang harus 

dikerjakannya. 

(4) Gramatikal, yaitu termasuk ciri-ciri kata dan tata kalimat yang menyatakan 

penguasaan siswa terhadap kaidah (bahasa yang benar).  

(5) Ejaan dan aturan penulisan, yaitu termasuk penggunaan tanda-tanda baca yang 

dapat dilihat dan yang dikuasai siswa. 

(6) Tulisan tangan dan kerapian, yaitu untuk menyatakan kesan
 
terhadap bentuk 

karangan secara fisik dengan mengingat ter batasnya waktu dalam menulis. 

(7) Respons penilai, yaitu memberi kesempatan untuk menyatakan minat terhadap 

karya
 
siswa tersebut. (IEA, dalam Hidayat, 1994: 60) 

2. Tes Menulis dengan Metode Tidak Langsung 

Tes menulis dengan metode tidak langsung atau ujian mengarang bentuk 

objektif adalah cara mengukur keterampilan menulis/mengarang yang secara umum 

mempergunakan tes bentuk objektif, misalnya bentuk pilihan berganda. Hasilnya 

dipergunakan untuk memperkirankan keterampilan menulis yang sebenarnya. Tes 

demikian disebut juga tes dasar menulis (writing ability). Tes bentuk ini menguji 

unsur-unsur dasar dalam mengarang. 

Keunggulan Tes Mengarang dengan Metode Tidak Langsung 
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 Beberapa keunggulan dari penggunaan metode tidak langsung 

dalam tes menulis antara lain: 

a) soal ujian lebih tepercaya; 

b) pengikut ujian tidak bisa menghindarkan diri dari kelemahan yang ada 

padanya; 

c) penilaian lebih objektif, sebab semua jawaban peserta ujian tinggal 

disamakan saja dengan kunci jawaban (jawaban sudah pasti).  

 Bentuk-bentuk  tes menulis dengan metode tidak langsung antara lain 

sebagai berikut ini. 

1) Ujian tatabahasa dan gaya bahasa 

    (a) Kesesuaian subjek dengan bentuk kata kerja dalam kalimat.  

    (b) Kesejajaran bentuk kata dalam kalimat yang panjang. 

    (c) Penggunaan kata sifat dalam kalimat.  

    (d) Pemakaian kata ganti. 

    (e) Penggunaan kata tugas. 

    (f)  Memperbaiki kesalahan bahasa. 

    (g) Melengkapi kalimat. 

    (h) Membetulkan kalimat yang salah. 

2) Ujian kemampuan menyusun isi karangan: menyusun kalimat menjadi  

    paragraf yang tepat/ yang padu. 

3) Ujian ejaan dan tanda-tanda baca.Misalnya: 

    (a)  ujian kemampuan menggunakan ejaan dan tanda baca 

    (b) ujian kemampuan penulisan kata sesuai dengan ejaan yang 

          disempurnakan. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyusun alat evaluasi hasil 

belajar bahasa yang berupa tes menulis tidak  langsung adalah hal-hal berikut 

ini. 

a.   Memilih kompetensi komunikatif yang akan diukur (kemampuan 

menggunakan wacana dengan konteks khusus, misalnya menyusun iklan, 

puisi, atau cerpen). 
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b.  Menjabarkan keterampilan berbahasa secara rinci yang perlu dimiliki siswa 

untuk menghasilkan wacana dengan konteks khusus. Misalnya, 

menjabarkan keterampilan menyusun iklan menjadi indikator-indikator 

yang lebih rinci. 

c.  Memilih indikator yang akan diukur (misalnya kemampuan melengkapi 

alasan dan ajakan yang sesuai) 

d.  Menyiapkan teks sebagai bahan uji (menyiapkan iklan dengan 

menghilangkan bagian yang berupa alasan dan ajakan menggunakan suatu 

barang yang diklankan). 

e.  Menentukan bentuk tes yang cocok sesuai dengan tujuan evaluasi (essai 

atau objektif). 

f.  Menentukan kriteria pencapaian (isi kalimat yang dihasilkan berisi alasan 

yang sesuai dengan apa yang diiklankan, pilihan katanya tepat,  

penggunaan kalimatnya menarik, dan penggunaan ragam bahasa  sesuai 

dengan sasaran iklan, kreatif dan variatif, yakni menggunakan contoh dan 

bentuk kalimat yang  berbeda dengan contoh teks/iklan aslinya). 

g.  Mengembangkan tes yang berisi konteks iklan dan tugas melengkapi iklan. 

 Tes menulis tidak langsung dapat berupa: 

 kegiatan melengkapi tindak tutur tertentu dari sebuah wacana,  

  mengurutkan bagian-bagian wacana,  

 memvariasikan bagian wacana,  

 mengembangkan bagian wacana tertentu. 

 

Contoh-contoh Tes Menulis Tidak Langsung 

(1) Indikator Mengurutkan 

Indikator mengurutkan berkaitan dengan kemampuan mengorgani-

sasikan ide ke dalam bentuk bahasa tulis. Indikator mengurutkan dalam tes 

menulis mencakup: 

 mengurutkan kata (dalam kalimat iklan, kalimat imbauan, kalimat 

majemuk, baris puisi, dsb.),  

  mengurutkan kalimat menjadi paragraf yang utuh dan kohesif,  
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  mengurutkan tindak tutur dalam wacana tertentu (mengurutkan tidak 

tutur menjelaskan, menyanjung, memberi alasan, memperta-nyakan, 

menyuruh dalam iklan,  

  mengurutkan paragraf menjadi wacana utuh,  

  mengurutkan ide dalam kerangka karangan, dan  

  mengurutkan tindak tutur dalam iklan.  

Salah satu contoh indikator mengurutkan tampak seperti dalam contoh berikut. 

Perhatikan sejumlah  kalimat berikut! 

1. Pada waktu mesin uap baru jaya jayanya, ada traktor yang dijalankan 

dengan mesin uap. 

2. Bentuk traktor mengalami perkembangan dari zaman ke zaman sesuai 

dengan kemajuan teknologi yang dicapai umat manusia.  

3. Keturunan traktor model tank ini sampai sekarang masih dipergunakan 

orang, yaitu traktor yang memakai roda rantai.  

4. Pada waktu tank menjadi pusat perhatian orang, traktor pun ikut-ikutan 

diberi model seperti tank.  

5. Traktor semacam ini adalah hasil perusahaan Carterpillar. 

6. Jepang pun tidak kalah saing dalam bidang ini. 

7. Produksi Jepang yang khas di Indonesia terkenal dengan nama padi 

traktor yang bentuknya sudah mengalami perubahan dari model-model 

sebelumnya. 

8. Di samping Carterpillar, Ford pun tidak ketinggalan dalam pembuatan 

traktor dan alat-alat pertanian lainnya. 
 

   Kalimat-kalimat di atas dapat tersusun menjadi sebuah paragraf yang      

   padu jika durutkan dengan susunan …. 

   A. 2,1,3,4,6,7,8,5 

   B. 2,1,4,3,5,8,7,6 

   C. 2,1,4,3,5,8,6,7 

   D. 1,2,4,3,5,8,6,7 

   E. 1,2,3,4,6,7,8,5 

 

(2) Indikator Mengembangkan 

Indikator mengembangkan berkaitan dengan kemampuan 

mengembangkan: (1) tema/ide sentral menjadi sub-subtema, (2) 

mengembangkan subtema yang dipilih menjadi pernyataan/pertanyaan yang 

menjadi tesis karangan, (3) mengembangkan tesis menjadi kerangka karangan, 

dan (4) mengembangkan kalimat topik menjadi paragraf. 
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Indikator mengembangkan berkaitan juga dengan kemampuan 

melanjutkan tulisan. Dalam melanjutkan/mengembangkan wacana seseorang 

terikat pada wacana yang mengikuti dan yang mendahuluinya. Kesesuaian 

bagian lanjutan diperlukan untuk menjaga keutuhan wacana. Indikator 

melanjutkan dalam tes menulis dapat berupa: kegiatan melan-jutkan cerita 

yang dihilangkan bagian awal, tengah, atau akhir; melanjutkan karangan yang 

dihilangkan bagian awal, tengah, atau akhirnya; melanjutkan surat yang 

dihilangkan bagian awal, tengah, atau akhirnya. 

Salah satu contoh tes indikator pengembangan menulis ini adalah 

sebagai berikut. 

   Kembangkan kalimat topik di bawah ini dengan beberapa kalimat 

    penjelas (minimal 5 kalimat penjelas)! 

 

 (1) Kosakata memegang peranan penting dan merupakan 

unsur yang paling mendasar dalam kemampuan berbahasa, khusus 

dalam dunia karang-mengarang. (2)……………… 

 

 

 (3) Indikator Memvariasikan/mengubah 

Indikator ini berkaitan dengan kemampuan memvariasikan isi, bahasa, 

dan urutan wacana sesuai dengan konteksnya. Variasi tersebut dapat berupa 

variasi kalimat dengan makna yang sama (variasi pasif-aktif), kalimat kalimat 

tunggal-majemuk, variasi ragam percakapan dan ragam ilmiah). Variasi 

paragraf dapat berupa: variasi teknik pengembangan yang berbeda dengan 

kalimat topik yang sama. Variasi yang dilakukan harus tetap mewadahi ide 

dasar yang sama. Perbedaannya terletak pada bentuk kalimat, ragam, teknik 

pengembangan atau bentuk wacana.  

Di bawah ini diberikan contoh tes menulis dengan indikator 

memvariasikan tulisan. 

Variasi bentuk wacana 

Ubahlah narasi berikut menjadi dialog yang cocok dengan isi narasi tersebut!.  

 

Pada suatu hari sementara seorang pemuda desa lagi asyik mengayun 

cangkul, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita sedang meminta to-
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long. Suara itu datangnya dari pohon enau. Pohon itu segera ddekatinya. 

Suara wanita itu makin keras dan kedengarannya sedang merintih 

kesakitan. Maka diletakkannya cangkulnya lalu pergi menuju ke pohon 

enau. Tanpa disengaja ia memandang ke bagian atas pohon enau dan di 

situ dilihatnya seorang gadis cantik yang berada di sela pelepah daun 

enau. Rupanya gadis yang berteriak-teriak itu meminta pertolongan karena 

terjepit oleh pelepah enau. Tanpa pikir panjang lagi si pemuda itu segera 

memanjat enau itu, lalu si gadis tersebut dibawanya turun. Setiba mereka 

di tanah, ia ditanyai oleh pemuda itu dari desa mana dia berasal dan ia 

bersedia untuk mengantarkannya pulang. Si gadis itu menjawab dengan 

mengatakan, bahwa kalau ingin bercakap-cakap dengannya, syaratnya 

jangan menanyakan asal-usulnya. 

Maklumlah karena pemuda itu sudah terpikat dengan kecantikannya si 

gadis itu, maka syarat yang dikemukakan itu dipatuhinya. Sudah sekian 

lama mereka mengobrol tentang ladang dan isinya serta cara-cara 

menggarap tanah, akhirnya si pemuda tidak tahan lagi lalu langsung 

mengemukakan isi hatinya kalau si gadis itu bersedia menjadi isterinya. 

Ajakan pemuda itu diterima si gadis dengan syarat jangan sekali-kali 

memaki padanya, lebih-lebih lagi memukulnya. Si Pemuda  menganggap 

syarat itu tidak berat dan mengaku pada si gadis  bahwa ia sanggup dan 

berjanji menaati syarat itu, lalu dibawanya pulang. 

  

(4) Indikatar Menyunting 

Indikator menyunting dalam tes menulis mencakup penyuntingan 

bahasa, penyuntingan teknik (ejaan, tanda baca, dan sistematika), dan 

penyuntingan isi. Indikator menyunting dalam tes menulis dipecah-pecah lagi 

dalam indikator yang lebih kecil yakni: (1) indikator menghilangkan bagian 

yang berlebih, (2) melengkapi yang seharusnya ada tetapi belum ada, (3) 

mengganti bagian yang tidak tepat (paragraf, kalimat, atau kata), (4) 

memperbaiki (urutan, struktur, ejaan, tanda baca, sistematika, atau isi), dan (5) 

mengidentifikasi penggunaan bahasa/ejaan yang tidak tepat/yang tepat. 

Indikator menyunting dalam tes menulis dapat digunakan secara efektif 

untuk mengukur kemampuan menggunakan bahasa dalam konteks tertentu. 

Kemampuan menggunakan kata, kalimat, tanda penghubung dengan berbagai 

bentuk dan ragam dapat diukur dengan indikator menyunting ini. Kemampuan 

menggunakan ejaan, tanda baca dan sistematika dapat dukur secara terfokus 

melalui indikator menyunting ini. 

Perhatikan salah satu contoh berikut! 
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Penghilangan 

Perhatikan kalimat berikut ini! 

“Tindakan manajer itu terlalu keras, sehingga akibatnya seluruh 

karyawan pabrik itu berunjuk rasa”. 

Agar kalimat tersebut efektif, bagian kalimat yang harus dihilangkan 

adalah…. 

A. terlalu 

B. itu 

C. akibatnya 

D. seluruh 

E. sehingga 

 

Para mahasiswa, demikianlah pembahasan Kegiatan Belajar 2 mengenai 

Model Penilaian Kompetensi Berbahasa. Mudah-mudahan Anda dapat 

memahaminya. 

Latihan 

 Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap bahasan Kegiatan 

Belajar 2,  kerjakan  latihan berikut ini! 

1. Sebutkan kemampuan yang akan diukur dalam tes menyimak, ditinjau 

dari sasaran tesnya! 

2. Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen keterampilan berbicara! 

3. Sebutkan dan jelaskan dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam 

pengukuran kecepatan efektif membaca! 

4. Sebutkan Keunggulan dan kelemahan Tes Menulis dengan Metode 

Langsung! 

Petunjuk Jawaban Latihan 

1. Anda baca kembali uraian tentang model penilaian kompetensi berbahasa! 

2. Anda baca kembali uraian tentang tes menyimak, tes berbicara, tes membaca, 

dan tes menulis! 

Rambu-rambu Jawaban Latihan 

1. Ditinjau dari kemampuan yang menjadi sasaran tes, kemampuan yang 

akan diukur dalam tes menyimak mencakup: (I) kemampuan literal 
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(kemampuan memahami isi teks berdasarkan aspek kebahasaan yang 

tersurat), (2) kemampuan inferensia (kemampuan memahami isi tuturan 

yang tersirat/menyimpulkan isi yang tidak langsung ada dalam teks). (3) 

kemampuan reorganisasi (penyarian/ penataan kembali ide pokok dan ide 

penjelas dalam parafon maupun ide-ide pokok parafon yang mendukung 

tema pembicaraan, (4) kemampuan evaluatif (untuk menilai keakuratan, 

kemanfaatan, kejelasan isi pembicaraan), dan (5) kemampuan apresiasi 

(kemampuan menghargai isi pembicaraan). 

2. Komponen-komponen keterampilan berbicara yaitu: ` 

a. Penggunaan bahasa lisan, yang berfungsi sebagai media pembicaraan, 

meliputi: kosa kata, struktur bahasa, lafal dan intonasi, ragam bahasa, 

dan sebagainya. 

b. Penggunaan isi pembicaraan, yang tergantung pada apa yang menjadi 

topik pembicaraan. 

c. Penguasaan teknik dan penampilan berbicara, yang disesuaikan dengan 

situasi dan jenis pembicaraan, seperti bercakap-cakap, berpidato, 

bercerita, dan sebagainya.  

3. Dua aspek yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kecepatan efektif 

membaca, yaitu: 

a. Mengukur kecepatan membaca (KM) dengan cara menghitung jumlah rata-

rata yang dapat dibaca dalam setiap menit. 

      Proses perhitungannya adalah sebagai berikut: 

                        Jumlah kata yang dibaca 

      KM =                                                        

                  Waktu baca (dalam detik/menit) 

b.  Menghitung pemahaman  isi (PI) teks secara keseluruhan dengan cara 

menghitung prosentase jawaban yang benar atas tes pemahaman yang
 

diajukan. 

      Proses Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

                       Skor jawaban yang benar 

      PI =                                                       X 100% 

                         Skor total  
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4.  Keunggulan tes menulis dengan Metode Langsung: 

 Tes ini dapat mengukur kemampuan tertentu, misalnya kemampuan 

menyusun, menghubungkan, serta menggunakan bahan yang diperlukan 

dalam mengarang secara lebih efektif. 

 Pengikut tes akan berusaha menyusun karangan sebaik-baiknya sesuai 

dengan ide, pikiran, dan perasaannya. 

 Penyusunan soalnya cepat dan mudah. 

Kelemahan tes menulis dengan Metode Langsung: 

 Pengikut dapat menghindarkan diri dari kekurangannya, misalnya 

kekurangan atas penguasaan pola-pola bahasa atau penguasaan kosa 

kata yang dirasanya sukar. Oleh karena itu, metode langsung tidak 

dapat menggali kemampuan menulis yang sebenarnya.  

 Soal ujian kurang tepercaya sebab isi/ jawaban berbeda-beda.  

 Penskoran memerlukan waktu yang banyak dan hasilnya bersifat 

subjektif. 

Untuk membantu penguatan pemahaman Anda terhadap uraian materi 

Kegiatan Belajar 2 di atas, sebaiknya Anda membaca rangkuman materi seperti 

yang tersaji dalam boks rangkuman berikut ini. 

 

Rangkuman  

Model penilaian kompetensi berbahasa terdiri atas tes 

menyimak, tes berbicara, tes membaca, dan tes menulis.  

Ditinjau dari bahan simakannya tes menyimak dibedakan 

menjadi tiga jenis yakni: (1) Menyimak estetis (dengan bahan simakan 

karya sastra, misalnya memparafrase puisi yang dilisankan, 

menceritakan kembali pembacaan cerpen yang disimak, memahami 

wacana sastra, dan lain-lain), (2) Menyimak kritis (dengan bahan 

tuturan yang bersifat argumentatif dan ekspositoris, misalnya 

menanggapi paragraf yang dibacakan, mengidentifikasi kalimat topik 

suatu paragraf, merangkum, dan lain-lain), (3) Menyimak cepat 

(bahan simakan berita, jadwal, atau daftar tertentu, misalnya menguji 

penangkapan bahasa yang mirip bunyinya tetapi berbeda maknanya. Hal 

ini akan lebih tepat jika diterapkan dalam kalimat. Bentuk lain berupa 

menyimak perangkat kata yang berdiri sendiri, menyimak kata dalam 

hubungan dengan pemakaiannya dalam kalimat)  

Tes berbicara dikelompokkkan menjadi dua kelompok yakni tes 
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berbicara langsung dan tes berbicara tidak langsung. Tes berbicara 

langsung menuntut siswa untuk menemukan, membatasi, mengem-

bangkan, dan mengorganisasikan gagasannya secara terpadu dan 

utuh kemudian mewujudkannya dalam kegiatan berbicara. Tes 

berbicara tidak langsung hanya dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan penyusunan ide/isi tuturan yang akan ditampilkan siswa 

dalam kegiatan berbicara. 

Tes membaca yang sering digunakan dalam pengajaran Bahasa 

Indonesia adalah tes kecepatan efektif membaca. Kecepatam efektif 

membaca (KEM) adalah kecepatan yang dicapai pembaca berdasarkan 

rumus banyaknya jumlah kata dibagi panjangnya waktu yang diperlukan 

dikalikan denganan persentase
 pemahaman 

isi bacaan. Pengukuran KEM 

didasarkan pada rata-rata kecepatan baca dan pemahaman  isi bacaan. 

Kecepatan baca diukur dengam banyaknya  kata yang dibaca dalam satu 

menit. Pemahaman isi bacaan ditentukan oleh besarnya persentase 

kemampuan menjawab pertanyaan isi bacaan. 

 Tes menulis dibedakan menjadi tes menulis dengan metode 

langsung dan tes menulis dengan metode tidak langsung. Ujian 

mengarang bentuk esai atau metode langsung dilaksanakan dengan cara  

langsung menyuruh siswa atau peserta tes menulis atau menyusun 

karangan dengan menggunakan kata-kata sendiri secara bebas sesuai 

dengan ide atau perasaannya sejalan dengan topik atau judul karangan 

tertentu. Tes menulis dengan metode tidak langsung atau ujian mengarang 

bentuk objektif adalah cara mengukur keterampilan menulis/mengarang 

yang secara umum mempergunakan tes bentuk objektif, misalnya bentuk 

pilihan berganda. Hasilnya dipergunakan untuk memperkirankan 

keterampilan menulis yang sebenarnya.  

 

Tes Formatif 2 

Kerjakanlah tes formatif nomor 1-10 dengan memilih salah satu alternatif 

jawaban yang paling tepat! 

1. Kemampuan memahami isi teks berdasarkan aspek kebahasaan yang 

tersurat dalam tes menyimak dikenal dengan kemampuan….  

A. kemampuan inferensial 

B. kemampuan reorganisasi 

C. kemampuan literal  

D. kemampuan evaluatif  
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2. Bentuk tes menyimak berupa menanggapi paragraf yang dibacakan, 

mengidentifikasi kalimat topik suatu paragraf, dan merangkum 

merupakan realisasi dari jenis menyimak….  

A.  kritis 

B.  estestis 

C.  ekspositoris 

D.  cepat 

3. Dalam sebuah tes membaca pemahaman disuguhkan sepuluh halaman 

bacaan. Setiap halamannya terdiri atas 250 perkataan. Untuk menguji 

pemahaman peserta disajikan 30 butir tes objektif dengan ketentuan 

sebagai berikut: 10 soal bagian pertama berbobot 1, 10 soal bagian kedua 

berbobot 1.5, dan sisanya berbobot 2.5. 

 Peserta X menjawab dengan benar soal 1-5, 7, 9-15, 19-23, 27-23. 

Apabila ia memulai pukul 10.00 WIB dan menyelesaikan bacaannya 

pukul 10.05 WIB,  maka KEM peserta X tersebut adalah …  

A. 375 KPM 

B. 360 KPM 

C. 378 KPM 

D. 445 KPM 

4. Hal yang tidak berkenaan dengan penggunaan bahasa lisan dalam tes 

berbicara adalah.... 

A.  lafal dan intonasi 

B. kosakata dan pilihan kata 

C. struktur bahasa 

D. kualitas isi  

5. Yang tidak termasuk indikator mengurutkan dalam tes berbicara 

adalah…. 

A. mengurutkan garis besar ide pembicaraan 

B. mengurutkan kalimat menjadi parafon yang baik  

C. mengurutkan tindak tutur dalam wacana tertentu 

D. mengurutkan kerangka pembicaraan 
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6. Kemampuan melanjutkan pidato yang dihilangkan bagian awal, tengah, 

atau akhirnya merupakan bagian dari indikator….  

A. mengembangkan 

B. mengurutkan 

C. memvariasikan 

D. mengubah 

7. Hal Yang merupakan keunggulan dari tes menulis dengan metode langsung 

adalah… 

A.  soal ujian lebih tepercaya 

B.   menggali kemampuan menulis yang sebenarnya  

C.   mudah dan cepat menyusun soal 

D.   penilaian lebih objektif  

8.  Seorang guru melihat bagaimana seorang siswa menyusun bahan karangan, baik 

secara keseluruhan maupun perparagraf dalam sebuah tes menulis. Dari kasus 

tersebut  dapat disimpulkan bahwa guru tersebut menilai….karangan. 

a. gaya nada  

b. organisasi dan penyajian isi 

c. gramatikal 

d. ruang lingkup gagasan 

9.  Berikut adalah hal yang dinilai sekaitan dengan ujian tatabahasa dan gaya 

bahasa dalam tes menulis, kecuali…. 

A.  penyusunan kalimat menjadi paragraf yang tepat/ yang padu 

B.  kesejajaran bentuk kata dalam kalimat yang panjang 

C.  penggunaan kata sifat dalam kalimat 

D.  kesesuaian subjek dengan bentuk kata kerja dalam kalimat 

10. Menghilangkan bagian yang berlebih, melengkapi yang seharusnya ada 

tetapi belum ada, dan mengganti bagian yang tidak tepat (paragraf, kalimat, 

atau kata) merupakan bagian indikator…. dalam tes menulis tidak 

langsung. 

A. mengembangkan 

B. menyunting 
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C. memvariasikan 

D. mengubah 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 

 

Rumus: 

Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban Anda yang benar     

                                       X 100% 

     10 

Arti tingkat penguasaan yang Anda Capai: 

 90-100% = baik sekali 

 80-89%   = baik 

 70-70%   = cukup 

   < 70%   = kurang 

 

 Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Kemampuan Anda sudah tentu baik. 

Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus 

mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum Anda kuasai.  
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Kegiatan Belajar 3:  Model Penilaian Kompetensi Kebahasaan 

dan Kesastraan 

 

A. Tes Kompetensi Kebahasaan  

Para mahasiswa, pernahkah Anda mendengar istilah “kompetensi 

kebahasaan”? Tentu Anda pernah mempelajari  kaidah suatu bahasa, struktur, 

kosakata, dan hubungan di antara aspek-aspek kebahasaan itu. Hal yang pernah 

Anda pelajari itu sesungguhnya merupakan komponen kompetensi kebahasaan. 

Berdasarkan komponen tersebut, maka kompetensi ini akan berkaitan dengan 

kemampuan memahami/menggunakan kaidah tata makna, tata bentukan, tata 

kalimat, intonasi, ejaan, dan tanda baca yang ada dalam suatu bahasa. 

Kompetensi ini berurusan dengan tepat-tidaknya makna suatu kata, tepat-

tidaknya suatu bentukan kata, bentukan kalimat, dan penggunaan ejaan, tanda 

baca, atau intonasi. Dalam bidang tata kalimat, siswa dituntut mampu 

memahami dan menggunakan bentuk, kategori, dan peran unsur kalimat. 

Dalam bidang tata bentukan siswa dituntut mampu memahami dan 

menggunakan bentuk kata berimbuhan, bentuk kata ulang, dan bentuk 

pemajemukan. Dalam bidang tata makna siswa dituntut memahami dan 

menggunakan kata sesuai dengan sistem makna yang ada. 

Secara garis besar, Burhan Nurgiyantoro (1988: 179) membedakan tes 

kompetensi kebahasaan menjadi tes struktur (tatabahasa) dan kosakata. 

Menurutnya, struktur dan kosakata merupakan dua aspek kebahasaan yang 

penting untuk dikuasai karena semua tindak berbahasa pada hakikatnya 

merupakan “pengoperasian” kedua aspek tersebut. Pendeknya, dapat dikatakan 

bahwa penguasaan struktur dan kosakata merupakan prasyarat untuk melakukan 

kegiatan berbahasa. Oleh karena itu, struktur dan kosakata perlu mendapat 
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perhatian secara khusus, walaupun secara umum pengajaran dan tes kebahasaan 

lebih ditekankan pada fungsi komunikatif bahasa. 

Baiklah para mahasiswa, berikut ini akan dibahas mengenai kedua aspek 

tersebut. 

1. Tes Struktur (Tatabahasa) 

Yang tergolong ke dalam aspek struktur (tatabahasa) meliputi aspek 

morfologi dan sintaksis, baik secara terpisah maupun bersama-sama. Struktur 

sintaksis merupakan struktur bahasa yang tertinggi. Hal ini disebabkan struktur 

kalimatlah yang  secara langsung berkaitan dengan kegiatan berbahasa. 

Kegramatikalan kalimat akan sangat menentukan apakah suatu penuturan dapat 

diterima (karena bermakna), atau sebaliknya ditolak (karena tidak bermakna 

atau tidak secara cermat menyampaikan maksud tertentu). Karena cakupan 

sintaksis lebih luas dari pada morfologi, juga atas dasar pertimbangan kenyataan 

berbahasa yang sesungguhnya itu berbasis kalimat, tes struktur sintaksis dalam 

modul ini akan lebih ditekankan daripada morfologi. 

Kegramatikalan kalimat juga dipengaruhi oleh ketepatan bentuk kata 

yang mendukungnya. Oleh karena itu, ketepatan pemakaian kata perlu mendapat 

perhatian dalam kaitannya dengan tes struktur kalimat. Ketepatan bentuk kata 

hanya dapat ditentukan secara cermat berdasarkan pemakaiannya dalam wujud 

kalimat. Dengan demikian, tes morfologis sebaiknya tidak terlepas dari konteks 

kalimat. Dalam kaitan  ini, kita tidak perlu memperma-salahkan,  apakah tes itu 

tergolong tes sintaksis atau tes morfologis. 

Penyusunan tes struktur (tatabahasa), seperti halnya penyusunan tes-tes 

yang lain, hendaknya memperhatikan dua masalah pokok, yakni 

a.   Pemilihan bahan yang akan diteskan.  

Pemilihan bahan hendaknya mewakili bahan yang telah diajarkan atau 

mencerminkan tujuan  pengetesan struktur dimaksud. 
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b. Pemilihan bentuk dan cara pengetesan, khususnya yang menyangkut 

penyusunan tes sesuai dengan tingkatan-tingkatan kognitifnya. Tingkatan-

tingkatan aspek kognitif tersebut harus mencakup keenam tingkatan: 

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

dan evaluasi (C6). Untuk menentukan bobot masing-masing tingkatan 

tersebut, tentu pembuatan tes harus mepertimbangkan tingkat 

perkembangan kognitif siswa yang berbeda-beda, sesuai dengan jenjang 

sekolahnya (SD, SMP, SMA, atau Perguruan Tinggi)  

Kedua masalah tersebut sama-sama penting dan perlu diperhatikan 

betul oleh para penyusun tes. Pemilihan bahan mungkin sekali tepat, tetapi jika 

"strategi" penyusunan tes acak-acakan, tes yang dihasilkan akan kurang 

mampu mengungkap pengetahuan siswa yang sesungguhnya terhadap bahan 

yang diujikan. 

2. Tes Kosakata 

Tes kosakata adalah tes yang dimaksudkan mengukur kemampuan siswa 

terhadap kosakata dalam bahasa tertentu baik yang bersifat reseptif maupun 

produktif. Oleh karena itu, Burhan Nurgiyantoro (1988: 196) membedakan 

penguasaan kosakata ke dalam penguasaan yang bersifat reseptif dan produktif. 

Kemampuan memahami kosakata (juga: struktur) terlihat dalam kegiatan 

membaca dan menyimak, sedangkan kemampuan mempergunakan kosakata 

tampak dalam kegiatan menulis dan berbicara. Oleh karena itu, tes kemampuan 

kosakata biasanya secara langsung dikaitkan dengan kemampuan aspek reseptif 

atau aspek  produktif bahasa. Misalnya, tes pemahaman kosakata sulit yang 

disajikan dalam sebuah bacaan merupakan pengintegrasian dari tes kosakata dan 

tes keterampilan membaca. 

Untuk dapat melakukan kegiatan komunikasi dengan bahasa, diperlukan 

penguasaan kosakata dalam jumlah yang memadai. Penguasaan kosakata yang 

lebih banyak lebih memungkinkan kita untuk menerima dan menyampaikan 

informasi yang lebih luas dan kompleks. Dalam kaitan ini, tes penguasaan yang 

baik adalah dalam hubungannya dengan konteks, sebab di samping 
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pertimbangan komunikatif bahasa, kosakata pada umumnya memiliki makna 

setelah dimasukkan ke dalam konteks tertentu. 

Seperti halnya penyusunan tes struktur tatabahasa, penyusunan tes 

kosakata hendaknya memperhatikan dua masalah pokok:  

a. Pemilihan kosakata yang akan diteskan 

b. Pemilihan bentuk dan cara pengetesan, khususnya yang berkaitan dengan 

penyusunan tes yang sesuai dengan tingkatan-tingkatan aspek kognitif si 

pengikut tes. 

B. Tes Kesastraan 

Para mahasiswa, sudahkah Anda memahami tes kesastraan? Sebagai  guru 

atau calon guru bahasa dan sastra Indonesia, tentu Anda harus memahami betul 

mengenai tes kesastraan ini. Burhan Nurgiyantoro (1988: 179) membedakan tes 

kesastraan itu atas: tes pengetahuan sastra dan tes kemampuan apresiasi sastra. 

Pengetahuan tentang sastra meliputi pengetahuan yang bersifat teoretis dan 

historis. Pentingnya pengetahuan  sastra dimaksudkan sebagai alat Bantu dalam  

mengapresiasi karya sastra. Sesuai dengan peranannya sebagai “alat bantu”, 

maka tes pengetahuan tentang sastra  bukanlah merupakan prioritas utama dalam 

tes kesastraan. 

Tes kesastraan harus diprioritaskan pada usaha mengungkap kemampuan 

siswa dalam mengapresiasi sastra yang secara langsung berhubungan dengan 

karya sastra. Tes yang bersifat apresiatif akan menopang tercapainya tujuan 

pengajaran sastra yang berkadar apresiatif. Tes kesastraan yang apresiatif itu 

sendiri mempunyai beberapa tingkatan, dari tingkatan yang sederhana hingga ke 

tingkatan yang lebih kompleks. Hal ini sangat relevan dengan tes kesastraan 

kategopri Moody.  

Baiklah para mahasiswa, berikut akan disajikan  tingkatan-tingkatan tes 

kesastraan berdasarkan kategori Moody. 

Tes Kesastraan Kategori Moody 

Untuk keperluan hasil belajar sastra, Moody dalam Nurgiyantoro 

(1988:309) membedakan tes kesastraan ke dalam empat kategori. Keempat 
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kategori dimaksud disusun mulai dari tingkatan yang sederhana hingga  

tingkatan yang  kompleks. Berikut akan diuraikan keempat tingkatan Moody 

tersebut. 

1. Tes Kesastraan Tingkat Informasi 

Tes kesastraan tingkat informasi mengungkap kemampuan siswa 

serkaitan dengan hal-hal pokok dalam  sastra. Tes ini berhubungan dengan 

pertanyaan-pertanyaan: apa yang terjadi, di mana, kapan, berapa, nama, nama-

nama pelaku, dan sebagainya. Data yang berkaitan dengan sebuah karya 

meliputi pertanyaan di seputar genre sastra, kejadian pokok, kapan terjadi, di 

mana terjadi, siapa saja tokoh (utama/pembantu) yang terlibat, bagaimana akhir 

cerita, bagaimana nasib tokoh, dan sebagainya. Data-data yang dapat membantu 

penafsiran antara lain berupa biografi pengarang: siapa namanya, dilahirkan di 

mana, kapan, apa pekerjaannya, status sosial, karya yang keberapa, tahun berapa 

karya itu ditulis, tahun berapa terbit, di mana dan siapa penerbitnya, dan lain-

lain. 

Di bawah ini dicontohkan butir-butir soal pada tataran tingkat informasi. 

1)  - Siapakah pengarang novel Belenggu? 

     - Di mana pengarang itu tinggal? 

     -  Apa pekerjaannya? 

 

2) - Siapakah penulis novel Pada Sebuah Kapal? 

    - Siapa tokoh utamanya? 

    - Dengan siapa sang tokoh utama itu menikah? 

    -  Siapa yang dicinta sang tokoh utma sebelum dan sesudah dia  

       menikah? 

 

Bentuk tes pilihan ganda dapat dilihat dalam contoh berikut. 

Pada akhir cerita, tokoh Tono dalam Belenggu memutuskan untuk… 

A. mendalami ilmu kedokteran 

B. menikah dengan Yah setelah bercerai dengan Tini 

C. kembali kepada Tini setelah Yah pergi 

D. kawin dengan wanita lain 

 

2.   Tes Kesastraan Tingkat Konsep 
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Tes kesastraan tingkat konsep berkaitan dengan persepsi tentang 

bagaimana data-data atau unsur-unsur karya sastra itu diorganisasikan. Unsur-

unsur karya merupakan hal pokok yang dipersoalkan dalam tes tingkat ini. Tes 

ini menyangkut pertanyaan-pertanyaan: apa sajakah unsur-unsur yang terdapat 

dalam fiksi dan puisi, mengapa pengarang justru memilih unsur yang seperti itu, 

apa efek pemilihan unsur itu, apa hubungan sebab akibat unsur atau peristiwa-

peristiwa itu, apa konflik pokok yang dipermasalahkan, konflik apa sajakah 

yang timbul, faktor-faktor apa saja yang terlibat dalam atau mempengaruhi 

terjadinya konflik, dan sebagainya. 

Untuk dapat mengerjakan butr-butir soal tingkat konsep, di samping 

perlu mempunyai bekal teoretis, siswa harus membaca karya tertentu tidak 

sekedar mengetahui isinya secara garis besar saja, melainkan harus disertai sikap 

kritis dan analitis. Kemampuan kognitif yang dibutuhkan tidak sekedar 

kemampuan memahami saja, melainkan juga kemampuan menganalisis dan 

memperhubungkan berbagai unsur dalam suatu karya. Masalah-masalah yang 

ditanyakan dalam tingkat konsep, juga untuk tingkatan-tingkatan lain kategori 

Moody, tidak bersifat teoretis, melainkan lebih langsung berorientasi pada karya 

tertentu, baik prosa maupun puisi. 

Di bawah ini dicontohkan butir-butir soal tingkat konsep: 

 Apa hubungan antara Guru Isa dengan Hazil dalam Jalan Tak Ada 

Ujung?  

 Apa hubungan antara Fatimah dengan Hazil? 

 Apa konflik atau masalah utama yang terdapat dalam novel itu? 

 Faktor apa sajakah yang semakin membebani penderitaan batin 

Guru Isa? 

 Mengapa Guru Isa tidak marah pada Hazil dan Fatimah? 

 Mengapa Guru Isa pada akhirnya dapat membebaskan diri dari  rasa 

takutnya dan dapat membangkitkan potensi dirinya? 

 3.  Tes Kesastraan Tingkat Perspektif 

Tes kesastraan pada tingkat perspektif berkaitan dengan pandangan 

siswa, atau pembaca karya sastra pada umumnya. Bagaimana pandangan dan 
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reaksi siswa terhadap sebuah karya akan ditentukan oleh kemampuannya 

memahami karya yang bersangkutan. Masalah-masalah dalam tes tingkat ini 

antara lain berupa pertanyaan: apakah karya sastra ini (sebut misalnya sebuah 

novel: Burung-burung Manyar) berarti atau ada manfaatnya, apakah ia sesuai 

dengan realitas kehidupan, apakah cerita (juga: kejadian, tokoh-tokoh situasi, 

konflik) bersifat tipikal, bersifat tipikal dalam realitas kehidupan yang mana, 

apakah ada kemungkinan bahwa cerita (situasi, konflik, penokohan, atau 

pelaraian) semacam itu terjadi di tempat lain, kesimpulan apakah yang dapat 

diambil dari karya atau cerita itu, apa manfaat karya atau cerita itu bagi saya 

(kita), dan lain-lain yang sejenis. 

Tes kesastraan tingkat perspektif menuntut siswa untuk mampu 

memperhubungkan antara sesuatu yang ada dalam karya sastra dengan sesuatu 

yang berada di luar karya itu. Untuk itu, perlu adanya kerja analisis terhadap 

karya yang bersangkutan dan kehidupan di masyarakat, kemudian menilai dan 

membandingkan di antara keduanya. Tes tingkat perspektif ini, karenanya, 

merupakan tes kemampuan kognitif tingkat tinggi. Adapun contoh butir-butir 

soal tingkat perspektif ini antara lain:  

 Kesimpulan apakah yang Anda ambil setelah membaca novel  

Belenggu? 

 Apakah Anda merasakan adanya manfaat setelah membaca novel 

Belenggu? Jika ada, manfaat apa sajakah itu? 

 Ceritakan keadaan sosial Tono dan Yah dalam Belenggu “pada waktu 

itu” sehingga antara keduanya seperti  “tak mungkin dipersatukan 

dalam perkawinan”! 

4. Tes Kesastraan Tingkat Apresiasi 

Tes kesastraan pada tingkat apresiasi berkisar pada permasalahan  bahasa 

sastra dengan linguistik. Usaha mengenali dan memahami bahasa sastra melalui 

ciri-cirinya, kemudian membandingkan keefektifan penggunaannya dengan 

penuturan bahasa secara umum dalam mengungkapkan hal yang kurang lebih 

sama. Itulah terutama yang dipermasalahkan dalam tes tingkat apresiasi. Tes 

pada tingkat apresiasi tersebut antara lain menyangkut hal-hal seperti: mengapa 

pengarang justru memilih bentuk, kata, atau ungkapan yang seperti itu, apakah 
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pemilihan itu memang lebih tepat dibandingkan bentuk-bentuk linguistik yang 

lain, apa efek pemilihan bentuk, kata, ungkapan, kalimat, dan gaya bagi karya 

itu secara keseluruhan, jenis atau ragam bahasa apa yang dipergunakan dalam 

karya itu, penyimpangan kebahasaan apa saja yang terdapat di dalamnya, apa 

efek penyimpangan kebahasaan itu, bagaimana cara mengaktualisasikan 

penuturan dalam karya itu, dan lain-lain yang sejenis. 

Pada tes tingkat apresiasi ini, siswa dituntut untuk mampu mengenali, 

menganalisis, membandingkan, menggeneralisir, dan menilai bentuk-bentuk 

kebahasaan yang dipergunakan dalam sebuah karya yang dibahas. Untuk itu, di 

samping diperlukan sikap kretis, juga harus disertai pengetahuan tentang 

linguistik secara umum yang memadai.  

Butir-butir soal tingkat apresiasi tersebut dicontohkan di bawah ini. 

 Mengapa Linus Suryadi dalam Pengakuan Pariyem dan Y.B. 

Mangunwijaya dalam Burung-burung Manyar justru banyak memilih 

kata-kata dan ungkapan Jawa untuk mengungkapkan maksud-maksud 

tertentu ? 

 Apakah pemakaian kata-kata dan ungkapan Jawa dalam Pengakuan 

Pariyem dan Burung-burung Manyar efektif, dan apakah memang 

lebih tepat bila dibandingkan dengan pemakaian kata-kata dan 

ungkapan bahasa Indonesia? 

Ambil satu atau dua buah sajak Amir Hamzah yang mengandung kata-kata 

arkais, misalnya “Hanya Satu” 

(a)  Apa fungsi dan efek pemakaian kata-kata arkais dalam sajak itu? 

(b)  Seandainya kata-kata arkais itu diganti dengan kata-kata lain yang “baru” 

apakah juga tepat? 

Latihan 

 Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap bahasan Kegiatan 

Belajar 3,  kerjakan  latihan berikut ini! 

1. Kemampuan apa saja yang dituntut dalam tes kompetensi kebahasaan? 

Jelaskan! 

2. Sebutkan dan jelaskan jenis tes kesastraan kategori Moody! 

Petunjuk Jawaban Latihan 
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1. Anda baca kembali uraian tentang tes kompetensi kebahasaan! 

2. Anda baca kembali uraian tentang tes kesastraan! 

Rambu-rambu Jawaban Latihan 

1. Tes kompetensi kebahasaan berkaitan dengan kemampuan memahami/ 

menggunakan kaidah tata makna, tata bentukan, tata kalimat, intonasi, 

ejaan, dan tanda baca yang ada dalam suatu bahasa. Kompetensi ini 

berurusan dengan tepat-tidaknya makna suatu kata, tepat-tidaknya suatu 

bentukan kata, bentukan kalimat, dan penggunaan ejaan, tanda baca, atau 

intonasi. Dalam bidang tata kalimat, siswa dituntut mampu memahami dan 

menggunakan bentuk, kategori, dan peran unsur kalimat. Dalam bidang 

tata bentukan siswa dituntut mampu memahami dan menggunakan bentuk 

kata berimbuhan, bentuk kata ulang, dan bentuk pemajemukan. Dalam 

bidang tata makna siswa dituntut memahami dan menggunakan kata sesuai 

dengan sistem makna yang ada. 

2. Moody membedakan tes kesastraan ke dalam empat kategori yaitu:  

a. Tes kesastraan tingkat informasi,  mengungkap kemampuan siswa yang 

berkaitan dengan hal-hal pokok yang berkenaan dengan sastra. Tes ini 

berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan: apa yang terjadi,  

  di mana, kapan, berapa, nama, nama-nama pelaku, dan sebagainya.  

b. Tes kesastraan tingkat konsep, berkaitan dengan persepsi tentang 

bagaimana data-data atau unsur-unsur karya sastra itu diorganisasikan. 

Unsur-unsur karya merupakan hal pokok yang dipersoalkan dalam tes 

tingkat ini. Tes ini menyangkut pertanyaan-pertanyaan: apa sajakah 

unsur-unsur yang terdapat dalam fiksi dan puisi, mengapa pengarang 

justru memilih unsur yang seperti itu, apa efek pemilihan unsur itu, apa 

hubungan sebab akibat unsur atau peristiwa-peristiwa itu, apa konflik 

pokok yang dipermasalahkan, konflik apa sajakah yang timbul, faktor-

faktor apa saja yang terlibat dalam atau mempengaruhi terjadinya 

konflik, dan sebagainya. 

c. Tes kesastraan tingkat perspektif, berkaitan dengan pandangan siswa, 

atau pembaca karya sastra pada umumnya. Masalah-masalah dalam tes 
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tingkat ini antara lain berupa pertanyaan: apakah karya sastra ini (sebut 

misalnya sebuah novel: Burungburung manyar) berarti atau ada 

manfaatnya, apakah ia sesuai dengan realitas kehidupan, apakah cerita 

(juga: kejadian, tokoh-tokoh situasi, konflik) bersifat tipikal, bersifat 

tipikal dalam realitas kehidupan yang mana, apakah ada kemungkinan 

bahwa cerita (situasi, konflik, penokohan, atau pelaraian) semacam itu 

terjadi di tempat lain, kesimpulan apakah yang dapat diambil dari karya 

atau cerita itu, apa manfaat karya atau cerita itu bagi saya (kita), dan 

lain-lain yang sejenis. 

d. Tes kesastraan tingkat apresiasi,  berkisar pada permasalahan dan atau 

bahasa sastra dengan linguistik. Usaha mengenali dan memahami bahasa 

sastra melalui ciri-cirinya, kemudian membandingkan efektivitasnya 

dengan penuturan bahasa secara umum untuk pengungkapan hal yang 

kurang lebih sama itulah terutama yang dipermasalahkan dalam tes 

tingkat apresiasi. Tes pada tingkat apresiasi tersebut antara lain 

menyangkut hal-hal seperti: mengapa pengarang justru memilih bentuk, 

kata, atau ungkapan yang seperti itu, apakah pemilihan itu memang lebih 

tepat dibanding bentuk-bentuk linguistik yang lain, apa efek pemilihan 

bentuk, kata, ungkapan, kalimat, dan gaya bagi karya itu secara 

keseluruhan, jenis atau ragam bahasa apa yang dipergunakan dalam 

karya itu, penyimpangan kebahasaan apa saja yang terdapat di dalamnya, 

apa efek penyimpangan kebahasaan itu, bagaimana cara 

mengaktualisasikan penuturan dalam karya itu, dan lain-lain yang 

sejenis. 

Untuk membantu penguatan pemahaman Anda terhadap uraian materi 

Kegiatan Belajar 3 di atas, sebaiknya Anda membaca rangkuman materi seperti 

yang tersaji dalam boks rangkuman berikut ini. 

 

Rangkuman 

 Tes kompetensi kebahasaan terbagi ke dalam dua aspek tes, 

yakni tes struktur dan tes kosakata. Kedua aspek kebahsaan tersebut 
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memegang peranan penting dalam kegiatan kebahasaan karena pada 

dasarnya tindak berbahasa itu sesungguhnya merupakan pengoperasian 

kedua aspek tersebut. 

 Tes kesastraan dibedakan ke dalam tes pengetahuan tentang 

sastra dan tes  kemampuan apresiasi sastra. Tes kesastraan hendaknya 

diprioritaskan pada usaha mengungkap kemampuan apresiasi sastra 

karena tes yang demikian akan menopang tercapainya tujuan 

pengajaran sastra yang berkadar apresiatif. 

 

Tes Formatif 3 

Kerjakanlah tes formatif nomor 1-10 dengan memilih salah satu alternatif 

jawaban yang paling tepat! 

1. Siswa dituntut mampu memahami dan menggunakan bentuk, kategori, dan 

peran unsur kalimat. Tujuan tersebut merupakan tujuan tes kompetensi 

kebahasaan bidang…. 

A. tata kalimat 

B. tata makna 

C. tata bentukan 

D. kosakata 

 

2. Siswa dituntut mampu memahami dan menggunakan bentuk kata 

berimbuhan, bentuk kata ulang, dan bentuk pemajemukan. Tujuan tersebut 

merupakan tujuan tes kompetensi kebahasaan bidang….  

A. tata kalimat 

B. tata makna 

C. tata bentukan 

D. kosakata 

 

3. Tes kemampuan … biasanya secara langsung dikaitkan dengan kemampuan 

reseptif atau produktif berbahasa. 

A. membaca                          C. berbicara 

B. menulis                             D. kosakata 

 

4. Kemampuan memahami kosakata seseorang terlihat dalam kegiatan ….. 

A. membaca dan menulis 

B. membaca dan berbicara 

C. membaca dan menyimak 

D. menulis dan berbicara 

 

5. Apakah perbedaan antara  kalimat nominal dan kalimat verbal?  

Soal di atas merupakan contoh tes…. 

A. tata makna              C. tata bentukan 

B. struktur                   D. kosakata 
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6. Tes kesastraan harus diprioritaskan pada usaha mengungkap kemampuan 

……yang dimiliki siswa. 

A. teori sastra 

B. kritik sastra 

C. kajian sastra 

D. apresiasi sastra 

 

7. Dalam tes sastra misalnya ditanyakan masalah genre, kejadian pokok, kapan 

terjadi, dimana terjadi, siapa saja tokoh (utama) yang terlihat, bagaimana 

akhir cerita, bagaimana nasib tokoh, dan sebagainya. Tes dimaksud 

merupakan jenis tes sastra tingkat….. menurut Moody. 

A. konsep                          C.  informasi 

B. perspektif                     D. apresiasi  

 

8. Apa konflik atau masalah utama yang terdapat dalam roman Dian Yang Tak 

Kunjung Padam? 

Soal di atas merupakan contoh tes kesastraan jenis….  

A. konsep 

B. perspektif 

C. informasi 

D. apresiasi  

 

9. Apakah Anda merasakan adanya manfaat setelah membaca novel Belenggu? 

Jika ada, manfaat apa saja yang Anda peroleh? 

Soal di atas merupakan contoh tes kesastraan jenis….  

A. konsep 

B. perspektif 

C. informasi 

D. apresiasi  

 

10.  Tes kesastraan tingkat …… menuntut siswa untuk mampu 

memperhubungkan antara sesuatu yang ada dalam karya sastra dengan 

sesuatu yang berada di luar karya itu. 

A. konsep 

B. perspektif 

C. informasi 

D. apresiasi 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 3 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3. 
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Rumus: 

Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban Anda yang benar     

                                       X 100% 

     10 

      

Arti tingkat penguasaan yang Anda Capai: 

 90-100% = baik sekali 

 80-89%   = baik 

 70-70%   = cukup 

   < 70%   = kurang 

 

 Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Kemampuan Anda sudah tentu baik. 

Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus 

mengulangi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum Anda kuasai. 

 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

Tes Formatif 1 

1.  B, penilaian yang valid harus memberikan informasi akurat tentang hasil 

belajar siswa. 

2. D, siswa justru dituntut mengkesplorasi dan memotivasi diri untuk 

mengerahkan semua potensi dalam menaggapi dan mengatasi semua masalah 

yang dihadapi.  

3. A, penilaian yang menyeluruh mengandung arti penilaian tersebut dapat 

dilakukan dengan berbagai teknik dan prosedur termasuk mengumpulkan 

berbagai bukti hasil belajar siswa.  

4. C,  penilaian harus dipandang sebagai bagian integral dari KBM. 

5. B, strategi penilaian berbasis kelas merupakan usaha memahami dan 

melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian berbasis 

kelas dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah.  

6. C, penilaian produk, portofolio, dan tes tertulis merupakan bentuk penilaian 

berbasis kelas. 
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7. D, tugas-tugas terstruktur yang dikumpulkan guru dan disimpan dalam sebuah 

map atau loker khusus untuk tugas-tugas siswa di sebut proyek. 

8. A, penilaian portofolio adalah suatu usaha untuk memperoleh berbagai 

informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh, tentang proses 

dan hasil pertumbuhan dan perkembangan wawasan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan peserta didik yang bersumber dari catatan dan dokumentasi 

pengalaman belajarnya. 

9.  B, ulangan harian dan ulangan umum biasanya berupa jenis tes tertulis. 

10. C, penilaian performansi berorientasi pada proses. 

 

Tes Formatif 2 

1. C,  kemampuan literal dalam tes menyimak berkaitan dengan kemampuan 

memahami isi teks berdasarkan aspek kebahasaan yang tersurat.  

2. A, menyimak kritis menggunakan bahan tuturan yang bersifat argumentatif 

dan ekspositoris 

3. B,  skor total  = 50 

Waktu tempuh  baca = 5 detik 

Jumlah kata dalam bacaan= 2500 

           skor peserta X   Bagian I  = 8 

   Bagian II =  10.5 

   Bagian III = 17.5 

 Jumlah skor = 36 

 

      Maka: 

   2500             36                       

      KEM=               X               =  360 KPM 

    5                 50 

4. D,  kualitas isi berkaitan dengan isi pembicaraan 

5. D,  dalam tes berbicara tidak terdapat indikator mengurutkan kerangka 

pembicaraan. 

6. A, kemampuan melanjutkan pidato yang dihilangkan bagian awal, tengah, 

atau akhir merupakan indikator mengembangkan. 

7. C, salah satu keunggulan menulis metode langsung adalah mudah dan cepat 

menyusun soal. 

8. B,  organisasi dan penyajian isi berkaitan dengan susunan bahan karangan. 
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9. A, penyusunan paragraf yang padu merupakan ujian kemampuan menyusun 

isi karangan. 

10. B, menghilangkan bagian yang berlebih, melengkapi yang seharusnya ada 

tetapi belum ada, dan mengganti bagian yang tidak tepat (paragraf, 

kalimat, atau kata) merupakan bagian indikator menyunting dalam tes 

menulis tidak langsung. 

 

Tes Formatif 3 

1. A,  memahami dan menggunakan bentuk, kategori, dan peran unsur kalimat 

merupakan kompetensi kebahasaan bidang tata kalimat. 

2. C, memahami dan menggunakan bentuk kata berimbuhan, kata ulang, dan 

bentuk pemajemukan merupakan tes kompetensi kebahasaan bidang tata 

bentukan.  

3. D, tes kosakata selalu berkaitan dengan kemampuan reseptif dan produktif 

4. C, kemampuan memahami kosakata merupakan kemampuan yang bersifat 

reseptif 

5. B, kalimat nominal dan kalimat verbal berkaitan dengan struktur kebahasaan. 

6. D, tes yang bersifat apresiatif akan menopang tercapainya pengajaran sastra 

yang berkadar apresiatif 

7. C,  masalah genre, kejadian pokok, dan unsur-unsur sastra merupakan tes 

sastra tingkat informasi menurut Moody. 

8. A, tes sastra jenis konsep berkaitan dengan masalah utama yang terkandung 

dalam karya sastra. 

9. D, tes jenis tingkat apresiasi berkaitan dengan penafsiran dan penilaian 

terhadap karya sastra. 

10.  B, tes perspektif berkaitan dengan pandangan pembaca sastra pada umumnya. 
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GLOSARIUM 

Afektif           : hal yang berkaitan dengan sikap, emosi, perasaan, nilai 

Apresiasi   sastra  : penaksiran kualitas karya sastra serta penilaian yang wajar 

berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang jelas, sadar, 

serta kritis.  

Apresiatif       : bersifat menghargai 

Efektivitas     : ketepatatgunaan 

Indikator        : cirri-ciri, tanda-tanda 

Kategori         : klasifikasi, golongan 

Kognitif         : bersifat pengetahuan 

Kompetensi bahasa:  kemampuan aspek-aspek teoretis dalam lingkup kebahasaan 

Kompleks  : rumit, tidak sederhana 

Komunikatif : terpahami 

Konsteks      : bingkai kegiatan berbahasa yang meliputi pelaku, waktu, medium, 

situasi, tujuan, ragam, tempat, dan lain-lain. 

Mengeksplorasi: menjelajah 

Potensi   : kekuatan  

Produktif : bersifat menghasilkan (dalam kegiatan berbahasa: menulis dan 

berbicara) 

Proporsional: seimbang, tidak berat sebelah 

Psikomotorik: bersifat keterampilan (fisik) 

Reseptif: bersifat menerima/menyerap (dalam kegiatan berbahasa: menyimak dan 

membaca) 

Strategi   : siasat, cara 
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Terdeteksi: terkontrol, dapat ditemukan 
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