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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk penilaian, hasil penilaian 

dan respons siswa terhadap penilaian kemampuan aktif reseptif dalam pembelajaran 

sastra di kelas X.5 SMA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 2012/2013. Metode 

penelitian yang digunakan adaah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 

adalah segala bentuk informasi tentang penilaian kemampuan aktif reseptif dalam 

pembelajaran sastra di kelas X.5 SMA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 2012/2013. 

Sumber data terdiri dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan siswa kelas X.5, 

hasil pengamatan, serta dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan 

teknik analisis interaktif. Hasil penelitian ini adalah: (1) bentuk penilaian yang 

digunakan pada penilaian kemampuan aktif reseptif dalam pembelajaran sastra 

adalah bentuk penilaian portofolio, tes tertulis, dan penilaian sikap; (2) hasil 

penilaian menunjukkan bahwa siswa telah tuntas secara individu dan klasikal. 

Secara klasikal pada SK mendengarkan cerita rakyat ditunjukkan dengan nilai rata-

rata kelas untuk penilaian portofolio adalah 80, sedangkan penilaian tes tertulis 

adalah 82. Pada SK membaca sastra Melayu klasik nilai rata-rata kelas pada 

penilaian portofolio adalah 83 sedangkan pada penilaian tes tertulis adalah 81. 

Pada penilaian sikap dengan interval nilai dari 1-4, nilai rata-rata kelas adalah 3,4 

untuk penilaian akhlak mulia dan 3,5 untuk penilaian kepribadian. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa berada pada interval nilai sikap yang 

baik; (3) bentuk respons siswa berupa respons positif dan respons negatif. Respons 

positif ditunjukkan semua siswa yang berjumlah 32 atau 100% yang mengerjakan 

dengan baik 3 dari 4 KD tugas portofolio yang diberikan guru dan siswa sudah 

menerapkan sikap kejujuran saat berlangsungnya penilaian tes tertulis. Respons 

negatif ditunjukkan 4 siswa atau 12,5% yang hanya mengerjakan sebagian tugas 

portofolio pada 1 dari 4 KD yang diberikan guru. 

 

Kata kunci: kemampuan aktif reseptif, bentuk penilaian, hasil, respons siswa 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran sastra dapat menumbuhkan pengetahuan dan 

mengembangkan apresiasi sastra siswa. Kegiatan apresiasi sastra dapat 
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diwujudkan dengan mengarahkan peserta didik untuk mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis karya sastra. Pembelajaran sastra dengan mengoptimalkan 

kegiatan apresiasi sastra akan membentuk peserta didik yang cerdas dan memiliki 

budi pekerti yang baik.  

Pembelajaran sastra di Indonesia belum berjalan dengan optimal. 

Berbagai permasalahan menjadi penghambat terlaksananya pembelajaran sastra 

yang diharapkan. Ismail (2000) memaparkan hasil penelitiannya dari wawancara 

dengan 13 narasumber dari berbagai negara. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa di negara maju siswa SMU diberikan tugas untuk 

menyelesaikan membaca buku sastra yang wajib dibaca. Buku sastra yang wajib 

dibaca tersebut dalam artian dibaca sampai tamat, diresensi, dan diujikan 

mengenai isi buku itu. Hal tersebut berbeda dengan SMU di Indonesia yang tidak 

memiliki buku sastra wajib baca bagi siswanya. Paparan hasil wawancara dengan 

siswa, diwujudkan dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Jumlah Buku Sastra yang Wajib Dibaca Siswa SMU 

No Nama sekolah Jumlah buku wajib dibaca 

1. SMU Singapura 6 judul 

2. SMU Malaysia 6 Judul 

3. SMU Thailand Selatan 5 judul 

4. SMU Brunei Darussalam 7 judul 

5. SMU Jepang 15 judul 

6. SMU Kanada 13 judul 

7. SMU Amerika Serikat 32 judul 

8. SMU Jerman 22 judul 

9. SMU Internasional, Swiss 15 judul 

10. SMU Rusia 12 judul 

11. SMU Perancis 20-30 judul 

12. SMU Belanda 30 judul 

13. AMS Hindia Belanda 25 judul 

14. SMU Indonesia 0 judul 

 

Kehadiran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan 

peluang untuk terlaksananya pembelajaran sastra yang optimal. KTSP didesain 

dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. 
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Untuk mendukung pembelajaran yang bermakna, KTSP memunculkan berbagai 

inovasi dalam bentuk penilaian. 

Bentuk inovasi dalam penilaian yaitu dengan diperkenalkannya penilaian 

autentik (authentic assessment). Penilaian autentik merupakan penilaian yang 

didesain untuk mengembangkan keterampilan siswa yang disesuaikan dengan 

perkembangan dan karakteristik siswa. Penilaian autentik dapat dijadikan solusi 

atas permalahan pembelajaran sastra khususnya yang menjadi fokus penelitian ini 

yaitu pada ranah mendengarkan dan membaca. Kemampuan mendengarkan dan 

membaca merupakan kemampuan reseptif (Tarigan, 1994: 4).  

Penelitian yang dilakukan Wibowo (2007) di SMA 109 Jakarta 

menunjukkan bahwa kemampuan mendengarkan siswa masih rendah. Hasil tes 

mendengarkan berita dan informasi serta penilaian penulisan fakta dan opini 

menunjukkan hasil yang belum optimal. Hasil pre-test mendengarkan diperoleh 

nilai rata-rata 61,6 (skala 100), sedangkan rata-rata pos-test sebesar 68 (skala 

100). Hasil tulisan fakta dan opini siswa menunjukkan rata-rata sebesar 35% amat 

baik, 11% baik, 35% sedang, sedangkan sisanya 19% kurang baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak bisa mendengarkan dengan baik 

apalagi untuk menuliskannya.  

Hal serupa terjadi pada pembelajaran membaca. Suryaman (2010) 

menyatakan bahwa berdasarkan hasil laporan UNESCO pada tahun 2003 melalui 

Program for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa 

keterampilan membaca anak-anak Indonesia usia 15 tahun ke atas, berada pada 

urutan ke-39 dari 41 negara yang diteliti. 

Menghadapi berbagai permasalahan di atas, bentuk penilaian yang tepat 

dengan mewakili karakteristik materi, dan memberikan pengalaman nyata bagi 

siswa akan menumbuhkan semangat bersastra siswa. Dengan bentuk penilaian 

yang tepat kegiatan pembelajaran sastra khususnya kemampuan mendengarkan 

dan membaca akan berjalan dengan aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

Berdasarkan paparan masalah di atas, penelitian ini mengkaji kegiatan 

penialain pembelajaran sastra kompetensi aktif reseptif di SMA Negeri 1 Sragen. 
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Objek penelitian ini adalah siswa kelas X karena kelas X merupakan tingkatan 

pertama dari pendidikan menengah atas. Ketika pada tingkat awal sudah 

dikenalkan dengan pembelajaran dan penilaian yang bermakna, maka pada 

tingkatan berikutnya siswa akan lebih antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Peneliti memfokuskan penelitian pada kelas X.5 karena menurut 

guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, siswa kelas X.5 lebih aktif dan 

kreatif dalam menerima pelajaran.  

Penelitian ini berjudul “Penilaian Pembelajaran Sastra Kemampuan Aktif 

Reseptif di Kelas X.5 SMA Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013: Bentuk, 

Hasil, dan Respons Siswa”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) 

Bagaimana bentuk penilaian pembelajaran sastra kemampuan aktif reseptif pada 

kelas X.5 di SMA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 2012/2013?; (2) Bagaimana 

Hasil penilaian pembelajaran sastra kemampuan aktif reseptif pada kelas X.5 di 

SMA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 2012/2013?; (3) Bagaimana  respons siswa 

terhadap penilaian pembelajaran sastra kemampuan reseptif aktif pada kelas X.5 

di SMA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat tiga tujuan penelitian ini 

yaitu (1) mendeskripsikan bentuk penilaian pembelajaran sastra kemampuan aktif 

reseptif pada kelas X.5 di SMA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 2012/2013; (2) 

mendeskripsikan hasil penilaian pembelajaran sastra kemampuan reseptif aktif 

pada kelas X.5 di SMA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 2012/2013; (3) 

mendeskripsikan respons siswa terhadap pelaksanaan penilaian pembelajaran 

sastra kemampuan reseptif aktif pada kelas X.5 di SMA Negeri 1 Sragen tahun 

pelajaran 2012/2013. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Strategi yang digunakan 

menggunakan studi kasus terpancang (embedded case study research). Data 

dalam penelitian ini  segala informasi yang berupa kata-kata, kalimat atau gambar 

yang berhubungan dengan penilaian sastra kemampuan aktif reseptif. Sumber data 

dalam penelitian adalah narasumber, aktivitas, dan dokumen. Narasumber terdiri 
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dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan siswa kelas X.5. Bentuk aktivitas 

yang diamati adalah pelaksanaan penilaian  pembelajaran sastra kemampuan aktif 

reseptif di kelas X.5 SMA Negeri 1 Sragen semester genap tahun ajaran 

2012/2013. Dokumen dalam penelitian ini adalah perangkat pembelajaran berupa 

RPP, silabus dan instrumen penilaian, dan hasil penilaian dari karya siswa pada 

penilaian pembelajaran sastra kemampuan aktif reseptif pada semester genap serta 

bentuk respons siswa di kelas X.5 SMA Negeri 1 Sragen tahun ajaran 2012/2013. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, analisis 

dokumen, dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan dengan mengamati 

pelaksanaan penilaian pembelajaran sastra kemampuan aktif reseptif dan respons 

siswa pada semester genap di kelas X.5. Teknik analisis dokumen dilakukan 

untuk menganalisis dokumen yang berupa RPP, silabus, dan instrumen penilaian 

dan jawaban siswa yang berupa karya, tugas, dan hasil penilaian dari 

pembelajaran sastra kemampuan aktif reseptif. Wawancara mendalam dilakukan 

dengan satu orang guru dan siswa kelas X.5 SMA Negeri 1 Sragen yang 

berjumlah 5 orang siswa sebagai sampel dari 32 siswa.  

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data 

dalam penelitian ini. Teknik triangulasi yang digunakan adalah trianggulasi data 

atau sumber. Sutopo (2002: 79-80) menyatakan bahwa trianggulasi data atau 

sumber mengarahkan agar peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan 

sumber beragam yang berupa hasil wawancara dengan guru dan siswa dan bentuk 

dokumen agar data yang digali lebih mantap kebenarannya. Trianggulasi data 

dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dari 

penilaian untuk mendapatkan hasil yang valid. 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

interaktif yang dikemukakan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2009: 247-253) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif  dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data 

reduction (reduksi data), data display (sajian data), dan conclusion drawing/ 

verification (penarikan simpulan).  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pelaksanaan penilaian pada pembelajaran sastra kemampuan 

aktif reseptif pada semester genap kelas X.5 di SMA Negeri 1 Sragen tahun ajaran 

2012/2013 terdapat tiga hasil penelitian yaitu bentuk penilaian, hasil, dan respons 

siswa. 

a. Bentuk Penilaian 

Penilaian pada kemampuan aktif reseptif pembelajaran sastra pada 

semester genap kelas X.5 di SMA Negeri 1 Sragen tahun ajaran 2012/2013 

menggunakan bentuk tes dan nontes. Bentuk tes diwujudkan melalui teknik 

penilaian portofolio dan penilaian tes tertulis. Bentuk nontes diwujudkan melalui  

dan penilaian sikap. Bentuk penilaian tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah 

ini. 

Tabel 2. Bentuk penilaian kemampuan aktif reseptif di kelas X.5  

No. Bentuk Penilaian Kompetensi Dasar 

1. 1. Penilaian Portofolio 

 

 

 

2. Penilaian Tes Tertulis 

 

 

 

3. Penilaian Sikap 

1. Menemukan hal menarik dari 

tokoh cerita rakyat. 

2. Menemukan hal menarik dari 

latar cerita rakyat. 

3. Menemukan karakteristik dan 

unsur intrinsik sastra Melayu 

klasik. 

4. Menemukan nilai-nilai yang 

terkandung dalam sastra Melayu 

klasik.  

 

1) Penilaian Portofolio  

Penilaian portofolio menurut Sudaryono (2012: 84)  merupakan kegiatan 

penilaian terhadap pekerjaan, atau tugas siswa pada satu periode tertentu. 

Portofolio siswa dapat berupa lembar refleksi diri, pekerjaan rumah, lembar 

catatan, penyelesaian soal-soal dan catatan diskusi. Penilaian portofolio dapat 

digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, serta 

menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas.  
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Penilaian portofolio dilaksanakan untuk empat KD yaitu:  

a) menemukan hal menarik dari tokoh cerita rakyat,  

b) menemukan hal menarik dari latar cerita rakyat,  

c) menemukan karakteristik dan unsur intrinsik sastra Melayu klasik,  

d) menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam sastra Melayu klasik.  

Pada KD menemukan hal menarik dari tokoh cerita rakyat, penilaian 

dilakukan dengan meminta siswa menganalisis cerita rakyat Kembang Ander 

Nyawe yang terdapat di dalam buku paket Erlangga halaman 235-236. Tugas 

tersebut merupakan tugas individu. Berdasarkan cerita rakyat Kembang Ander 

Nyawe tersebut siswa diminta untuk mengerjakan empat tugas. Tugas tersebut 

adalah menjawab 10 pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks, mencari 

unsur-unsur intrinsik, nilai-nilai yang terkandung dalam teks, dan membuat 

sinopsis. 

Pada KD menemukan hal menarik dari latar cerita rakyat, penilaian 

portofolio dilakukan dengan meminta siswa mengumpulkan cerita rakyat baik 

yang berupa film, cerita narasi, maupun hasil pementasan drama yang disimpan 

dalam bentuk CD. Tugas tersebut merupakan tugas kelompok. Kemudian dari 

CD tersebut siswa diminta untuk menemukan latar, isi dan amanat, nilai-nilai 

yang terkandung, dan menulis sinopsisnya.  

Pada KD membaca sastra Melayu klasik, penilaian portofolio diterapkan 

dengan meminta siswa menemukan contoh hikayat baik dari buku maupun 

sumber lain. Tugas ini merupakan tugas individu. Setelah menemukan contoh 

hikayat kemudian siswa diminta menganalisis hikayat tersebut untuk 

menemukan karakteristik, unsur-unsur intrinsik, nilai-nilai serta menuliskan 

sinopsisnya. 

Penilaian portofolio dikerjakan di luar sekolah sebagai tugas rumah. 

Jangka waktu yang diberikan guru adalah satu hari. Alat penilaian yang 

digunakan guru adalah dengan menggunakan skala angka. Hal tersebut seperti 

pada tabel berikut. 

No. Klasifikasi Angka Rentang Nilai 

1. A 86-100 
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2. 

3. 

B 

C 

76-85 

≤ 75 

 
2) Penilaian Tes Tertulis 

Penilaian tes tertulis dilakukan setelah beberapa KD tertentu selesai 

dilaksanakan. Penilaian tes tertulis dilakukan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Menurut Suwandi (2010: 

47-48) penilaian tes tertulis dibedakan menjadi dua macam, yaitu tes subjektif 

dan objektif. Tes subjektif biasa disebut esai. Tes objektif disebut juga tes 

dengan memberi jawaban singkat. 

Pada kemampuan aktif reseptif pembelajaran sastra kelas X.5 pada 

semester genap di SMA Negeri 1 Sragen tahun ajaran 2012/2013 penilaian tes 

tertulis dillaksanakan pada SK mendengarkan dan membaca. Penilaian tes 

tertulis dilakukan secara individu dengan meminta siswa mengerjakan soal tes 

objektif dan esai. 

SK mendengarkan mencakup KD menemukan hal menarik dari tokoh 

dan latar cerita rakyat. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013. 

Bentuk penilaian tes tertulis terdiri dari soal pilihan ganda dan esai. Soal 

pilihan ganda terdiri dari 10 soal, sedangkan soal esai terdiri dari 3 soal. Soal 

pilihan ganda dikerjakan siswa dengan membaca soal dan kemudian memilih 

pilihan jawaban. Soal esai dilakukan dengan meminta siswa menjawab 

pertanyaan yang tertulis dalam lembar soal setelah mendengarkan kutipan 

cerita rakyat yang dibacakan guru. 

SK membaca mencakup dua KD yaitu menemukan karakteristik dan 

unsur-unsur intrinsik serta nilai-nilai yang terkandung dalam sastra Melayu 

klasik. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013. Bentuk penilaian 

tes tertulis terdiri dari soal pilihan ganda dan esai. Soal pilihan ganda terdiri 

dari 10 soal, sedangkan soal esai terdiri dari 2 soal. Soal pilihan ganda dan esai 

dikerjakan siswa dengan membaca soal kemudian menjawab di lembar 

jawaban yang sudah disediakan oleh guru. 

Pedoman penskoran yang dilakukan guru adalah untuk setiap soal pilihan 

ganda yang benar dikalikan 3. Jika benar semua maka nilai maksimal yang 
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dicapai adalah 30. Untuk soal esai nilai maksimal yang dicapai adalah 70. Total 

nilai maksimal yang dicapai untuk soal tes tertulis adalah 100. KKM untuk 

mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Jika siswa belum mencapai nilai 

KKM, maka harus mengikuti ulangan remidial. 

3) Penilaian Sikap 

Penilaian sikap dapat membantu guru mengetahui tanggapan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Suwandi (2010 : 80-81) menyatakan bahwa sikap yang 

perlu dinilai dalam penilaian sikap antara lain: (1) sikap siswa terhadap materi 

pelajaran; (2) sikap siswa terhadap guru; (3) sikap siswa terhadap proses 

pembelajaran; (4) sikap siswa berkaitan dengan norma yang berhubungan 

dengan materi pelajaran. Penilaian sikap dilaksanakan ketika berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran dan proses interaksi antara siswa dan guru di 

lingkungan sekolah. Penilaian dilakukan guru dengan mengamati sikap siswa 

terhadap guru dan mata pelajaran. Penilaian sikap terdiri dari penilaian akhlak 

mulia dan kepribadian. Apek yang dijadikan acuan guru merupakan kriteria 

yang disusun oleh sekolah.  

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa penilaian dalam 

pembelajaran sastra khususnya penilaian kemampuan mendengarkan dan 

membaca dilakukan dengan berbagai cara. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru 

telah memanfaatkan berbagai teknik dalam penilaian.  

Menurut Sufanti dan Rahmawati (2012: 21) berdasarkan dokumen KTSP, 

ada tujuh teknik penilaian yang dapat digunakan dalam penilaian kelas yaitu 

penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tes tertulis, penilaian proyek, 

penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Beberapa teknik 

penilaian yang digunakan untuk mengenalkan siswa kepada beberapa bentuk 

penilaian. Sehingga kegiatan pembelajaran berjalan secara variatif dan 

menyenangkan. Selain itu, penggunaan teknik penilaian yang bervariasi berguna 

untuk menyiasati kurangnya waktu untuk membahas materi di kelas.  

Secara keseluruhan bentuk penilaian yang dilakukan guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia pada kelas X.5 untuk kemampuan aktif reseptif sudah baik. 

Untuk kegiatan penilaian pada KD mendengarkan yang dilakukan sudah tepat dan 
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ada yang belum tepat. Pada tugas menganalisis cerita rakyat “Kembang Ander 

Nyawe”, tugas yang diberikan sudah tepat. Akan tetapi, sarana yang digunakan 

belum tepat. Pada materi tersebut, siswa diminta untuk menganalisis dan 

menjawab soal yang ada pada cerita rakyat tersebut dengan membaca. Hal serupa 

terjadi pada penilaian tes tertulis, di mana untuk soal pilihan ganda siswa diminta 

untuk membaca soal, sedangkan soal esai guru membacakan soal yang berupa 

kutipan cerita rakyat. 

Idealnya jika KD yang diajarkan adalah mendengarkan, seharusnya 

bentuk penilaiannya juga dilakukan dengan mendengarkan. Akan tetapi, untuk 

bentuk jawabannya guru bisa mengembangkan kreativitas dengan memodifikasi 

jawaban seperti melakukan kegiatan menulis maupun berbicara.  

Berbeda halnya dengan KD membaca, bentuk penilaian maupun jawaban 

yang diminta sudah tepat. Pada penilaian portofolio siswa diminta menganalisis 

karakteristik, unsur-unsur intrinsik, menemukan nilai-nilai serta menuliskan 

kembali dengan bahasa sendiri dari hikayat yang ditemukan. Karena KDnya 

membaca maka siswa juga diminta membaca hikayat yang ditemukan. Hal serupa 

juga terlihat pada penilaian tes tertulis, di mana siswa diminta untuk membaca 

baik pertanyaan pilihan ganda maupun esai. Untuk bentuk jawabannya guru bisa 

memodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan indikator pencapaian 

kompetensi.  

Penggunaan tiga bentuk penilaian di atas sudah tepat karena dapat meraih 

kompetensi yang akan dicapai. Akan tetapi masih ada bentuk penilaian lain yang 

masih bisa digunakan untuk penilaian. Misalnya penilaian unjuk kerja. Siswa 

yang telah menulis bentuk sinopsis dari cerita rakyat yang didengarkan maupun 

hikayat yang dibaca dapat diminta untuk membacakan hasil sinopsis di depan 

kelas. Bentuk unjuk kerja yang lain dapat berupa siswa diminta menceritakan 

kembali cerita rakyat yang telah didengarkan oleh guru maupun hikayat yang 

telah dibaca di depan kelas tanpa menggunakan teks.  

Bentuk penilaian lain yang dapat digunakan adalah penilaian diri. 

Penilaian diri dapat dilakukan dengan meminta siswa menilai kemampuannya 

dalam proses pelakasanaan pembelajaran cerita rakyat dan hikayat. Dengan 
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melihat tanggapan siswa terhadap kemampuannya dalam melakasanan kegiatan 

pembelajaran, guru dapat mengetahui karakteristik dan kemampuan siswa secara 

detail selain menggunakan penilaian portofolio dan tes tertulis.  

Secara keseluruhan bentuk penilaian yang dilakukan guru sudah 

mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif 

berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman konsep. Ranah kognitif pada 

penilaian kemampuan aktif reseptif yang dilakukan guru diukur dari bentuk 

penilaian portofolio dan penilaian tes tertulis. Ranah afektif diukur dilakukan 

dengan penilaian portofolio. Ranah psikomotorik diukur dengan meminta siswa 

menuliskan kembali, baik itu cerita rakyat yang didengarkan maupun hikayat 

yang dibaca.  

 
b. Hasil Penilaian 

Hasil merupakan bentuk kumulatif pekerjaan siswa dari penilaian yang 

dilakukan guru. Berdasarkan tugas portofolio yang telah dikerjakan siswa,  rata-

rata nilai yang diperoleh untuk SK mendengarkan cerita rakyat adalah 80. Nilai 

tersebut merupakan gabungan jumlah dari nilai portofolio dari KD menemukan 

hal menarik dari tokoh ditambah dengan nilai portofolio dari KD menemukan hal 

menarik dari latar cerita rakyat, kemudian dibagi dua. Pada SK membaca sastra 

Melayu klasik menunjukkan rata-rata nilai kelas 83. Nilai tersebut merupakan 

gabungan jumlah dari nilai portofolio dari KD mengidentifikasi karakteristik dan 

unsur intrinsik sastra Melayu klasik ditambah dengan nilai portofolio dari KD 

menemukan nilai yang terkandung dalam sastra Melayu klasik kemudian dibagi 

dua.  

Hasil penilaian tes tertulis juga menunjukkan hal yang menggembirakan. 

Nilai rata-rata kelas pada SK mendengarkan cerita rakyat adalah 82, sedangkan 

pada SK membaca sastra Melayu klasik adalah 81. Pada penilaian sikap, rata-rata 

nilai kelas juga menunjukkan hasil yang baik. Dengan nilai maksimal 4, nilai rata-

rata kelas untuk penilaian akhlak mulia menunjukkan hasil 3,4 dan penilaian 

kepribadian sebesar 3,5. Nilai rata-rata tersebut berada di antara interval baik dan 

sangat baik.  
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Berdasarkan paparan di atas, hasil penilaian bentuk tes yang berupa 

penilaian portofolio dan tes tertulis menunjukkan bahwa siswa sudah tuntas 

memperlajari KD yang disampaikan guru. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai 

rata-rata yang diperoleh siswa sudah melewati KKM yang ditentukan guru yaitu 

75. Hasil penilaian bentuk nontes yang berupa penilaian sikap juga menunjukkan 

hasil baik. Berdasarkan nasil nilai tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah 

menerapkan bentuk sikap yang baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

proses interaksi di lingkungan sekolah. 

 
c. Respons Siswa 

Respons menurut Gulo (dalam Sandra, 2011) adalah suatu reaksi atau 

jawaban yang bergantung pada stimulus atau rangsangan. Respons siswa 

merupakan bentuk tanggapan atau reaksi siswa dari rangsangan yang diberikan 

guru. Dalam kegiatan penilaian bentuk rangsangan yang ada adalah pemberian 

tugas maupun kegiatan ulangan harian. berdasarkan bentuk penilaian yang 

dilakukan guru, terdapat respons positif dan respons negatif yang diberikan siswa. 

Azwar (dalam Haryono, 2013: 15) menambahkan bahwa Respons positif terlihat 

ketika seseorang atau individu menanggapi rangsangan dari luar dengan baik. 

Respons negatif terlihat ketika seseorang atau individu cenderung mengabaikan 

rangsangan dari luar dan dari dalam.   

Respons positif yang diberikan siswa ketika kegiatan penilaian adalah 

siswa mengerjakan semua tugas individu dan kelompok yang diberikan guru. 

Kemudian, tidak ada siswa yang mengumpulkan terlambat. Bentuk sikap positif 

disiplin sudah diterapkan siswa dengan baik. Pada kegiatan penilaian tes tertulis 

siswa mengerjakan soal ulangan harian dengan serius. Tidak ada siswa yang 

gaduh atau saling mencontek temannya. Bentuk nilai kejujuran sudah diterapkan 

siswa dalam kegiatan penilaian.  

Respons negatif ditunjukkan siswa ketika tidak merespons dengan baik 

rangsangan dari guru dalam bentuk pelaksanaan penilaian. Dalam penilaian 

portofolio di mana tugas yang diberikan adalah tugas kelompok sebagian siswa 
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kurang memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan bentuk tugas yang hanya dikerjakan sebagian. 

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa respons siswa terhadap 

bentuk penilaian yang dilakukan guru ada yang positif dan negatif. Bentuk 

respons positif perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Motivasi maupun reward 

dapat dijadikan pemicu siswa untuk terus melakukan respons positif. Sebaliknya 

respons negatif harus ditangani dengan tindakan yang tepat. Hukuman yang 

bersifat mendidik akan membantu siswa untuk meninggalkan respons negatif.  

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

1. Bentuk penilaian pada pembelajaran kemampuan aktif reseptif dilakukan 

dengan tiga macam teknik yaitu dengan penilaian portofolio, tes tertulis. 

dan penilaian sikap. 

2. Hasil penilaian portofolio dan tes tertulis secara individu dan klasikal 

menunjukkan bahwa siswa telah menuntaskan KD karena nilai rata-rata di 

atas KKM yang ditentukan. Secara klasikal nilai rata-rata kelas pada 

penilaian portofolio SK mendengarkan cerita rakyat adalah 80, sedangkan 

penilaian tes tertulis adalah 82. Nilai rata-rata kelas pada penilaian 

portofolio SK membaca sastra Melayu klasik adalah 83 sedangkan 

penilaian tes tertulis adalah 81. Pada penilaian sikap rentang  nilai yang 

disusun guru adalah 1-4. Berdasarkan hasil pengamatan guru nilai nilai 

rata-rata kelas adalah 3,4 untuk penilaian akhlak mulia dan 3,5 untuk 

penilaian kepribadian. Hasil tersebut menunjukkan sikap siswa berada  

pada interval nilai baik. 

3. Bentuk respons siswa berupa respons positif dan respons negatif. Respons 

positif ditunjukkan semua siswa yang berjumlah 32 atau 100% yang 

mengerjakan dengan baik 3 dari 4 KD tugas portofolio yang diberikan 

guru dan siswa sudah menerapkan sikap kejujuran saat berlangsungnya 

penilaian tes tertulis. Hal itu dibuktikan dengan siswa mengerjakan sendiri 
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dan tidak mencontek. Respons negatif ditunjukkan 4 siswa atau 12,5% 

yang hanya mengerjakan sebagian 1 dari 4 KD tugas portofolio yang 

diberikan guru. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Haryono. 2013. “Pembelajaran Puisi di Kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Gemolong: Metode, Media, dan Respon Peserta Didik”. Skripsi. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

Ismail,  Taufiq. 2000. “Pengajaran Sastra yang Efektif dan Efisien di SLTA”.  

Widyaparwa. No 54, maret 2000. Pusat Pembinaan Dan Pengembangan 

Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Nurgiyantoro, Burhan. 2011. Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Bahasa. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

 

Sandra, Pratama. 2011. “Pengertian Respon”.  

http://pratamasandra.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-respon/.Diakses 

pada 6 Juni  2013. Pukul 14:00 WIB. 

 

Sudaryono. 2012. Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Graha 

Ilmu. 

 

Sufanti, Main dan Laili Etika Rahmawati. 2012. Teori Evaluasi Pengajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia. Surakarta: FKIP UMS. 

 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 
 

Suryaman, Maman. 2010. “Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Sastra”. 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr.Maman 

Suryaman,M.Pd./artikel-pend karakter-maman suryaman-jurnalCP-

revisi-19-4-2010.pdf. diunduh 28 Februari 2013 pukul 09.00 WIB. 

 

Sutopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret 

University Press. 

 

Suwandi, Sarwiji. 2010. Model Assesmen dalam Pembelajaran. Surakarta: 

Yuma Pustaka. 
 

Tarigan, Henry Guntur. 1994. Menyimak: sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa. Bandung: Angkasa. 

 

Wibowo, Hari. 2007. “Peningkatan Kemampuan Menyimak melalui 

Pemberdayaan Sumber Belajar pada Pelajaran Bahasa Indonesia”. Jurnal 

Teknologi Pendidikan, Vol. 9 No. 2, Agustus 2007. 

http://pratamasandra.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-respon/
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr.Maman%20Suryaman,M.Pd./artikel-pend%20karakter-maman%20suryaman-jurnalCP-revisi-19-4-2010.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr.Maman%20Suryaman,M.Pd./artikel-pend%20karakter-maman%20suryaman-jurnalCP-revisi-19-4-2010.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr.Maman%20Suryaman,M.Pd./artikel-pend%20karakter-maman%20suryaman-jurnalCP-revisi-19-4-2010.pdf

