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Abstrak 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
guru Bahasa Inggris SMP dalam menulis butir soal yang berbasis teks Inggris dari segi 
bahasa dan meningkatkan kemampuan guru Bahasa Inggris SMP dalam menulis butir soal 
yang berbasis teks Inggris yang memenuhi construct validity. Metode yang diterapkan 
dalam kegiatan pengabdian yang berupa pelatihan penulisan soal Bahasa Inggris berbasis 
teks ini meliputi: (1) ceramah yang diikuti dengan diskusi antara instruktur dengan peserta, 
dan peserta dengan peserta; (2) pemberian contoh dan analisis; (3) praktik membuat soal 
tes berbasis teks secara kelompok; (4) pemberian umpan balik dan diskusi  hasil praktik 
membuat soal tes berbasis teks; dan (5) pemberian tugas membuat soal tes berbasis teks 
secara individu. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini telah mencapai sasaran yaitu dapat 
memberi pengetahuan dan wawasan kepada para guru peserta pelatihan tentang 
assessment planning, assessment of reading, assessment of listening, assessment of 
speaking, dan assessment of writing yang dapat dilihat dari hasil pre-test dan post-test. 
Para peserta pelatihan antusias dalam mengikuti setiap pemaparan materi yang diberikan 
oleh narasumber. Berdasarkan hasil interview dengan para peserta pelatihan terlihat bahwa 
pemahaman mereka tentang materi pelatihan juga meningkat. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa para guru peserta pelatihan ini merasakan manfaat yang besar setelah 
mengikuti pelatihan ini.  

 
Kata kunci: butir soal, teks, guru Bahasa Inggris, assessment 

 
Abstract 

This community service was aimed at improving the ability of English teachers of junior high 
school in writing text-based question items correctly and appropriately in terms of linguistics 
and construct validity. It was conducted through (1) lecture and discussion; (2) example of 
analysis; (3) practice of making text-based test questions; (4) feedback; (5) task of 
constructing text-based test questions. It could be concluded that the aims of this activity 
were successfully achieved in terms of insight and knowledge transfers to the participants 
on assessment planning, assessment of reading, assessment of listening, assessment of 
speaking, and assessment of writing which could be seen from the results of their pre-test 
and post-test. The participants were enthusiastic in following each part of this activity. Based 
on the interviews with the participants, they stated that their understanding also increased. 
Thus, it can be concluded that the teacher participants obtained great benefits after 
attending this activity.  
 
Keywords: question items, text, English teachers, assessment 
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PENDAHULUAN 
Kompetensi guru selama ini dimonitor 

dan dinilai oleh pengawas sekolah tingkat 
satuan pendidikan. Pengawas sekolah 
datang ke sekolah melihat rencana 
pembelajaran yang telah disusun guru, 
melakukan observasi pada saat guru 
mengajar, dan memberikan masukan-
masukan serta penilaian. Akhir-akhir ini 
kompetensi guru juga dinilai dengan 
menggunakan tes, yang dikenal dengan 
nama Uji Kompetensi Guru (UKG). Salah 
satu fungsi nilai UKG yaitu sebagai syarat 
untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan 
Profesi Guru (PLPG). Lulus PLPG itu 
sendiri sebagai dasar untuk pemberian 
sertifikat guru profesional. Terkait nilai 
UKG, pada awalnya pemerintah tidak 
menetapkan nilai minimal untuk dapat 
mengikuti PLPG tetapi ketika sudah 
mengikuti PLPG nilai ujian tulis nasional 
minimal harus mencapai skor 45. Mulai 
tahun 2016 hanya guru yang sudah dapat 
mencapai skor UKG minimal 55 yang dapat 
mengikuti PLPG, dan akan dinyatakan lulus 
PLPG bila nilai UKG-nya mencapai 80 
disamping syarat-syarat lainnya. Bila guru 
memiliki kompetensi yang rendah tentu 
dalam pembelajaran akan menemui 
masalah-masalah saat merancang 
pembelajaran, melaksanakan 
pembelajaran, dan mengevaluasi proses 
serta hasil pembelajaran. 

Berdasarkan angket yang 
disebarkan kepada guru-guru Bahasa 
Inggris SMP Kotamadya Bandar Lampung 
pada saat pertemuan rutin  MGMP 
Kotamadya Bandar Lampung akhir tahun 
2016, diketahui bahwa skor UKG guru 
berada pada rentang 1 sampai dengan 5. 
Skor 1 berarti nilai UKG guru lebih kecil dari 
46 dan skor 5 berarti nilai UKGnya antara 
90-100. Sebagian besar guru (69%) 
memiliki skor UKG 2, yaitu pada rentang 
skor antara 46-65. Sebaliknya hanya 2 
orang guru (3,63%)  yang mendapatkan 
skor UKG dalam rentang 90-100, dan 
sebanyak 6 orang guru (10,90%) yang 
mendapat skor UKG terendah, yaitu lebih 
kecil dari 46. Sisanya, masing-masing 
sebanyak 2 (3,63%) dan 7 (12,72%) orang 
guru mendapatkan skor UKG antara 66-75 
dan antara 76-89.  Hal ini menunjukkan 
bahwa secara umum nilai UKG guru masih 
tergolong rendah, yaitu dalam rentang lebih 

rendah dari 46-65. Guru yang skornya 
berada pada rentang ini memiliki usia yang 
sangat bervariasi, dari usia di bawah 30 
tahun sampai dengan usia di atas lima 
tahun. Ini berarti bahwa berdasarkan skor 
UKG tidak terlihat ada kaitan antara skor 
kompetensi guru dengan usia guru.  

Dalam pembelajaran, guru, 
termasuk juga guru Bahasa Inggris, 
memiliki tugas untuk merancang 
pembelajaran, melaksanakan 
pembelajaran, dan mengevaluasi 
pembelajaran yang telah dilaksanakannya. 
Dengan kata lain, seorang guru dapat 
dikatakan profesional jika guru tersebut 
mampu melaksanakan kewajiban yang 
berkaitan dengan pembelajaran tersebut 
dengan baik (Jampel, 2016).  

Untuk dapat melakukan kewajiban 
tersebut guru harus memiliki kompetensi 
yang berkaitan hal-hal tersebut. 
Kompetensi guru secara umum dinyatakan 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen. Pada Pasal 10 Ayat 1 dalam 
undang-undang tersebut dinyatakan: 
Kompetensi guru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 meliputi kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional yang diperoleh melalui 
pendidikan profesi.  

Oleh karena itu, pelatihan bagi guru-
guru untuk meningkatkan salah satu dari 
kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu 
kompetensi pedagogik. Kompetensi yang 
dimaksud adalah kecakapan yang 
ditunjukkan melalui kinerja dan kriteria atau 
patokan. Dalam konteks ini, kompetensi 
dapat terbentuk melalui kemampuan 
menggali ide-ide yang otentik dan menarik 
dan menyusunnya menggunakan kata-kata 
dan struktur bahasa yang tepat dan 
menggunakan mekanika sesuai dengan 
konvensi penulisan yang baku (Marhaeni, 
dkk., 2012).  

Pelatihan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan guru Bahasa 
Inggris SMP dalam menulis butir soal yang 
berbasis teks Inggris dari segi bahasa dan 
meningkatkan kemampuan guru Bahasa 
Inggris SMP dalam menulis butir soal yang 
berbasis teks Inggris yang memenuhi 
construct validity. Topik ini dipilih karena 
dengan pelatihan ini ada dua kemampuan 
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guru yang sekaligus dapat ditingkatkan 
yaitu kemampuan guru dalam menulis butir 
soal dan kemampuan guru dalam 
berbahasa Inggris, baik secara reseptif 
maupun produktif.  

Derewianka (1991) menjelaskan 
bahwa teks tulis dapat dikategorikan 
menjadi teks deskripsi, recount, prosedur, 
narrative, report.  Menurut Kurikulum 2013 
teks tulis berbahasa Inggris yang harus 
diajarkan kepada siswa-siswa SMP meliputi 
short functional texts, descriptive texts, 
procedure texts, recount texts, dan 
narrative texts.  

Tes merupakan salah satu 
instrumen yang digunakan untuk mengukur 
penguasaan siswa terhadap materi 
pelajaran yang telah dipelajari dalam 
pembelajaran. Tes tersebut memiliki 
beberapa format, seperti pilihan ganda, 
melengkapi kalimat atau teks, 
menjodohkan, menyatakan benar/salah. 
Agar dapat berfungsi dengan maksimal 
sebagai alat ukur yang reliabel dan valid 
(Gronlund and Waugh, 2009). Untuk 
mendapatkan alat ukur yang valid dan 
reliabel, tes harus disusun dengan baik dari 
segi isi, bahasa, dan mekanis. 

Tes yang valid yaitu tes yang 
mengukur apa yang seharusnya diukur. 
Validitas suatu tes dapat dilihat dari 
beberapa sisi. Dari sisi penyajian, tes harus 
ditulis dengan jelas, dengan tanda baca 
yang tepat, dengan tata bahasa yang benar 
(Face validity). Dari sisi isi tes, tes harus 
berisi soal-soal yang didasarkan pada apa 
yang telah diprogramkan akan dicapai 
sesuai dengan kurikulum dan telah 
diajarkan dalam pembelajaran (Content 
validity). Dari segi teori bidang ilmu, tes 
harus sesuai dengan teori bidang ilmu 
tersebut (Construct validity). Misalnya, tes 
membaca teks Bahasa Inggris, harus 
sesuai dengan teori membaca, yaitu, 
membaca itu menangkap gagasan utama, 
menangkap gagasan yang tersirat, 
mendapatkan informasi rinci dalam bacaan, 
dapat menentukan orang, benda, sesuatu 
yang dirujuk, dan dapat memahami makna 
kata dalam konteks bacaan tersebut 
(Nuttall, 1982). 

Tes yang reliabel yaitu tes yang 
memberikan hasil yang sama jika diteskan 
kepada peserta yang sama dalam waktu 
yang berbeda. Agar hasil tes reliabel, dari 

segi teknis, butir-butir tes harus ditulis 
dengan jelas, menggunakan tata bahasa 
yang benar, isi sesuai dengan apa yang 
sudah dipelajari, tes tidak terlalu sulit. 
Dengan kata lain, untuk mendapatkan tes 
yang reliabel, tes tersebut harus valid. Dari 
segi pelaksanaan tes, tes harus 
dilaksanakan dengan standar yang sama 
dan tidak terjadi kecurangan selama 
pelaksaaan tes dan penskorannya.  

Untuk mengukur kemampuan 
Bahasa Inggris yang produktif seperti 
kemampuan berbicara dan menulis dalam 
Bahasa Inggris diperlukan alat ukur yang 
lain, yaitu yang disebut dengan task. Task, 
yang merupakan salah satu performance 
assessment (Gronlund and Waugh, 2009) 
adalah seperangkat perintah yang meminta 
siswa sebagai peserta ujian untuk 
menunjukkan kemampuan berbahasa 
Inggris lisan dan tulisan. Task yang 
diberikan kepada siswa dan dikerjakannya 
akan menghasilkan produk yang berupa 
Bahasa Inggris lisan dan/atau Bahasa 
Inggris tulis. Task juga harus memenuhi 
kriteria valid dan reliabel. 

Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan 
studi pendahuluan melalui sebuah 
wawancara dengan salah satu guru Bahasa 
Inggris dari salah satu sekolah menengah 
di Bandar Lampung. Selanjutnya, langkah-
langkah awal yang dilakukan oleh tim 
pengabdian adalah sebagai berikut: 1) 
menulis proposal pengabdian yang 
ditujukan pada Universitas Lampung; 2) 
berkoordinasi dengan mitra dan mendata 
jumlah guru yang akan terlibat sebagai 
peserta pelatihan; 3) penyusunan materi 
pelatihan; 4) penyusunan jadwal pelatihan; 
5) memberikan pre-test; 6) menyampaikan 
berbagai materi mengenai assessment 
planning, assessment of reading, 
assessment of listening, assessment of 
speaking, dan assessment of writing; serta 
7) evaluasi proses pelatihan melalui tugas 
kelompok yang bertujuan untuk mengukur 
tingkat pemahaman peserta pelatihan 
terhadap materi yang telah disampaikan.  

 
 

METODE 
Metode yang diterapkan dalam 

kegiatan pengabdian yang berupa pelatihan 
penulisan soal Bahasa Inggris berbasis teks 
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ini meliputi: (1) ceramah yang diikuti 
dengan diskusi antara instruktur dengan 
peserta, dan peserta dengan peserta; (2) 
pemberian contoh dan analisis; (3) praktek 
membuat soal tes berbasis teks secara 
kelompok; (4) pemberian umpan balik dan 
diskusi  hasil praktek membuat soal tes 
berbasis teks; dan (5) pemberian tugas 
membuat soal tes berbasis teks secara 
individu.  

Adapun materi yang disajikan kepada 
peserta pelatihan penulisan soal Bahasa 
Inggris ini meliputi: (1) kriteria tes yang 
baik dan jenis-jenis teks berbahasa Inggris 
menurut Kurikulum SMP 2013 (Planning 
for Assessment); (2) jenis-jenis soal 
berbasis teks berbahasa Inggris (Listening 
tests, Reading Test, Speaking, and Writing 
tasks); dan (3) praktik menulis butir-butir 
tes dan tasks berbasis teks dalam Bahasa 
Inggris secara kelompok dan pemberian 
feedback.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Secara keseluruhan peserta pelatihan 
berjumlah 22 orang. Pelaksanaan pelatihan 
dilakukan selama 16 jam atau dua hari yaitu 
dari tanggal 10 – 11 November 2017 di 
Bandar Lampung yang terdiri dari satu laki-
laki dan 21 perempuan yang berasal dari 
berbagai sekolah menengan pertama yang 
ada di Bandar Lampung. Mereka memiliki 
rentang usia yang sangat bervariasi, yaitu 
antara 26 – 55 tahun, bahkan ada dua 
orang peserta yang berusia kurang dari 26 
tahun. Sebanyak 63,7% (14 orang) peserta 
pelatihan telah memiliki sertifikat pendidik, 
sedangkan sisanya yaitu 36,3% (8 orang) 
belum memiliki sertifikat pendidik. 
Disamping itu, 83,4% dari peserta pelatihan 
(19 orang) telah mengikuti tes UKG, dan 
sisanya 13,6% (3 orang) belum pernah 
mengikuti tes UKG. Para peserta juga 
pelatihan juga telah memiliki pengalaman 
mengajar Bahasa Inggris atau menjadi guru 
Bahasa Inggris telah cukup lama, yaitu 
antara 5 – 25 tahun, bahkan terdapat satu 
peserta yang telah menjadi guru selama 
lebih dari 26 tahun dengan berbagai 
pengalaman pelatihan yang pernah diikuti 
sebelumnya.  

Gambar 1. Suasana Proses Pelatihan Menulis 
Soal Bahasa Inggris Berbasis Teks bagi Guru 
Bahasa Inggris SMP Kotamadya Bandar 
Lampung (Sumber: Nurweni, dkk., 2017) 
 

Gambar 1 di atas menunjukkan 
suasana proses pelatihan berlangsung 
dimana para peserta tampak antusias 
menyimak materi yang disampaikan oleh 
para narasumber yang dengan penuh 
kesabaran memberikan materi kepada 
peserta dengan diselingi humor. Tanya 
jawab dan diskusi terjadi manakala ada 
bagian yang dirasa tidak jelas dan kurang 
dipahami oleh para peserta. Para peserta 
diberi kebebasan untuk menyela untuk 
meminta penjelasan kepada narasumber 
tentang materi yang sulit dipahami. Hal 
tersebut bertujuan agar proses pelatihan 
lebih efektif, interaktif, dan efisien.  

Sebelum pemaparan materi pelatihan 
diberikan, peserta pelatihan diminta 
mengerjakan pre-test tentang penilaian 
hasil belajar Bahasa Inggris siswa. Berikut 
adalah hasil pre-test tersebut. 

 
 

Gambar 2. Hasil Pre-test Pelatihan Menulis Soal 
Bahasa Inggris Berbasis Teks 

 
Gambar 2 di atas menunjukkan 

bahwa skor rata-rata pre-test peserta 
pelatihan adalah 65.7, skor minimum 50, 

50
65,7

80

0

50

100

SK
O

R

Minimal Rerata Maksimal



Jurnal Widya Laksana, Vol. 7, No. 2, Agustus 2018 

	 169 

dan skor maksimum 80. Sebagian besar 
peserta pelatihan (86,4% dari peserta 
pelatihan), atau sebanyak 19 orang belum 
memahami materi-materi yang berkaitan 
dengan penilaian hasil belajar dalam pre-
test. 

Setelah mengikuti pelatihan 
penulisan soal dan task untuk menguji 
kemampuan Bahasa Inggris siswa, 
pengetahuan serta kemampuan peserta 
pelatihan dalam hal menulis soal dan task 
tersebut meningkat. Hal ini diketahui 
melalui post-test yang berbentuk tugas 
membuat soal untuk menguji kemampuan 
reading and listening comprehension dan 
membuat task untuk menguji keterampilan 
siswa dalam menulis teks berbahasa 
Inggris serta menganalisis ketrerampilan 
berbicara Bahasa Inggris. Tugas-tugas 
yang diserahkan menunjukkan bahwa 
mereka menjadi lebih paham tentang tes 
and assessment performance. Peningkatan 
kemampuan peserta pelatihan secara 
quantitif dapat dilihat pada Gambar 3 
berikut ini. 

Gambar 3. Hasil Post-test Pelatihan Menulis 
Soal Bahasa Inggris Berbasis Teks 

 
 Gambar 3 menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan skor rata-rata 
dibandingkan skor rata-rata pada pre-test. 
Skor rata-rata yang diperoleh peserta 
pelatihan setelah pelatihan adalah 78,8, 
skor minimum 65, dan skor maksimum 87. 
Hal ini berarti terjadi peningkatan yang 
cukup signifikan pada pemahaman peserta 
sebelum dan sesudah pelatihan.  

Hasil dari pengabdian ini 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
hasil pemahaman guru peserta pelatihan 
sebelum dan setelah diberikan pelatihan. 
Hasil pre-test menunjukkan bahwa skor 
rerata pre-test adalah 65,7 sedangkan skor 

rerata post-test adalah 78,8. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa pelatihan 
menulis soal Bahasa Inggris berbasis Teks 
bagi guru SMP kotamadya Bandar 
Lampung berhasil.  

Selain itu, berdasarkan hasil 
pengamatan selama proses pelatihan, guru 
peserta sangat antusias dan mencoba 
bertanya serta mendiskusikan hal-hal yang 
masih menjadi kendala para guru peserta. 
Hal ini berarti mereka menyimak setiap 
topik materi yang disajikan oleh para 
narasumber. Saat praktik assessment, 
misalnya, mereka mengikuti langkah demi 
langkah pembuataan assessment 
keterampilan berbahasaInggris yang 
diberikan selama proses pelatihan.  

Selama proses praktik, ada beberapa 
kendala yang dihadapi oleh para 
gurupeserta, misalnya mereka terlihat  lelah 
namun tetap antusias, namun dengan 
diselingi berbagai humor dan suasana 
pelatihan yang dibuat rileks, maka para 
peserta bisa mengikuti pelatihan dengan 
baik dan fokus karena mereka memiliki 
kesadaran yang tinggi akan pentingnya 
assessment keterampilan berbahasa 
Inggris untuk dapat diterapkan di sekolah 
tempat mereka mengajar setelah mengikuti 
pelatihan. Selain itu, untuk mengetahui 
dengan seksama mengenai proses 
pelatihan dari sudut pandang para guru 
peserta, tim pengabdian kepada 
masyarakat juga melakukan wawancara 
terhadap para peserta. Ada beberapa hal 
yang diperoleh dari hasil wawancara 
sebagai berikut.  
1. Peserta merasa memiliki pemahaman 

yang lebih baik terkait dengan 
assessment keterampilan berbahasa 
Inggris. Mereka menyatakan bahwa 
pelatihan ini menjadi sebuah 
penyegaran ilmu dan sangat penting 
untuk dilakukan.  

2. Guru peserta merasa proses pelatihan 
yang rileks sangat baik diterapkan 
karena membuat mereka tidak tegang 
namun tetap fokus dan serius.  

3. Guru peserta merasa puas dan senang 
atas terselenggaranya pelatihan ini. 
Mereka bahkan memberikan saran 
untuk membuat pelatihan-pelatihan 
sejenis di kemudian hari, misalnya 
pelatihan Kurikulum K13, pelatihan 
multimedia, dan lain sebagainya.  
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4. Guru peserta juga menyatakan bahwa 
sebaiknya pelatihan ini hanya berfokus 
pada satu keterampilan berbahasa 
saja, misalnya assessment for 
speaking saja atau assessment for 
reading saja dan dilaksanakan secara 
berkelanjutan.  

5. Guru peserta juga menyatakan bahwa 
sebaiknya mengundang peserta 
pelatihan yang lebih banyak lagi karena 
banyak rekan-rekan guru lainnya yang 
tertarik dengan pelatihan ini tidak dapat 
mengikuti pelatihan karena kuota 
peserta yang terbatas.  

 
Berdasarkan pemaparan di atas, 

terlihat bahwa kegiatan pelatihan menulis 
soal Bahasa Inggris berbasis teks bagi guru 
sekolah menengah pertama Kotamadya 
Bandar Lampung sangat diminati oleh para 
guru Bahasa Inggris SMP di Kotamadya 
Bandar Lampung.  
 
KESIMPULAN  

Pelatihan ini telah mencapai 
sasaran yaitu dapat memberi pengetahuan 
dan wawasan kepada para guru peserta 
pelatihan tentang assessment planning, 
assessment of reading, assessment of 
listening, assessment of speaking, dan 
assessment of writing yang dapat dilihat 
dari hasil pre-test dan post-test. Para 
peserta pelatihan antusias dalam mengikuti 
setiap pemaparan materi yang diberikan 
oleh narasumber. Berdasarkan hasil 
interview dengan para siswa peserta 
pelatihan terlihat bahwa pemahaman 
mereka tentang materi pelatihan juga 
meningkat. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa para guru peserta 
pelatihan ini merasakan manfaat yang 
besar setelah mengikuti pelatihan ini. 
Setelah mengikuti pelatihan ini, para guru 
peserta pelatihan ini sebaiknya dapat terus 
mengaplikasikan apa yang telah didapat 
dari pelatihan ini terkait dengan assessment 
planning, assessment of reading, 
assessment of listening, assessment of 
speaking, dan asessment of writing, yaitu 
membuat soal dan tasks untuk mengukur 
ketercapaian setiap kompetensi dasar mata 
pelajaran Bahasa Inggris, untuk menguji 
apakah para siswanya dapat mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

Disamping itu, bagi para tim 
pengabdian kepada masyarakat lainnya, 
disarankan untuk membuat pelatihan 
dengan topik serupa pada tingkat sekolah 
menengah atas dan dengan waktu yang 
lebih panjang lagi. Selain itu, topik lain juga 
masih sangat diperlukan oleh para guru 
guna meningkatkan kemampuan mereka 
dalam proses belajar mengajar di dalam 
kelas, misalnya pelatihan multimedia 
pembelajaran Bahasa Inggris, pelatihan 
pembuatan soal yang baik, pelatihan 
membuat perangkat pembelajaran, 
pelatihan metode dan teknik-teknik 
pembelajaran aktif dan inovatif, serta 
terkini, pelatihan sistem penilaian K13, 
pelatihan administrasi guru, dan pelatihan 
learning strategy. 

DAFTAR PUSTAKA 
Derewianka, B. 1991. Exploring How Texts 

Work. Australia: Primary English 
Teaching Association. 

Gronlund, Norman E., and Waugh C. Keith. 
2009. Assessment of Student 
Achievement. Ninth Edition. New 
Jersey: Pearsons Education, Inc. 

Jampel, I Nyoman. 2016. Pelatihan 
Pengembangan Asesmen Autentik 
dalam Implementasi Kurikulum 2013 
di Sekolah Dasar Berbasis Lesson 
Study bagi Guru-Guru SD di 
Kecamatan Buleleng. Jurnal Widya 
Laksana, 5(1), 10-19. 
http://dx.doi.org/10.23887/jwl.v5i1.909
5 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah 
Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

Marhaeni, AAIN., dkk. 2012. Pelatihan 
Pengembangan Penilaian Kinerja 
Menulis Bahasa Inggris bagi Guru 
Bahasa Inggris SMA Kecamatan 
Buleleng. Jurnal Widya Laksana, 1 
(2). 
http://dx.doi.org/10.23887/jwl.v1i2.927
5  

Nuttall, C. 1982. Teaching Reading Skills in 
a Foreign Languages. Oxford: 
Heinemann International, a division of 
Heinemann Publishers’ (Oxford) Ltd. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 
Dosen 


