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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk :Mendeskripsikan relevansi soal semester gasal 

mata pelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan Standar Isi pada siswa kelas IV di SD 

N 3 Temon tahun ajaran 2012/2013 dan mendeskripsikan validitas butir soal ujian 

semster gasal mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IV di SD N 3 Temon tahun 

ajaran 2012/2013.” Penelitian ini mengambil lokasi di SD N 3 Temon. Bentuk 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif berkaitan dengan identifikasi 

terhadap soal ujian semester gasal kelas IV mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Sumber data dalam penelitian ini berupa soal ujian, kunci jawaban, jadwal ujian, 

hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Data penelitian berupa hasil ujian 

semester gasal kelas IV. Teknik analisis daa meliputi pengklasifikasi data, sintesis 

data, dan membuat kesimpulan dari data diperoleh. Data yang dikumpulkan 

dianalisis disesuaikan berdasarkan SK dan KD dan validitas butir soal. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, soal Ujian Semester (UAS ) gasal 

bahasa Indonesia memiliki soal yang memiliki relevansi langsung dengan kompetensi  

sebanyak 23 butir soal. Jumlah soal yang tidak memiliki relevansi langsung dengan 

kompetensi sebanyak 27 butir soal. Dalam setiap kompetensi yang ada dalam 

semester gasal diuji cobakan dalam Ujian Akhir Semester (UAS).  Validitas butir 

soal Ujian Semester gasal mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IV SD N 3 Temon 

valid yaitu sebesar 26 butir soal valid dan 24 butir soal tidak valid.  

 

Kata kunci : relevansi butir soal, validitas soal butir soal, standar isi 
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A. Pendahuluhan 

Pendidikan merupakan upaya mencapai kedewasaan subjek didik yang 

mencakup segi intelektual, jasmani dan rohani, sosial maupun emosional. 

Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal I mengamanahkan bahwa tujuan 

pendidikan nasional ialah mengembangkan potensi subjek didik untuk memiliki 

kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah tujuan pendidikan itu 

bermaksud membentuk insan cerdas juga berkepribadian atau berkarakter 

sehingga lahir generasi bangsa yang berbudaya. Dalam bidang pendidikan proses 

pembelajaran disekolah menjadi pilar utama. Karenatercapai atau tidaknya 

pendidikan nasional sangat ditentukan dari proses pembelajaran disekolah. 

Berbagai mata pelajaran diajarkan disekolah, salah satunya adalah mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Bahasa Indonesia 

memilki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional 

peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua 

bidang studi.  

Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan 

perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, 

dan mengemukakan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang 

ada dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemapuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraa manusia Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan 

kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, ketrampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra 

Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitasBangsa Indonesia. 

Karena itu pelajaran Bahasa Indonesia menjadi salah satu dalam kurikulum 

sekolah. 
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Mata pelajaran Bahasa Indonesia ialah mata pelajaran yang bertujuan 

siswa menguasai, memahami, serta mengimplementasikan kemampuan 

berbahasa, yaitu :membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Kepemilikan 

kompetensi berbahasa Indonesia sejalan dengan tuntutan kurikulum berbasis 

kompetensi yang diimplementasikan di sekolah-sekolah yakni, Kurikulum 

Tingkat SatuanPendidikan (KTSP). Suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan 

yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan. Kurikulum 

merupakan seperangkat rencana dan pengetahuan tentang kompetensi dan cara 

penyampaiannya disesuaikan dengan keadaan. Kompetensi perlu dicapai secara 

tuntas. Kurikulum dilaksanakan dalam rangka membantu anak didik 

mengembangkan berbagai potensi anak didik. Kompetensi dasar merupakan 

pengembangan potensi anak yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak sesuai dengan usianya berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan 

nilai-nilai yang dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indiator yang 

dapat diukur dan diamati. 

 

B. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, menurut Moleong (2007:6) 

menyatakan bahwa peneliitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Saifudin, 

(2010:4) menyatakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta 

pada analisis terhadap dinamika hubungan anatar fenomena yang diamati, 

dengan menggunakan logika ilmiah. 
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2. Setting Peneilian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 3 Temon. Dalam penelitian 

ini kelas IV adalah sebagai subyek penelitian. Penelitian dilakukan 

disekolah ini dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. SD Negeri 3 Temon merupakan salah satu lembaga pendidikan Negeri 

di desa Temon yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang 

bernama Ibu Romiyatun, S. Pd, M. Pd. 

b. Di SD Negeri 3 Temon merupakan tempat yang strategis untuk 

peneliti mengumpulkan data dan penelti mengenal baik lingkungan 

tersebut. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian relevansi soal ujian semester gasal mata pelajaran 

bahasa Indonesia berdasarkan standar isi di lakukan di kelas IV SD 

Negeri 3 Temon dilaksanakan pada bulan November 2012 sampai bulan 

Desember 2012, mulai dari persiapan, tahap pelaksanaan hingga tahap 

penyelesaian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

peneliti, sebagai berikut. 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan untuk 

memperoleh data. Menurut Samino dan Saring Marsudi (2011: 99) 

Observasi yaitu suatu teknik pemahaman individu atau pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan 

sistematis terhadap suatu gejala atau peristiwa tertentu. Jenis observasi 

menurut Rubino Rubiyanto (2011: 69) 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan komunikasi verbal untuk menggali 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Rubino Rubiyanto 

(2011: 67) wawancara adalah cara pengumpulan data dengan  jalan tanya 

jawab secara langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan 

respondent menjawab secara lisan pula. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sekumpulan catatan-catatan tentang 

peristiwa di masa lampau atau baru terjadi (Arikunto, 2006:206). 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa denah ruang, jadwal ujian 

semester gasal, lembar soal, lembar hasil ujian, dan kunci jawaban mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas IV SD N 3 Temon. 

4. Validitas Data 

Keabsahan data merupak konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi 

„positivisme‟ dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan 

paradigmanya sendiri (Moleong, 2007: 321). Uji keabshan data pada 

penelitian ini ditekankan pada uji validitas. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara yang diguanakan untuk 

menganalisa atau mengolah data yang diperoleh sebelumnya. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisisa kualitatif dan 

penghitungan kuantitatif. Analisis data kualitatif menerut Seiddel dalam 

Meolong (2010:248) diartikan sebagai satu pencatatan dan 

pengklasifikasian data melalui proses sintesis data dan membuat 

kesimpulan dari data yang diperoleh. Penghitungan kuantitatif 

dipergunakan untuk mengidentifikasi validitas butir soal dari hasil 

jawaban Ujian Akhir Semester gasal siswa dengan korelasi product 

moment.  
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Rumus product moment: 
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Keterangan : 

 rxy   :  Koefisien Kolerasi  y  : Skor total 

 x  :  Skor item   n : Banyaknya subyek   

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model 

Interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 338) 

Proses analisis interaktif, meliputi :  

a. Reduksi Data 

 Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 338) 

mengemukakan Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan lapangan atau hasil dai penelitian. Kegiatan ini 

mulai dilakukan dalam setiap pasca tindakan dilakukan. Hasil dari 

reduksi data berupa uraian singkat yang telah digolongkan dalam suatu 

kegiatan tertentu. 

b. Penyajian Data 

 Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini berupa 

sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang disusun, diatur, 

diringkas dalam kategori-kategori, sehingga mudah dipahami yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

c. Penarikan  Kesimpulan/ verifikasi 

 Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dari 

kumpulan makna tiap kategori disimpulkan sementara, kemudian 

dilakukan penyimpulan dengan cara berdiskusi. Verifikasi adalah 

sebagai pemikiran kembali yang dilakukan oleh penganalisis tentang 
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apa yang ditulis dan juga tinjauan ualang pada catatan-catatan 

lapangan yang relevan. Dan data-data yang telah diseleksi dapat 

diambil kesimpulannya. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data terkait pada identifikasi soal bahasa 

Indonesia kelas IV semester gasal di SD N 3 Temon menunjukkan bahwa soal 

sudah mewakili kompetensi pada semester gasal yang disusun oleh Tim 

penyusun UAS soal mata pelajaran bahasa Indonesia (KKG) Kabupaten 

Grobogan. Banyaknya soal yang memiliki relevansi langsung dengan 

kompetensi  sebanyak 23 butir soal. Jumlah soal yang tidak memiliki 

relevansi langsung dengan kompetensi sebanyak 27 butir soal.  

Secara garis besar pada validitas butir soal Ujian Semester gasal mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas IV SD N 3 Temon valid yaitu sebesar 26 

butir soal valid dan 24 butir soal tidak valid. Hal itu diketahui dengan hasil 

Ujian Semester gasal yang di ketahui dari banyaknya siswa yang dapat 

mengerjakan tiap butir soal Ujian Semester dengan benar. Selanjutnya di 

hitung dengan rumus penghitungan korelasi product moment.  

2. Hasil Pembahasan 

Dari hasil penelitian dimana dalam soal ujian semester gasal memiliki 

relevansi terhadap Standar isi (Sk dan Kd) sebanyak 23 butir soal. Dan 

memiliki validitas soal sebanyak 26 soal yang valid. Berdasarkan hasil 

tersebut menyatakan bahwa “Relevansi Soal Ujian Semester Gasal Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Standar Isi (Sk Dan Kd)  Pada Siswa 

Kelas IV di SD N 3 Temon Kecamatan Brati  Kabupaten Grobogan Tahun 

Ajaran 2012/2013” dapat dibuktikan kebenarannya. Ditinjau dari hasil 

penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh: 
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1. Penelitian yang dilakukan Elinawati (2007) yang berjudul : “Pemetaan 

Butir Soal Dalam Kaitannya Dengan Ketercapaian Tujuan Pembelajaran 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas Viii Smp Negeri 3 Colomadu.” 

2. Penelitian oleh Sri Wahyuni (2009) dengan judul : “Relevansi Soal Sastra 

Pada Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2009/2010 Dengan Ktsp (Sk Dan 

Kd), Materi Pelajaran, Metode, Dan Evaluasi. 

Terdapat kesamaan terkait dengan pelaksanaan untuk 

mengidentifikasi relevansi soal berdasarkan SK dan KD dan validitas butir 

soal. Adapun perbedaannya pada ketercapaian tujuan pembelajaran dan 

analisis yang dilakukan oleh Elinawati menekankan pada penekanan 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan memiliki perbedaan obyek, materi 

pelajaran, metode, dan evaluasi. 

 

D. Simpulan 

Setelah melakukan penelitian mengenai “Relevansi soal ujian semester 

gasal mata pelajaran bahasa Indonesia berdasarkan standar isi (SK dan KD)  pada 

siswa kelas IV di sd N 3 Temon Kecamatan Brati  Kabupaten Grobogan tahun 

ajaran 2012/2013. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Relevansi butir soal Ujian Akhir Semester (UAS) gasal mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas IV  SD N 3 Temon sebagian besar sudah sesuai dengan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Akan tetapi, masih banyak yang 

tidak sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Pada 

persebaran soal terdapat sejumlah 25 butir soal memiliki relevansi langsung 

terhadap dalam SK dan KD dan sejumlah 25 butir soal memiliki relevansi 

tidak langsung terhadap dalam SK dan KD. 

2. Dalam penghitungan butir soal pada signifikasi dapat diketahuai bahwa 26 

butir soal valid dan 24 butir soal tidak valid.Validtas butir soal belum 

menunjukkan soal dalam kategori baik. 
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