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Abstract 

Curriculum Changes of Education Unit Level Curriculum (KTSP) to the 

2013 Curriculum have an impact on the quality of questions in schools that still 

use Education Unit Level Curriculum (KTSP). The mismatch between the 

questions and the Competency Standards and these basic competencies makes it 

an interesting issue to study. Problems in this study between relevance to 

Competency Standards and Basic Competencies. This article is a component of 

essay research which has three problems. However, this article only takes one 

problem that is used as the discussion, which is how is the relevancy of the 

questions of the final exam (UAS) on the subjects of Indonesian language SMK 

class XII based on Competence Standard (SK) and Basic Competence (KD)?. The 

purpose of this study is to describe the relevancy of the questions of the final exam 

(UAS) on the subjects of Indonesian language SMK class XII based on 

Competence Standard (SK) and Basic Competence (KD).  

The method used in this research is qualitative description approach with 

data flow analysis techniques and data collection by document analysis and 

literature study. The results of this research data analysis resulted that objective 

questions relevant to the Competency Standards and Basic Competencies and 

subjective questions are not relevant to the Competency Standards and Basic 

Competencies. 

Keywords: final exam questions, Competency Standards and Basic Competency. 
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Abstrak 

Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013 

berdampak kepada kualitas soal yang ada di sekolah yang masih menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dari berbagai penjelasan tersebut 

ketidaksesuaian antara soal dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

ini yang menjadikan masalah yang menarik untuk dikaji. Masalah pada penelitian 

ini dibatasi antara relevansi soal dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar. Artikel ini merupakan komponen dari penelitian skripsi yang memiliki tiga 

rumusan masalah. Tetapi, pada artikel ini hanya mengambil satu rumusan masalah 

yang dijadikan pembahasan, yaitu Bagaimana relevansi soal Ulangan Akhir 

Semester gasal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas XII berdasarkan 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)?. Adapun tujuan 

penelitian ini mendeskripsikan relevansi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) 

gasal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas XII berdasarkan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode 

pendekatan kualitatif deskripsi dengan teknik analisis data mengalir dan 

pengumpulan data dengan analisis dokumen dan studi pustaka. Hasil penelitian ini 

menghasilkan bahwa relevansi antara soal objektif dengan Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar relevan. sedangkan, soal subjektif atau uraian tidak relevan 

dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

 

Kata Kunci: soal UAS, standar kompetensi dan kompetensi dasar. 
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and the Competency Standards and these basic competencies makes it an 

interesting issue to study. Problems in this study between relevance to 

Competency Standards and Basic Competencies. This article is a component of 

essay research which has three problems. However, this article only takes one 
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(UAS) on the subjects of Indonesian language SMK class XII based on 

Competence Standard (SK) and Basic Competence (KD).  

The method used in this research is qualitative description approach with 

data flow analysis techniques and data collection by document analysis and 

literature study. The results of this research data analysis resulted that objective 

questions relevant to the Competency Standards and Basic Competencies and 

subjective questions are not relevant to the Competency Standards and Basic 

Competencies. 

 

Keywords: final exam questions, Competency Standards and Basic Competency. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan sekarang ini tidak terlepas dari evaluasi yang ada dalam kegiatan 

pembelajaran. Tingkat evaluasi pada jenjang pendidikan berbeda-beda sesuai 

dengan keahlian masing-masing. Untuk melakukan pencapaian dalam evaluasi 

yang digunakan untuk guru dalam mengukur tingkat pemahaman siswanya, guru 

dapat menggunakan penilaian yang sesuai dengan kriteria penilaian, kegiatan 

pembelajaran serta kurikulum yang sedang digunakan dalam sekolah. Penilaian 

terdiri berbagai macam sesuai dengan kebutuhan siswa. salah satu model 

penilaian yang sering digunakan dalam pembelajaran yaitu penilaian dengan 

menggunakan media tes. Tes memiliki dua macam yaitu tes buatan guru dan tes 

standar. tes pada penelitian ini menggunakan tes yang dibuat guru.  

 Seperti istilah Ulangan Akhir Semester (UAS) merupakan tes yang dibuat 

guru untuk media penilaian. UAS terdapat di berbagai jenjang pendidikan sebagai 

tolak ukur evaluasi pendidikan selama satu semester. UAS diadakan sebagai salah 

satu cara yang mengguanakan metode tes baik lisan maupun tulis sesuai dengan 

kebutuhan setiap mata pelajaran masing-masing. Kriteria dalam membuat ulangan 

atau tes disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa dan kesesuaian jenjang 

pendidikan siswa. Begitu pula dengan UAS yang dijadikan tes dalam media 

penilaian guru memiliki kriteria tertentu untuk setiap tingkatan jenjang pendidikan 

yang ditempuh siswa.  

 Pada pembuatan soal UAS memiliki kriteria tersendiri yang disesuaikan 

dengan kurikum yang digunakan di sekolah. Pada ulangan ini kriteria yang 
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digunakan dalam pembuatan soal UAS yaitu dengan menggunakan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang sudah dibuat oleh pemerintah 

sebagai penilaian siswa. Standar Kompetensi (SK) merupakan dasar 

pengembangan program pembelajaran yang berbentuk kerangka dan memiliki 

struktur (Majid, 2012:42). Sedangkan, istilah Kompetensi Dasar (KD) dari 

permendiknas no. 22 tahun 2006 menjelaskan bahwa KD merupakan penjabaran 

dari seluruh kompetensi. 

 Selain peran guru, peran pemerintah juga tidak kalah pentingnya. 

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk kemajuan mutu 

pendidikan saat ini. Kualitas soal dapat diukur dengan SK dan KD yang dibuat 

oleh pemerintah, selanjutnya guru yang membuat soal harus membuat soal yang 

relevan dengan SK dan KD yang sudah ada.  Pemerintah maupun guru merupakan 

hal yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pada era pendidikan sekarang, 

banyak guru yang mengalami kesalahan dalam pembuatan soal sehingga 

ketercapaian pembelajaran siswa tidak terwujud sesuai dengan kriteria penilaian 

yang ada.  

Dari berbagai penjelasan yang ada di atas, hal tersebut menarik untuk di 

teliti oleh peneliti. Menganalisis tentang relevansi soal Ulangan Akhir Semester 

gasal kelas XII mata pelajaran Bahasa Indonesia Tahun Pembelajaran 2017/2018 

di SMK. Ketidaksesuaian soal dengan SK dan KD dapat dijadikan tujuan utama 

dari penelitian ini. Hal ini untuk menguji relevan tidaknya soal Ulangan Akhir 

Semester gasal dengan SK dan KD yang ada di SMK kelas XII. Jadi, penelitian 

ini meneliti tentang relevansi soal Ulangan Akhir Semeter gasal pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas XII berdasarkan SK dan KD. Masalah 

pada penelitian ini dibatasi antara relevansi soal dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. Artikel ini merupakan komponen dari penelitian skripsi yang 

memiliki tiga rumusan masalah. Tetapi, pada artikel ini hanya mengambil satu 

rumusan masalah yang dijadikan pembahasan, yaitu Bagaimana relevansi soal 

Ulangan Akhir Semester gasal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas 

XII berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)?. Adapun 

tujuan penelitian ini Mendeskripsikan relevansi soal Ulangan Akhir Semester 
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(UAS) gasal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas XII berdasarkan 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). 

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa relevansi antara soal objektif dengan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar relevan. sedangkan, soal subjektif 

atau uraian tidak relevan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

Manfaat dari penelitian ini yaitu guru dapat menambah kualitas serta wawasan 

tentang membuat soal yang baik dan benar sesuai dengan standar kurikulum yang 

ada.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif oleh 

Sanjaya (2013:59) merupakan gambaran yang sistematis, fakta, akurat dan 

memiliki sifat populasi tertentu dalam penelitian. Pendapat dari Tohirin (2013:3) 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang membahas fenomena yang dialami 

subjek penelitian dan diungkapkan dalam bentuk kata-kata.  Teori dari Ratna 

(2010:141) data merupakan tujuan dan sasaran yang dituju oleh peneliti untuk 

memperoleh suatu hasil pengamatan yang sesuai dengan sasarannya. Data dalam 

penelitian ini adalah Soal Ulangan Tengah Semester Gasal Bidang Studi Bahasa 

Indonesia Tahun Pembelajaran 2017/2018 Kelas XII dengan Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar. Waktu dalam penelitian dilakukan pada bulan Februari-

Mei 2018. Sumber data dari penelitian ini berupa soal Ulangan Akhir Semester 

Gasal, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Teknik pengumpulan data ang 

digunakan yaitu analisis dokumen dan studi pustaka. Teknik ini digunakan untuk 

menganalisis dokumen yag sudah didapatkan selama proses pengumpulan data 

tentang relevansu soal Ulangan Akhir Semester dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. Studi pustaka yang di pakai yaitu menganalisis relevansi soal 

Ulangan Akhir Semester gasar bidang studi Bahasa Indonesia tahun pelajaran 

2017/2018 kelas XII di SMK dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

Teknik triagulasi yang digunakan yaitu teknik triagulasi data dan teori. 

Menggunakan keabsahan data yang memanfaatkan data lain sebagai objek 

perbandingan atau untuk engecek data disebut sebagai triangulasi (Darmadi, 
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2014:295). Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat penelitian lain untuk 

keabsahan data yaitu dengan triangulasi data yang berupa dokumen soal Ulangan 

Akhir Semester kelas XII bidang studi Bahasa Indonesia. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data mengalir, seperti 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:246). 

analisis soal Ulangan Akhir Semster gasal untuk mengidentifikasikan dengan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Relevansi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Gasal pada bidang 

studi Bahasa Indonesia SMK kelas XII berdasarkan Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Hasil analisis penelitian ini berdasarkan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. Dari soal UAS gasal menggunakan SK 3 tentang 

Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia Setara tingkat Unggul.   

a) Relevansi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal pada kelas XII di 

SMK berdasarkan KD 3.1 

Pada KD 3.1 yaitu tentang menyimak untuk memahami secara kreatif teks 

seni berbahasa dan teks ilmiah sederhana. Terdapat 13 butir soal objektif 

yang sesuai dengan KD 3.1 antara lain nomor 2, 3, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 

34, 36, 37, 38, dan 39. Pada soal subjektif terdapat 2 butir soal yang 

relevan dengan KD 3.1 yaitu nomor 4 dan 5. Salah satunya sebagai 

berikut. 

pada nomor 2 soal objetif sudah relevan dengan KD 3.1 hal ini karena 

pada soal nomor 2 termasuk dalam teks seni berbahasa yaitu puisi yang 

didalam soalnya meminta siswa untuk mencari majas yang sesuai dalam 

puisi yang ada. Berikut soal yang terdapat pada nomor 2. 

1. Bacalah penggalan puisi berikut dengan seksama! 

Sampai ke puncak, sepi memagut 

Tak satu pun melepas renggut 

Segala menanti, kunanti, kunanti 
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Sepi  

Majas yang digunakan dalam baris ketika penggalan puisi tersebut 

adalah ... 

a. Metonimia           d. Paradoks 

b. Repetisi               e. Personifikasi 

c. Metafora 

Selain kesesuaiannya dengan KD 3.1 pada soal nomor 2 ini juga relevan 

dengan kriteria penilaian yang dimiki oleh guru yaitu menjelaskan makna 

kata konotatif yang berbentuk ungkapan, pepatah, peribahasa, atau majas 

yang tersurat dalam puisi/porosa fiksi yang telah dibacakan.  

 Selain soal objetif yang yang relevan pada KD 3.1, soal subjetif 

terdapat relevan dengan KD 3.1. pada nomor 4 dan 5. Jika dilihat pada 

nomor 4 dikatakan relevan karena pada nomer ini siswa diminta untuk 

mengkonversikan pantun yang terdapat pada teks soal menjadi sebuah 

paragraf yang baik dengan maknanya. Berikut merupakan soal nomor 4 

yang relevan dengan KD 3.1. 

3. Bacalah pantun di bawah dengan seksama! 

Berburu ke padang datar 

Mendapat rusa belang kaki 

Berguru kepalang ajar 

Bagai bunga kembang tak jadi 

Konvesikan pantun tersebut menjadi sebuah paragraf yang baik 

sesuai dengan maknanya! 

b) Relevansi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal pada kelas XII di 

SMK berdasarkan KD 3.2 

 Pada KD 3.2 tentang mengapresiasi secara lisan teks seni 

berbahasa dan teks ilmiah sederhana. Didalam soal UAS terdapat 16 butir 

soal objektif yang termasuk relevan dengan KD 3.2 yaitu, 1, 4, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, dan 35. Salah satunya pada nomor 27 

membahas tentang unsur ektrinsik yang terdapat pada penggalan novel 

yang terdapat pada soal tersebut. pada kriteria penilaian guru juga 

dikatakan bahwa siswa harus dapat mengungkapkan unsur intrinsik 

maupun ekstrinsik dari karya sastra yang ada. Berikut ini soal nomor 27. 

27. Bacalah penggalan novel berikut! 

Pagi penduduk Takeran, semasa kupatan ini, ada lagi tradisi 



7 
 

munjung, berkunjung ke rumah kiai. Punjungan berarti ada 

makanan khusus yang harus diantarkan ke rumah kiai sepuh, 

terdiri dari lontong dan sayur lima rupa. Lontong itu haus ditanak 

sehari semalam, 24 ja penuh agar matang dengan sempurna dan 

tidak basi selama seminggu.  

Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam penggalan novel tersebut 

adalah ... 

a. Sosial                    d. Budaya 

b. Moral                     e. Pendidikan 

c. Agama  

 

 Pertanyaan yang terdapat pada teks soal nomor 35 dikatakan 

relevan dengan KD 3.2. Hal ini dikarenakan pada soal nomor 35 ini 

membahas tentang pertanyaan makna ungkapan, jika dilihat dari kriteria 

penialaian yaitu tentang menjelaskan makna idiomatik yang terdapat 

dalam teks sastra. Berikut ini adalah soal 35. 

35. Bacalah paragraf berikut! 

Koing panik dan bingung mencari laptopnya. Kong yakin sekali 

laptopnya diletakkan di atas meja belajar. Namun, beberapa saat 

kemudian Koing sadar bahwa Ida temannya yang menginap itu 

terkenal panjang tangan. 

Makna ungkapan panjang tangan pada teks itu adalah ... 

a. Suka meminjam barang kepada orang lain 

b. Sering membantu orang lain 

c. Suka meminjam barang dari orang lain 

d. Suka mengambil barang orang lain 

e. Suka memberi hadiah kepada teman 

c) Relevansi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal pada kelas XII di 

SMK berdaskan KD 3.3 

 Pada KD 3.3 tentang menulis proposal untuk kegiatan ilmiah 

sederhana di soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal terdapat beberapa 

nomer yang relevan dengan KD tersebut antara lain soal 5, 6, 7, 8, 9, 20,  

29, 31, 32, 33, dan 40. Salah satunya pada nomor nomor 5 dikatakan 

revelan dengan KD 3.3 karena pada pertanyaan didalam teks soal juga 

sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang ada. Pada kegiatan 

pembelajaran dijelaskan bahwa siswa harus menyusun proposal dengan 

bahasa yang benar serta penyampaiannya yang baik. Begitu halnya pada 
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nomor 6, 7, 8, 9, 20, 29, 31, 32, dan 33 yang relevan juga dengan KD 3.3. 

berikut soal nomor 5 yang terdapat pada teks soal UAS gasal. 

5. Cermati teks berikut! 

Perubahan ketetapan melalui peraturan pemerintah secara 

berkala lumrahnya mengundang pertanyaan di benak pelaku 

industri akan interpepetasi undang-undang seperti apa yang dimulai 

paling ideal oleh pemerintah. Bukan apa-apa, inplikasi yang dibawa 

sebagai dampak dari kewajiban yang digarisbawahi oleh kata “dan” 

dan “atau” ini dapat menimbulkan perbedaan nilai inves hingga 

jutaan dolar AS yang harus ditanamkan pelaku industri.  

Kata serapan yang tepat untuk memperbaiki kata yang bercetak 

miring adalah ... 

a. Berintepretasi, berimplikasi, investor 

b. Menginterpretasi, diimplikasi, investor 

c. Interfretasi, imflikasi, investasi 

d. Interpretasi, implikasi, investasi 

e. Berinterpretasi, implikasi, bernvestasi 

 

d) Relevansi soal Ulangan Semester (UAS) gasal kelas XII berdasarkan 

KD. 3.4 

 Pada KD 3.4 yang menjelaskan tentang menulis surat dengan 

memperhatikan jenis surat. KD 3.4 pada soal Ulangan Semester (UAS) 

terdapat pada nomor 3 teks soal subjektif. Tetapi, pada soal nomor 3 ini 

tidak relevan dengan KD 3.4 yang meminta untuk menulis siswa. 

Dikatakan tidak relevan karena pada soal nomor 3 hanya diminta siswa 

untuk memperbaiki penuisan surat saja. Pada permasalah ini surat yang 

dijadikan soal di dalam teks yaitu pendahuluan surat resmi. Maka, 

seharusnya pada teks soal ini siswa diminta untuk membuat pendahuluan 

surat resmi yang baik dan benar seusai dengan format surat resmi yang 

sudah ada. Hal ini juga sudah ada pada kriteria penilaian, kegiatan 

pembelajaran yang ada pada SMK tersebut. berikut ini merupakan soal 

nomor 3 yang terdapat pada soal subjektif. 

3. Perbaikilah penulisan alamat surat di bawah ini! 

Kepada: 

Yth : Edi Suryanto, SE 

Jln Nagasari 17 

Jakarta. 
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e) Relevansi soal Ulangan Semester (UAS) gasal pada kelas XII di SMK 

berdasarkan KD 3.5 

 Pada KD 3.5 yaitu tentang menulis laporan ilmiah sederhana 

terdapat 2 soal subjetif yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dikatakan 

relevan dengan KD 3.5 karena meminta siswa untuk membuat daftar 

pustaka yang baik dan benar, kemudian meminta siswa untuk membuat 

catatan kaki sesuai dengan teks soal yang sudah disediakan. Berikut ini 

merupakan soal nomor 1 yang relevan dengan KD 3.5. 

1. Cermatilah data buku berikut ini! 

Judul buku           : Seri pendalaman Materi Bahasa Indonesia SMK 

Penulis                 : Husin 

Penerbit, tahun     : Erlangga: Jakarta, 2009 

Halaman yang dikutip : 182 

Buatlah daftar pustaka dan catatan kaki berdasarkan data buku di 

atas! 

 

 Pada nomor 2 dikatakan tidak relevan dengan KD 3.5 karena siswa 

hanya diminta untuk memperbaiki laporan ilmiah yang sudah ada pada 

teks. Seharusnya sesuai dengan KD 3.5 siswa diminta untuk menulis 

laporan ilmiah dengan kata lain siswa harus menghasilkan produk bukan 

menyunting atau memperbaiki. Berikut ini soal nomor 2 yang tidak 

relevan dengan KD 3.5. 

1. Perbaikilah kalimat di bawah ini agar menjadi kalimat yang 

efektif! 

a. Bulan September 2011, Google Chrome memiliki 3 web heroes 

dari Indonesia. Tujuannya yaitu adalah untuk menunjukkan 

pada masyarakat bahwa internet adalah media yang luas. 

b. Delapan Negara mementaskan Ramayana dalam versi mereka 

di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta. Delapan daripada 

Negara peserta ini adalah Indonesia, India, Myanmar, Kamboja, 

Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina.  

  

3.2 Pembahasan 

Terdapat beberapa penelitian yang terdahulu dijadikan dasar penelitian ini. 

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan 
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penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh beberapa ahli. Berikut adalah 

pembahasannya.  

Penelitian yang sejenis dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Kusamawati (2013) yang berjudul “Uji Validitas Aspek Kompetensi 

Bersastra pada Soal Ulangan Akhir Semester Ganjil Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas VII Tahun Pelajaran 2010/2012 SMP Negeri Wilayah Ngawi 

Barat”. Pada penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu menghasilkan 

penelitian tetang analisis soal Ulangan Akhir Semester dengan menggunakan 4. 

Berbedaan dari kedua hasil penelitian ini terletak pada sumber datanya, inti 

pembahasan yang ada, serta komponen yang akan dibahas.  

Penelitian yang sejenis lainnya berjudul “Analisis Validitas Isi dan Ketepatan 

Konstruksi Butir Soal Ujian Akhir Sekolah Bahasa Indonesia Tahun 2013/2014 

Kelas XII SMK Swasta Bersama Berastagi” dalam jurnal yang ditulis oleh 

Tarigan (2014). Kesamaannya pada aspek yang di analisis yaitu butir soal pada 

ulangan. Selain itu, analisis soal menggunakan kurikulum KTSP yaitu 

berdasarkan SK dan KD. Perbedaannya terletak pada analisisnya, jika Tarigan 

menganalisis dengan validitas isi dan ketepatan kontruksi dari butir soal SMA, 

penelitian ini lebih membahas tentang relevansi butir soal SMK.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2015) yang berjudul “Pola 

Modifikasi dan Komposisi Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMP Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. Hasil kedua penelitian ini tentang komposisi butir soal 

yang ada dan tes ini sama-sama berpusat pada Standar Kompetensi. Perbedaan 

dari kedua penelitian ini, jika penelitian yang dilakukan Rahmawati tentang pola 

modifikasi dan komposisi dari soal UN Bahasa Indonesia di SMP berbeda dengan 

penelitian ini yang lebih memfokuskan tentang relevansi soal pada UAS gasal 

Bahasa Indonesia di SMK.  

Penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2013) berjudul “Relevansi Soal 

Ujian Akhir Semester (UAS) Gasal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan 

Standar Isi (SK dan KD) pada Siswa Kelas IV di SDN 3 Temon Kecematan Brati 

Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2012/2013”. Hasil kedua penelitian ini 

memiliki kesamaan yaitu tentang relevansi soal UAS gasal mata pelajaran Bahasa 
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Indonesia. Perbedaannya, pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh Latifah 

terdapat dua hasil pembahasan yaitu relevansi soal dan validitas butir soal. 

Sementara, penelitian ini memiliki 3 hasil pembahasan yaitu penyajian soal, 

komposisi soal berdasarkan 4 keterampilan, dan relevansi soal UAS gasal 

berdasarkan SK dan KD.  

Penelitian yang berjudul “Autentic Assessment: Evaluating the Saudia 

EFL Tertiary Examination System” yang diteliti oleh Alfallaj dan Al-Ahdal 

(2017. Persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang tes yang dibuat guru untuk 

siswa sebagai penilaian dalam rangka ketercapaiannya kegiatan pembelajaran di 

kelas. Selain itu, sistem yang digunakan juga sama yaitu menggunakan 4 

keterampilan. Perbedaan, pada penelitian terdahulu bertempat di Saudia dengan 

menganalisis bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Sedangkan, penelitian ini ada di 

Indonesia tepatnya pada jenjang SMK. Data yang digunakan merupakan soal 

UAS mata pelajaran bahasa Indnesia.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan maka dapat 

disimpulkan bahwa dari 40 butir soal objektif dan 5 butir soal subjektif yang 

dianalisis artikel ini merupakan komponen dari penelitian dengan tiga rumusan 

masalah, tetapi mengambil satu rumusan masalah yaitu relevansi soal Ulangan 

Akhir Semester gasala mata pelajaran Bahasa Indonsia kelas XII berdasarkan 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Maka, hasil dari 

penelitian relevansi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal bidang studi 

Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2017/2018 kelas XII berdasarkan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) terdapat beberapa nomor yang 

kurang relevan. Terdapat 40 soal objektif yang sudah relevan dengan SK dan KD. 

Kemudian, dari 5 soal subjetif, terdapat 2 nomer soal subjetif yang tidak relevan 

dengan SK dan KD.  
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