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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 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 

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 
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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 Semster 

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.  

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada tiga rumusan masalah 

dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana penyajian soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal pada 

bidang studi Bahasa Indonesia SMK kelas XII berdasarkan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)? 

2. Bagaimana komposisi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal pada 

4 keterampilan berbahasa bidang studi Bahasa Indonesia SMK kelas 

XII berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Komepetensi Dasar 

(KD)? 
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3. Bagaimana relevansi soal Ulangan Akhir Semester  (UAS) gasal pada 

bidang studi Bahasa Indonesia SMK kelas XII berdasarkan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)? 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan dalam penelitian ini.  

1. Mengidentifikasi peyajian soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal 

pada bidang studi Bahasa Indonesia SMK kelas XII berdasarkan 

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

2. Mendeskripsikan komposisi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) 

gasal pada 4 keterampilan berbahasa mata pelajaran Bahasa Indonesia 

SMK kelas XII berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD).  

3. Mendeskripsikan relevansi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal 

pada bidang studi Bahasa Indonesia SMK kelas XII berdasarkan 

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

D. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat dalam penelitian ini.  

1. Teoretis 

 Dapat mengembangkan proses evaluasi dalam bidang relevansi soal 

Ulangan Akhir Semester. 

2. Praktis   

a) Bagi siswa: mampu memberikan soal yang baik, benar dan afektif 

tehadap siswa sehingga siswa mampu mencapai standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang ada. 

b) Bagi guru: dapat menambah kualitas serta wawasan tentang 

bagaimana membuat soal yang baik, benar dan afektif untuk siswa. 

c) Bagi sekolah: sebagai sumbangan kepada sekolah sebagai perbaikan 

kualitas soal: dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 


