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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menganalisis tentang soal Ulangan Akhir Semester Gasal 

(UAS) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2017/2018 kelas XII 

berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Penlitian ini 

menggunakan soal yang berada di SMK Muhammadiah Kartasura. Lokasinya 

sendiri berada di Jalan Pandawa, Pucungan, Kartasura, Jawa Tengah 57168. 

Sasaran penelitiannya yaitu kelas XII pada tahun 2017/2018. Deskripsi data dalam 

penelitian ini yaitu berbentuk 2 soal objektif dan subjektif. Pada soal objektif 

terdapat 40 soal dan subjektif 5 soal. Soal UAS ini terdiri dari 2 kompetensi yaitu 

kompetensi berbahasa dan kompentensi bersastra. 

1. Penyajian soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Gasal bidang studi 

Bahasa Indonesia SMK kelas XII berdasarkan Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Pembahasan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian 

yang mengalisis relevasi soal UAS berdasarkan SK dan KD. Pada rumusan 

pertama menyajikan tentang soal UAS, kesalahan pada soal objektif terdapat 

18 nomer yatu nomor 1, 4, 11, 13, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 

35, 36, 38, dan 39. Sedangkan, pada soal subjektif atau uraian terdapat 2 

nomer yaitu nomr 3 dan 5.  

a. Penyajian pada Soal Objektif 

Pada soal Ulangan Akhir Semester Gasal ini memiliki 2 tes yang 

diujikan kepada siswa, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif 

yang disajikan dalam soal ini sebanyak 40 soal pilihan ganda(Multiple 

Choise). Penjabaran soal objektif disesuaikan dengan konstruksi tes yang 

dibuat oleh guru untuk mengetahui tingkat pemahaman suatu materi yang 

sudah diajarkan. Terdapat 18 butir soal kesalahan antara lain nomor 1, 4, 

11, 13, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, an 39. Maka, 

dapat disajikan sebagai berikut.   
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1. Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 

“Cimtegate adalah sebutan bagi publikasi surat-surat elektronik 

(E-mail) dan dokumen yang dibajak dari server institusi riset 

terkenal di dunia, Cimatic Research Unit atau CRU of the 

University Eart Anglia di Inggris. Atas terungkapnya surat-surat 

elektronik tersebut, merebaklah rasa skeptis di beberapa kalangan. 

Banyak pihak yang meragukan metode penelitian para ahli cuaca 

soal perubahan iklim. Sekandal ini menguatkan banyaknya 

manipulasi data yang dilakukan para peneliti. Muncul tuduhan para 

peneliti telah melebih-lebihkan kekhawatiran tentang perunahan 

iklim”. 

Arti istilah Skeptis dalam paragraf tersebut adalah ... 

a. Percaya diri             d. Panik 

b. Malu              e. Ragu-ragu 

c. Takut  

 

 

Jika di lihat pada soal nomor 1 objektif, yang menggunakan bacaan 

terlalu banyak dengan model pertayaan yang meminta siswa untuk 

mencari istilah skeptis. Sebenarnya, kata skeptis sendiri jarang ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari.  Di dalam pilihannya terdapat jawaban yang 

dapat mengecoh jawaban siswa yaitu malu, takut, panik, dan ragu-ragu, 

ada juga jawaban yang berbeda dari pilihan ganda yang lain yaitu percaya 

diri. Hal ini tidak relevan antara bacaan dengan jawabannya.arti dari 

skeptis sendiri di dalam KBBI merupakan kurang percaya iri, ragu-ragu. 

Seharusnya guru pada pilihan ganda (a) mencari pilihan yang dapat 

mengecoh siswa dengan kata yang memiliki sifat yang tidak baik lainnya. 

   

4. Bacalah kalimat rumpang berikut dengan seksama! 

Untuk mnambah gairah kerja, perusahaan itu berusaha memberikan 

[...] kepada para karyawannya. 

Kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang 

dalam kalimat di atas adalah... 

a. Insentif   d. Income 

b. Intensif   e. Input 

c. Intensitas 

 

Pada nomor 4 dapat dikatakan kurang relevan antara pilihan 

gandanya. Pilihan ganda insentif, intensif, dan intensitas merupakan 
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pengecoh yang baik. Tetapi, pada pilihan (d) dan (e) kurang mengecoh 

siswa karena memiliki kata yang jauh berbeda dibandingkan dengan 

pilihan ganda (a), (b), dan (c). Selain itu, kata income dan input 

menggunakan kata asing yang seharusnya bercetak miring.  

 

11. Bacalah paragraf berikut! 

Penebangan liar di Indonesia sering terjadi karena kurangnya 

perhatian masyarakat maupun pemerintah. Manusia melakukan 

penebangan liar yang tidak ada habis-habisnya tanpa melakukan 

reboisasi. Banyak dampak negatif dari kegiatan tersebut seperti 

terjadinya tanah longsor karena tidak ada akar yang dapat menahan 

tanah, banjir, global warning, atau pemanasan global.  

Simpulan penggalan wacana tersebut adalah ... 

a. Masyarakat dan pemerintah kurang menjaga kelestarian hutan. 

b. Setiap tahun banjir di mana-mana karena tidak ada akar yang 

menahan. 

c. Reboisasi adalah penanaman kembali setelah melakukan 

penebangan pohon. 

d. Manusia melakukan penebangan hutan secara liar. 

e. Akibat penebangan liar terjadi longsor dan banjir serta global 

warning 

 

21.  Cermati kutipan berikut! 

 Meskipu mereka sudah bertean hampir tiga belas tahun, dengan 

masalah yang tak sama jauh-jauh dari penampilan fisik-perangai 

Jo dan Vin tumbuh berbeda sekali. Vin tumbuh dengan 

pemahaman baik. Sejak SMA dulu ia tidak terlalu beduli dengan 

pendapat  orang. Sepanjang ia bahagia, maka mau jelek, mau 

cantik orang lain menilai, ia selalu merasa cantik.  

 Berbeda dengan Jo yang menolak paham kalau pun ia 

sebenarnya paham untuk menerimanya. Jo terus berkutat denga 

tubuh tumbunnya. Pernah saking inginnya bertubuh kurus, Jo 

memaksa diri melakukan diet tanpa terkendali. Fantastis memang, 

berat tubuhnya turun separuh. Membuah panglig. Tapi itu hanya 

bertaha beberapa minggu, sebelum berakhir terbaring di ranjang 

rumah sakit. Saat ia kembali sehat, tubuhnya kembali membesar 

tanpa kendali.  

Ringkasan kutipan tersebut adalah ... 

a. Vin dan Jo bersahabat cukup lama, tetapi mereka memiliki 

pandngan yang berbda tentang penampilan fisik. 

b. Vin dan Jo berusia hampir tiga puluh tahun, selalu 

memperhatikan penampilan fisik. 

c. Vin gadis yang selalu tampil sederhana sedangkan Jo selalu 
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berusaha memperbaiki penampilannya. 

d. Vin tidak pernah peduli dengan pendapat orang tentang 

penampilannya yang penting bahagia. 

e. Jo selalu ingin tampil menarik dengan melakukan diet agar 

tubuhnya menjadi kurus. 

 

 

  Pada pilihan ganda nomor 11 antara soal dan pilihan ganda terlalu 

panjang, dengan waktu ujian yang hanya 120 menit hal ini cukup menyita 

waktu siswa dan model pertanyaan yang meminta siswa untuk mecari 

kesimpulan dari bacaan yang ada. Simpulan seharusnya inti dari bacaan itu 

sendiri, jika guru membuat pilihan ganda yang setiap pilihan gandanya 

lebih dari 5 kata, hal ini akan memecah konsentrasi siswa dalam berpikir. 

Hal ini juga terdapat pada nomor 21 yang menggunakan pilihan ganda 

yang terlalu panjang dan meyulitkan siswa dalam memahami soal serta 

pilihan gandanya. Soal nomor 21 ini juga tidak sesuai dengan pembuatan 

soal dengan baik, karena seharusnya pertanyaan tersebut dikelompokkan 

dengan nomer yang lain yang membahas tentang ringkasan kutipan atau 

bisa dikatakan inti kutipan. seharusnya, soal nomor 21 ini berada di nomor 

14 karena sebelum nomor 14 membahas pertanyaan mengenai inti bacaan. 

Selain itu, pada bentuk perintah soal nomor 11 dan 21 kurang jelas. 

Petunjuk perintah tersebut hanya meminta siswa untuk membaca tanpa 

meminta siswa untuk menyimak atau memahami bacaan tersebut.  

 

13.  Bacalah penggalan naskah drama berikut! 

Kakek  : Kalau aku tak salah, kau tak henti-hentinya cari 

kerja. 

Pincang    : Ya, tapi tak pernah dapat. 

Kakek    : Alasannya? 

Pinang   : Masyarakat punya prasangka-prasangka tertetu 

terhadapt jenis manusia seperti kita ini. 

Kakek    : Menurut mereka, kita cuma bisa apa saja lagi?  

Pinang  : Tidak banyak, kecuali barangkali sekedar 

mempertahankan taraf hidup sekedar tidak mati 

saja, dengan batok kotor yang kita tengadahka 

kepada siapa saja, ke arah mana saja. Mereka 

anggap kita ini sebagai suatu kasta tersendiri; kasta 
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paling hina, paling rendah. 

(Iwan Simatupang: RT-Nol/RW-Nol) 

Inti penggalan naskah drama tersebut adalah ... 

a. Kaum gelandangan yang hidup serba kekurangan 

b. Keinginan seseorang untuk mengubah nasibnya 

c. Pandanga negatif masyarakat terhadap gelandangan 

d. Pekerjaan tidak mungkin didapat jika tidak mempunyai 

keterampilan  

e. Pemerintah yang tidak memperhatikan nasib gelandangan 

 

 

Kasus yang sering terjadi dalam soal objektif yaitu antara bacaan 

dengan pilihan ganda terdapat pemisah halaman yang bolak-balik. Hal ini 

terjadi pada kasus soal nomor 13. Pada nomer ini bacaan soal terdapat 

pada halaman 5 sedangkan pilihan ganda terdapat pada sebaliknya di 

halaman 6. Posisi soal yang seperti ini banyak membuang waktu dalam 

mengerjakannya. Soal pada nomer 13 yang cukup panjang dan soal yang 

meminta siswa untuk mencari inti penggalan dialog dalam bacaan tersebut. 

Selain peran guru yang membuat soal tersebut, peran percetakan yang 

mencetak soal UAS ini yang tidak mempertimbangkan aspek ini. Terdapat 

kalimat perintah yang kurang spesifik karena hanya meminta siswa untuk 

membaca tanpa meminta siswa memahami penggalan naskah drama 

tersebut.  

 Pada nomor 16 membahas tentang teks prosedur. Siswa diminta 

untuk melengkapi bacaan yang sudah tersedia dalam soal seperti berikut. 
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16. Bacalah teks prosedur berikut! 

(1) Meminta formulir permohonan paspor. 

(2) ... 

(3) Menempelkan materai dan menadatangani 

(4) Melampirkan persyaratan dan memasukan dalam satu map 

(5) Formulir dapersyarakatan yang sudah dimasukkan ke dalam 

map diserahkan kepada petugas loket 

(6) Petugas loket migrasi akan memberi tahu waktu untk 

pengambilan foto/sidik jari, tanda tangan paspor serta 

wawancara 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi tks tersebut adalah ... 

a. Mengantre di loket 

b. Memfoto kopi formulir 

c. Menyerahkan formulir 

d. Membawa formulir 

e. Mengisi formulir dengan data yang benar nama diisi/ditulis 

dengan huruf balok mengguanakan tinta hitam. 

 

 

Dari soal tersebut siswa diminta untuk melengkapi pada nomer 

kedua. Jika dilihat dari pilihan gandanya kurangnya jawaban yang dapat 

mengecoh siswa. Jika pada nomer kesatu sudah ada kalimat “meminta 

formulir permohonan paspor” berarti langkah selanjutnya untuk mengisi 

formulir tersebut karena formulir adalah lembar yang harus  diisi atau 

lembar isian. Soal 16 diatas jika digunakan untuk setara SMA/SMK 

kurang adanya variasi soal karena soal tersebut terlalu mudah untuk 

dikerjakan siswa kelas SMA/SMK. Pada kalimat perintah juga meminta 

siswa hanya membaca tanpa harus memahaminya.  

20. bacalah paragraf berikut! 

Salah satu cara untuk mendapatkan nutriai optimal dari susu 

adalah dengan megonsumsi susu yang diproses melalui tehnik 

ultra high tmperature (UHT). Susu UHT telah melewati 

serangkaian proses untuk menghasilkan kwalitas susu dengan 

nutrisi maksimal dengan mikroba minimal. Selain nutrisinya 

optimal, susu UHT juga praktis karea umumnya tersedia dalam 

kemasan kotak. 

Kata yang penulisanya tidak sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan dalam paragraf tersebut adalah ... 

a. Optimal, nutrisi  d. Ultra, mikroba 

b. Tehnik, kwalitas  e. Maksimal, minimal 

c. Praktis, proses 
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Kurangnya pengetahuan guru tentang pembaharuan yang ada 

dalam perkembangan pendidikan Baahasa Indonesia dapat di lihat pada 

nomor 20. soal UAS yang di buat pada tahun 2017/2018 ini seharusnya 

sudah tidak memakai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tetapi sudah 

memakai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), karena 

penggantian EYD ke PUEBI sudah dilakukan pada tahun 2015. Selain 

kurangnya pengetahuan guru tentang perkembangan penggantian EYD, 

kalimat perintah di atas juga kurang jelas, siswa hanya diminta untuk 

membaca paragraf tanpa di perintah untuk memahami bacaan.  

 

21. Cermati kutipan cerpen berikut! 

Angin pergantian musim semakin kencang berembus, mengantar 

hawa dingin yang menembus ketebalan jaket yang kukenakan. 

Aku merasakan suasana malam ini tidak biasanya. Aku merasa 

ada yang aneh. Bulu kudukku berdiri. Sesekali lolongan anjing di 

kejauhakn menambah suasana malam semakin mencekam. 

Kuletakkan AL-Quran kecil di pangkuan ke tempatnya. Aku 

bangkit menuju kamar di samping sarau. Langkahku tiba-tiba 

terhenti. Sekelebatan aku melihat bayangan hitam di bawah pohon 

nangka di samping rumah. Aku menajamkan penglihatan.  

Kalimat komentar yang menyatakan keunggulan sesuai dengan 

kutipan tersebut adalah ... 

a. Cerpen tersebut menarik karena menggambarkan suasana 

malam yang menakutkan dan diperkuat dengan lolongan 

anjing. 

b. Bahasanya mudah dipahami, tetapi sayang pesan yang ingin 

disampaikan pengarang kurang tergambar secara jelas. 

c. Pengarang berhasil menghadirkan latar suasana pada malam 

hari yang menakutkan melalui dialog dan perilaku tokoh. 

d. Pengarang menggunakan kata-kata yang biasa dijumpai sehari-

hari sehingga dapat menghidupkan suasana cerita. 

e. Latar suasana dan latar waktu saling mendukung untuk 

menghadirkan cerita yang lebih menarik. 

 

Pada soal nomor 22 tersebut pilihan ganda yang disajikan terlalu 

panjang. Sehingga, dalam memahami serta membaca soal dan pertanyaan  

tidak memiliki ruang untuk berpikir siswa dalam menjawabnya. Salah satu 

pembuatan soal yang baik yaitu dengan memberikan cukup ruang  dari 

pertanyaan satu ke pertanyaan yang lain. 
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Ada beberapa perintah petunjuk mengerjakan soal yang kurang 

jelas sehingga menimpulkan makna yang ambigu. Seperti pada nomor 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 25, dan 36. Dari beberapa nomer tersebut 

petunjuk perintah siswa hanya diminta untuk membaca. Salah satu 

contohnya pada soal nomor 24 berikut. 

 

24. Bacalah penggalan novel berikut! 

Silaturahmi jugalah yang membuat bisnis baksonya di kairo 

berjalan lancar. Memang ia tidak banyak muncul di kalangan 

mahasiswa, tapi ia sering hadir dan muncul di acara bapak-bapak 

dan ibu-ibu KBRI. Munculnya untuk memberikan bantuan apa 

saja. Bahkan jika ada orang KBRI pindah rumah ia jadi jujugan 

minta tolong. Karenna itulah ia sangat dikenal di kalangan orang-

orang KBRI. itu sangat penting bagi bisnis baksonya.  

Tanpa silaturahmi seorang pebisnis tidak banyak memiliki jalan 

dan peluang.  

                             Ketika Cinta Bertasbih : Habiburrahman El Shirazy 

 

 Amanat penggalan novel tersebut adalah ... 

a. Peluang tidak akan dapat bagi pebisnis yang kurang 

bersilaturahmi. 

b. Pebisnis hendaklah banyak bersilaturahmi supaya banyak 

pendapatkan peluang bisnis. 

c. Rajinlah silaturahmi ke KBRI jka ingin mendapatkan peluang 

bisnis. 

d. Bisnis bakso di Kairo harus banyak silaturahmi dengan ibu-ibu 

di KBRI. 

e. Bersilaturahmi dapat menambah keakraban dengan orang 

KBRI.  

 

28. Bacalah penggalan naskah drama  tersebut! 

Jupri : Teman-teman bolehkah saya bergabung dengan 

kalian? 

Leni : Oh, tentu saja mari sini! 

Jupri : Kalian sedang apa? 

Wanda  : Kami sedang mengumpulkan baju-baju bekas untuk 

disumbangkan ke komunitas anak jalanan. 

Jupri : Wah, kebetulan! Aku punya banyak sekali pakaian 

bekas. Boleh aku sumbangkan? 

Leni : Boleh saja.  

Watak Wanda pada penggalan naskah drama di atas adalah ... 

a. Sombong                d. Peduli 

b. Pemurah                e. Suka pamer 
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c. Pendendam 

 

 Pada soal nomor 28 ini selain bentuk perintah yang tidak jelas yaitu 

dengan meminta siswa membaca saja tanpa memberikan keterangan 

penjelasnya, pilihan ganda yang terdapat pada nomer ini juga kurang ada 

pilihan pengecoh, karena dari 5 pilihan ganda 4 diantaranya watak yang 

tidak baik dan 1 pilihan watak baik. Seharusnya, dari semua pilihan 

tersebut menyebutkan beberapa watak baik, kemudian siswa diminta 

memilih jawaban yang paling tepat diantara 5 watak baik tersebut. Maka, 

dengan begitu soal tersebut sesuai untuk siswa kelas XII SMK.  

 

38. Cermatilah Matriks berikut! 

No Jenis Ukuran 

39 40 41 42 

1. Baju Kaos 0 50 40 25 

2. Celana Panjang 2 40 30 10 

3. Kemeja 30 25 25 10 

Pernyataan yang sesuai dengan isi matriks adalah ... 

a. Baju kaos erupakan baju terlaris selama bulan November 2010 

b. Selama bulan November 2010 penjualan celana panjang 

menduduki peringkat kedua 

c. Selama bulan November 2010 kemeja ukuran 40 lebih banyak 

terjual dibandingkan kaos 

d. Selama bulan November 2010 kaos dan kemeja ukuran 41 

jumlah yang terjual sama 

e. Selama bulan November 2010 celana panjang ukuran 42 

paling sedikit terjual  

  

 Pada nomor 38 pernyataan pada tabel kurang relevan dengan 

jawaban yang disediakan. Jika dilihat pernyataan pada soal tersebut hanya 

bentuk tabel yang didalamnya terdapat 3 jenis pakaian dengan 4 macam 

ukuran beserta jumlah dari setiap ukurannya. Kemudian, pada pilihan 

jawaban yang tersedia tidak sesuai dengan yang dipaparkan pada 

pernyataan tersebut. seharusnya ada kesesuaian antara penyataan dengan 

pilihan jawaban yang disedikan. Pernyataan pada soal nomor 38 



29 

 

seharusnya diberikan keterangan penjualan toko baju pada November 2010 

sehingga siswa tidak kebingungan dengan memilih jawaban yang ada.  

 

39. Cermati kdua teks pnggalan cerpen berikut! 

Teks Cerpen 1 Teks Cerpen 2 

    Teman-teman senang mengolok-

olok Joko. Memang dia cuma anak 

pesuruh sekolah yang rumahnya di 

gang sempit. Sudah sepuluh tahun 

ibunya bekerja sebagai pembantu 

di sekolah ini. Untuk membantu 

ibunya, Joko harus membersihkan 

kelas setiap pagi satu jam sebelum 

pintu-pintu gerbang sekolah 

dibuka. 

    Kalau beberapa tahun yang 

lalu Tuan datang ke kota 

kelahiranku dengan menumpang 

bis, Tuan aan berhenti di dekat 

pasar. Melangkahlah menyusuri 

jalan raya arah ke barat, maka 

kira-kira sekilometer dari pasar 

akan sampailah Tuan di jalan 

kampungku. Pada simpang kecil 

ke kanan, beloklah kejalan 

sempit itu, dan di ujung jalan itu 

nanti Tuan temukan sebuah 

surau tua. Di depannya ada 

kolam ikan yang airnya mengalir 

melalui empat buah ancuran 

mandi.  

 

Kesamaan kedua teks cerpen tersebut yaitu unsur intrinsik yang 

berhubungan dengan ... 

a. Latar                                       d. Tokoh 

b. Alur                                       e. Amanat 

c. Penokohan 

 

  

 Pada nomor 39 ini bacaan antara teks cerpen 1 dan teks cerpen 2 

tidak seimbang. Seharusnya jika siswa diminta untuk membadingkan teks 

dari segi fisik yang utama harus sama, sehingga menjadi pengecoh siswa 

untuk membaca lebih seksama. Teks bacaan 2 kurang efisien karena 

terlalu banyak dan bahasanya terlalu berbelit-belit.  

 

b. Penyajian pada Soal Subjektif 

 Penjabaran soal subjektif yang disesuaikan dengan konstruksi soal 

yang dibuat oleh guru. Berbeda dengan penjabaran yang ada dalam soal 

objektif yang menggunakan model pilihan ganda, soal subjektif lebih 
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menekankan tingkat kreatif siswa sehingga mampu berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah, seperti menganalisis soal ataupun mengevaluasi 

soal yang ada. Di dalam soal Ulangan Akhir Semeseter Gasal   pada 

romawi 2 merupakan soal yang menggunakan tes yang berbentuk subjektif 

yang memiliki 5 soal. Terdapat 2 nomor yang memiki kesalahan yaitu 

nomer 3 dan 5.  

c. Perbaikilah penulisan alamat surat di bawah bawah ini! 

Kepada: 

Yth: Edi Suryanto, S 

Jln Nagasari 17 

Jakarta. 

 

 Pada soal nomor 3 merupakan soal subjektif yang meminta siswa 

untuk memperbaiki alamat surat. Model soal ini terlalu mudah jika 

diteskan untuk kelas XII SMK. Seharusnya pada soal ini siswa diminta 

untuk membuat alamat surat dengan benar. Seusai dengan KD 3.4 Menulis 

surat dengan memperhatikan jenis surat. Dari KD tersebut jelas dikatakan 

bahwa siswa harus mampu menulis surat dengan memperhatikan jenis 

suratnya. Maka pada soal 3 uraian ini penyajiannya tidak relevan.  

5. Majas apakah yang terdapat dalam penggalan pusi! 

a. Dewi malam bersembunyi di balik awan. 

b. Harimau mengaung memecahkan keheningan malam. 

c. Kecantikan gadis itu laksana malaikat tanpa sayap. 

d. Jakarta adalah kota metropolitan 

Jakarta poros kehidupan 

Jakarta kota beribu manusia 

Jakarta miniatur bangsa 

 

 

 Soal nomor 5 ini bentuk perintah tidak jelas. Siswa hanya ditanya 

apa majas yang ada dalam penggalan puisi tersebut. seharusnya, bentuk 

perintah dibuat dengan jelas sehingga tidak memiliki makna yang ambigu. 

Bentuk perintah pada soal tersebut seharusnya ditambahkan dengan 

menggunakan kata “tentukan majas apa saja yang terdapat dalam penggala 

puisi di bawah ini!” 
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2. Komposisi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Gasal pada 4 

keterampilan berbahasa bidang studi Bahasa Indonesia SMK kelas 

XII berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) 

Pada rumusan masalah yang kedua ini akan meneliti tentang 

komposisi soal yang terdapat pada soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal 

4 keterampilan berbahasa yaitu, kompetensi mendengarkan/menyimak, 

kompetensi berbicara, kompetensi membaca, dan kompetensi menulis.  

Pada kompetensi mendengarkan/menyimak dalam soal UAS gasal 

mata pelajaran Bahasa Indonesia Tahun Pelajaran 2017/2018 terdapat 12 butir 

soal objektif yang sesuai. Pada kompetensi berbicara terdapat 16 butir soal 

yang relevan. Pada kompetensi membaca terdapat 12 butir soal yang relevan. 

Sedangkan untuk uraian, 5 soal uraian yang ada sudah relevan dengan 

kompetensi menulis.  

  

a. Kompetensi Mendengarkan/menyimak  

 Pada kompetensi ini siswa diminta untuk mendengarkan/menyimak 

bacaan yang ada dalam soal UAS. Hal ini sesuai pada SK 3. yaitu 

berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara tingkat ungguh dan KD 

3.1 yaitu menyimak untuk memahami secara kreatif teks seni berbahasa 

dan teks ilmiah. Pada teks soal ini terdapat 12 butir soal yang relevan 

dengan kompetensi mendengarkan/menyimak. Di dalam soal objektif 

terdapat nomor 2, 3, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 37, 38, dan 39 yang 

berkaitan dengan kompetensi mendengarkan/menyimak.  

 Pada soal nomor 2, 26, dan 36 sesuai dengan kegiatan 

pembelajaran siswa yang menjelaskan tentang makna dalam kata konotatif 

yang berkaitan dengan prosa fiksi/puisi. Dalam soal tersebut juga 

menanyakan majas yang terdapat dalam puisi tersebut.Sehingga pada soal 

nomor 2 ini sesuai dengan kompetensi mendengarkan/menyimak yang 

terdapat pada KD 3.1. Sedangkan, pada nomor 26 dan 36 lebih 

menanyakan tahapan alur dan masalah prosa fiksi yang berupa tema dalam 
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penggalan puisi. Berikut nomor, 26, dan 36 yang sesuai dengan 

kompetensi mendengarkan/menyimak.  

 

2. Bacalah penggalan puisi berikut dengan seksama! 

Sampai ke puncak, sepi memagut 

Tak satu pun melepas renggut 

Segala menanti, kunanti, kunanti 

Sepi  

Majas yang digunakan dalam baris ketika penggalan puisi tersebut 

adalah ... 

a. Metonimia          d. Paradoks 

b. Repetisi               e. Personifikasi 

c. Metafora 

 

26. Bacalah penggalan novel berikut! 

Sampai di sana, Syalimah mendengar orang berteriak-teriak panik 

dan menggunakan alat apa saja untuk menggali tanah yang 

menimbun Zamzami. Para penambang yang tak punya cangkul 

menggali dengan tangannya, secepat-cepatmya. Syalimah berlari 

dan bergabug bersama mereka. 

(Andrea Hirata : Padang Bulan) 

Tahapan alur penggalan novel tersebut adalah ... 

a. Pengenalan situasi cerita 

b. Pengungkapan peristiwa 

c. Menuju terjadinya konflik 

d. Puncak konflik 

e. Penyelesaian 

  

36. Bacalah penggalan puisi tersebut! 

Layaknya Suku Buday 

Sesulit itukah bagi kita 

Untuk menjaga keramahtamahan tetap terpelihara 

Membuat mulut melontarkan kata “Terima Kasih” 

Membuat mulut membentuk lengkun senyum nan indah 

Layaknya keramahan yang suku Buduy pelihara 

Tema penggalan puisi tersebut adalah ... 

a. Hilangnya budaya main 

b. Terkikisnya kehormatan diri 

c. Hilangnya kepercayaan diri 

d. Keramahtamahan yang mulai luntur 

e. Ketidakpedulian terhadap sesama 
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  Pada soal nomor 3, 24, 25, 28, 37, dan 39 juga relevan dengan 

kompetensi mendengarkan/menyimak karena berkaitan dengan unsur 

intrinsik pada prosa fiksi seperti tokoh, penokohan, latar, plot, amanat dll. 

Hal ini juga sesuai dengan KD 3.1.   

3. Cermatilah penggalan cerita berikut ini! 

Semenjak itu, pemerintah Watugilang berjalan baik di bawah 

kepemimpinan Lurah Tarmin. Benar-benar dia menjadi 

pengayom sekaligus mengabdi masyarakat. Tidaklah keliru 

rakyat memilih Tarmin untuk menjadi pimpinan mereka. Urusan 

yang semula harus lewat bbirokrasi sepanjang jalanan macet, kini 

bisa melaju secepat taksi di jalan tol. Kolusi, Korupsi, 

Manipulasi yang dulu menjadi kebiasaan, kini menjadi larangan. 

Kewibawaan aparat desa benar-benar terwujudkan semasa 

kekuasaan dipegang Lurah Tarmin.  

Amanat yang disampaikan pengarang dalam cerita tersebut 

adalah ... 

a. Bertindaklah jujurlah jika ingin disukai orang lain. 

b. Janganlah memaksakan diri menjadi pemimpin. 

c. Percaya dirilah jika akan menjadi seorang pemimpin. 

d. Biasakan berbagi dengan orang lain. 

e. Bantulah rakyat kecil jika kita akan dipilih. 

  

25. Bacalah penggalan novel berkut! 

Dengan tiada kurang suatu apa, mereka selamat naik kapal. Tidak 

lama menanti, kapal pun bertolakk meninggalkan pelabuhan Teluk 

bayur. Penumpang di kapal itu menyangka Midun dan Halimah dua 

laki dan istri. Sebab itu seorangpun tak ada yang menghiraukannya. 

                         Sengsara Membawa Nikmat Tulis Sutan Sati 

Latar tempat penggalan novel tersebut adalah ... 

a. Di tangga kapal              d. Pelabuhan 

b. Di atas kapal                   e. Tepi pantai 

c. Teluk bayur 

 

28. Bacalah penggalan naskah drama  tersebut! 

Jupri : Teman-teman bolehkah saya bergabung dengan 

kalian? 

Leni : Oh, tentu saja mari sini! 

Jupri : Kalian sedang apa? 

Wanda  : Kami sedang mengumpulkan baju-baju bekas untuk 

disumbangkan ke komunitas anak jalanan. 

Jupri      : Wah, kebetulan! Aku punya banyak sekali pakaian 

bekas. Boleh aku sumbangkan? 

Leni : Boleh saja.  
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Watak Wanda pada penggalan naskah drama di atas adalah ... 

a. Sombong                d. Peduli 

b. Pemurah                e. Suka pamer 

c. Pendendam 

 

37. Cermati teks cerita ulasan beikut! 

Mehatma Gandhi dilahirkan pada tanggal 2 Oktober 1869 di 

Porbandar, Gujarat, India Britania, dan meninggal pada tanggal 30 

Januari 1948 di New Delhi, India. Nama lahir dari Mahatma 

Gandhi dalam Mahondas Karamchand Gandhi. Beliau adalah 

pemimpin rohani di balik kemerdekaan India. Gandhi (sebutan 

akrabnya) telah menentang penjajahan Inggris atas India. Gandhi 

memulai suatu gerakan tanpa kekerasan untuk memimpin India 

menuju demokrasi, perdamaian, dan kemerdekaan. Gandhi 

dipenjara beberapa kali dan sempat hampir mati karena kelaparan. 

Namun, dengan tekad yang kuat, akhirnya beliau berhasil meraih 

apa yang dicita-citanya.  

Keteladanan yang dapat dipetik dari tokoh Mahatma Gandhi dalam 

kutipan tersebut adalah ... 

a. Seorang pemimpin rohani yang pemberani 

b. Rela dipenjara demi menegakkan kebenaran 

c. Berjuang melewan penjajahan Inggris 

d. Pemimpin perang sejati meraih kemerdekaan 

e. Berhasil memerdekakan India tanpa kekerasan 

  

 Terdapat juga soal yang berkaitan dengan kompetensi 

mendengarkan/menyimak pada soal nomor 30 dan 34. Nilai yang berkaitan 

pada nomer tersebut yaitu tentang memperhatikan serta melihat terhadap 

bacaan prosa ilmiah sederhana yang didengarkan .  

30. Bacalah paragraf berikut! 

(1) Makanan tidak hanya mengenyangkan perut dan memuaskan 

rasa lapar. (2) Tetapi, makanan juga bisa mempengaruhi suasana 

hati (mood). (3) Jika Anda sedangn bersedih, ada bebrapa 

makanan yang membuat suasana hati pilu Anda menjadi positif. 

(4) Contohnya, kacang-kacangan merupakan salah satu sumber 

terbaik dari mineral selenium yang meningkatkan suasana hati dan 

mengurangi kecemasan. (5) Kemudian saat sedang sedih orang 

menjadi lebih ingin makan makanan yang manis, namun makanan 

tersebut justru dapat membuat gula darah menjadi tidak stabil yang 

bisa merusak suasana hati.  

Kalimat yang memiliki kata bersinonim terdapat pada kalimat 

bernomer ... 
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a. (1)                           d. (4) 

b. (2)                           e. (5)  

c. (3) 

  

 Soal yang berkaitan tentang mengungkapkan pesan yang tersirat 

dari prosa ilmiah yang sederhana terdapat pada nomor 38 yang membahas 

tentang matriks penjualan suatu toko pakaian. Hal ini sesuai dengan 

kompetensi mendengarkan/menyimak yang terdapat pada KD 3.1.  

38. Cermatilah Matriks berikut! 

No Jenis Ukuran 

39 40 41 42 

1. Baju Kaos 0 50 40 25 

2. Celana Panjang 2 40 30 10 

3. Kemeja 30 25 25 10 

Pernyataan yang sesuai dengan isi matriks adalah ... 

f. Baju kaos erupakan baju terlaris selama bulan November 2010 

g. Selama bulan November 2010 penjualan celana panjang 

menduduki peringkat kedua 

h. Selama bulan November 2010 kemeja ukuran 40 lebih banyak 

terjual dibandingkan kaos 

i. Selama bulan November 2010 kaos dan kemeja ukuran 41 

jumlah yang terjual sama 

j. Selama bulan November 2010 celana panjang ukuran 42 

paling sedikit terjual  

 

b. Kompetensi Berbicara 

 Pada kompetensi berbicara ini SK yang di pakai sama dengan 

kompetensi lain yaitu SK 3 tentang berkomunikasi dengan bahasa 

Indonesia setara tingkat Unggul. Kompentensi ini berkaitan dengan KD 

3.2 yaitu tentang mengapresiasi secara lisan teks seni berbahasa dan teks 

ilmiah sederhana. Terdapat 16 butir soal yang relevan dengan kompetensi 

ini. Pada soal objektif terdapat beberapa nomor yang berkaitan dengan 

kompetensi berbicara yaitu 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 

23, 27, dan 35.  

 Pada teks soal nomer 1 membahas tentang istilah kata yang kurang 

dimengerti, hal ini sesuai dengan kegiatan dalam pembelajaran siswa di 
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dalam KD 3.2 yang membahas tentang mengepresikan secara lisan teks 

seni berbahasa dan teks ilmiah sederhana. Maka, dapat dikatakan soal 

nomor 1 sesuai dengan kompetensi berbicara yang berkaitan dengan KD 

3.2. Berikut ini merupakan teks yang membahas tentang istilah kata.  

1. Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 

“Cimtegate adalah sebutan bagi publikasi surat-surat elektronik 

(E-mail) dan dokumen yang dibajak dari server institusi riset 

terkenal di dunia, Cimatic Research Unit atau CRU of the 

University Eart Anglia di Inggris. Atas terungkapnya surat-surat 

elektronik tersebut, merebaklah rasa skeptis di beberapa kalangan. 

Banyak pihak yang meragukan metode penelitian para ahli cuaca 

soal perubahan iklim. Sekandal ini menguatkan banyaknya 

manipulasi data yang dilakukan para peneliti. Muncul tuduhan para 

peneliti telah melebih-lebihkan kekhawatiran tentang perunahan 

iklim”. 

Arti istilah Skeptis dalam paragraf tersebut adalah ... 

a. Percaya diri             d. Panik 

b. Malu              e. Ragu-ragu 

c. Takut  

  

 Di soal objektif terdapat pertanyaan yang meminta siswa untuk 

melengkapi suatu bacaan. Seperti pada nomor 4, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. 

Pada nomer tersebut sesuai dengan kompetensi berbicara yang terdapat 

pada KD 3.2 yaitu mengapresiasi secara lisan teks seni berbahasa dan 

teks ilmiah sederhana. Hal ini sesuai juga dengan kriteria nilai pada KD 

3.2 tentang melanjutkan cerita. Berikut teks soal nomor 4 yang serupa 

dengan teks nomor 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 yang relevan dengan 

kompetensi berbicara yang berkaitan juga dengan kriteria penilaiannya.  

4. Bacalah kalimat rumpang berikut dengan seksama! 

Untuk mnambah gairah kerja, perusahaan itu berusaha memberikan 

[...] kepada para karyawannya. 

Kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang 

dalam kalimat di atas adalah... 

a. Insentif   d. Income 

b. Intensif   e. Input 

c. Intensitas 
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 Teks soal pada nomor 10, 11, 12, 13, 21, dan 23 sesuai dengan 

kompetensi berbicara yang terdapat pada KD 3.2. Salah satunya pada 

nomor 10 yang meminta siswa untuk menceritakan kembali isi dalam 

sebuah cerita dengan menggunakan bentuk soal untuk meminta siswa 

mecari inti bacaannya, gagasan pokok, atau simpulan.  

10. Bacalah paragraf berikut! 

Setelah 130 tahun, jejak-jejak kedahsyatan Gunung Krakatau yang 

menggemparkan dunia tetap menarik minat untuk ditelit. Hadi, 

seorang peneliti, berniat untuk menelitinya. Banyak hal yang dapat 

dipelajari dari jejak-jejak sisa letusan gunung tersebut. Ini penting 

terutama untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan jika 

kembali terjadi bencana serupa dari anak gunung Krakatau. 

Dengan semangat khas, peneliti itu memulai risetnya 

mengungkapkan misteri sisa letusan gunung secara mandiri.  

Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ... 

a. Seorang peneliti bernama Hadi 

b. Jejak-jejak kedahsyatan Gunung Krakatau 

c. Akan terjadi kembali bencana yang serupa 

d. Mengungkap misteri sisa letusan gunung 

e. 130 tahun bencana gunung Krakatau 

  

 Pada teks bacaan nomor 27 meminta siswa untuk menentukan 

unsur ekstrinsik dalam suatu kutipan pada sebuah novel. Hal ini sesuai 

dengan kompetensi berbiara karena siswa diminta untuk mengapresiasikan 

dengan mencari unsur ekstrinsik yang tepat. Beriku adalah soal yang 

membahas tentang unsur ekstrinsik 

27. Bacalah penggalan novel berikut! 

Pagi penduduk Takeran, semasa kupatan ini, ada lagi tradisi 

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  
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 Bentuk idiomatik yang terdapat pada teks soal nomor 35 sesuai 

dengan kompetensi berbicara. Kompetensi ini relevan dengan teks soal 

nomor 35 karena bentuk soal yang digunakan yaitu mengapresiasikan 

paragraf bacaan yang ada yaitu panjang tangan. 

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. Kompetensi Membaca 

 Pada kompetensi membaca di dalam soal UAS gasal kelas XII di 

SMK ini terdapat 12 teks soal yang relevan dengan kompetensi membaca. 

Kompetensi ini berkaitan dengan KD 3.3 yaitu menulis proposal untuk 

kegiatan ilmiah sederhana. Walaupun di KD dituliskan menulis, tetapi 

nilai kegiatan yang ada didalamnya mengandung kompetensi 

membacanya. Hal ini terdapat 12 butir soal yaitu pada nomr 5, 6, 7, 8, 9, 

20, 22,  29, 31, 32, 33, dan 40.   

 Seperti pada kompetensinya, teks soal pada nomor 5, 6, 7, 8, 9, 20, 

29, 31, 32, dan 33 yang di dalam soalnya meminta siswa untuk 

memperbaiki paragraf, kata, atau kalimat, menyusun kalimat dalam teks 

soal yang telah disediakan. contohnya pada nomor 5, 6, dan 7, siswa 

diminta untuk memperbaiki kalimat sehingga menjadi kalimat yang 

efektif.  

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 
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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 

 

6. Cermati teks berikut! 

(1)Pamong praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 

diharapkan membawa semangat kebagsaan pada saat bertugas 

menangani otonomi daerah. (2) Jangan sampai otonomi daerah 

justru membuat bangsa ini menjadi terkotak-kotak dan tercerai 

berai. (3) Pamong praja harus menjaadi pemersatu bangsa serta 

negara. (4) Semangat kebangsaan harus selalu mereka bawa 

karena mengelola pemerintahan. (5) Harus disadari bahwa para 

pamong praja akan menghadapai berbagai masalah yang lebih 

kompleks di daerah. 

Penggunaan konjungsi yang tida tepat pada paragraf tersebut 

ditandai dengan nomer ... 

a. (1)                         d. (4) 

b. (2)                         e, (5) 

c. (3) 

 

7. Cermati teks berikut! 

Setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama 

guru-guru mengadakan rapat. Dalam rapat ini membicarakan 

kelulusan siswa kelas XII 

Perbaikian kalimat tidak efektif yang bercetak miring pada paragraf 

tersebut dengan cara ... 

a. Mengganti kata membicarakan dengan kata dibicarakan 

b. Membubuhkan tanda koma di belakang kata itu 

c. Kata membicarakan diganti dengan kata berbicara 

d. Menghilangkan kata itu 

e. Menambahkan tanda koma di belakang kata siswa 

  

 Pada teks soal nomor 22 yang meminta siswa untuk mengomentar 

keunggulan dalam suatu kutipan cerpen, hal ini relevan dengan 

kompetensi membaca karena siswa diminta untuk membaca secara cermat 

terlebih dahulu sebelum memberi komentar tentang keunggulan pada 
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novel tersebut. Berikut teks soal nomor 22 yang terlihat jelas bahwa siswa 

diminta untuk memberi tanggapan dari cuplikan novel tersebut.  

22. Cermati kutipan cerpen berikut! 

Angin pergantian musim semakin kencang berembus, mengantar 

hawa dingin yang menembus ketebalan jaket yang kukenakan. Aku 

merasakan suasana malam ini tidak biasanya. Aku erasa ada yang 

aneh. Bulu kudukku berdiri. Sesekali lolongan anjing di kejauhan 

menambah suasana malam semakin mencekam. Kuletakkan AL-

Quran kecil di pangkuanku ke tempatnya. Aku bangkit menuju 

kamar di samping surau. Langkahku tiba-tiba terhenti. Sekelebatan 

aku melihat bayangan hitam di bawah pohon nagka di samping 

rumah. Aku menajamkan penglihatan. 

      Santet, Ida Royani S. Pd. 

Kalimat komentar yang menyatakan keunggulan sesuai dengan 

kutipan adalah ... 

a. Cerpen tersebut menarik karena menggambarkan suasana 

malam yang menakutkan dan diperkuat dengan lolongan anjig. 

b. Bahasanya mudah dipahami, tetapi sayang pesan yang ingin 

disampaikan pengarang kurang tergambar secara jelas. 

c. Pengarang berhasil menghadirkan latar suasana pada malam 

hari yang menakutkan melalui dialog dan perilaku tokoh 

d. Pengarang menggunakan kata-kata yang biasa dijumpai sehari-

hari sehingga dapat menghidupkan suasana cerita 

e. Latar suasana dan latar waktu saling mendukung untuk 

menghadirkan cerita yang lebih menarik 

 

 Seperti pada nomor 40 yang meminta siswa untuk menyusun 

kalimat sehingga menjadi paragraf yang baik dan benar hal ini sesuai 

dengan kompetensi membaca. Dilihat dari perintahnya siswa untuk 

mencermati teks yang disediakan pada teks soal tersebut. berikut 

merupakan soal 40 yang sesuai dengan kompetensi membaca. 

40. Cermati teks berikut! 

(1) Tujuan mereka adalah berdagang kebutuhan pokok seperti 

rempah-rempah dan bahan bangunan 

(2) Pada awalnya menjajah bangsa lain bukan tujuan Bangsa Eropa 

ketika meninggalkan tanah airnya. 

(3) Maka orang Belanja membentuk VOC dan orang Inggris 

mendirikan perusahaan Hindia Timur Inggris. 

(4) Para direktur perusahaanlah yang berkuasa dan menjalankan 

usahanya sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. 

(5) Pemerintah dari Negara Belanda dan Inggris tidak banyak 

terlibat dalam pendirian usaha perdagangan tersebut.  
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Urutan kaliamat agar menjadi paragraf yang baik adalah ... 

a. (1), (2), (4), (5), dan (3) 

b. (1), (5), (2), (4), dan (3) 

c. (2), (1), (3), (5), dan (4) 

d. (2), (3), (1), (5), dan (4) 

e. (3), (2), (1), (4), dan (5) 

 

d. Kompetensi Menulis 

 Kompetensi menulis pada soal ini terdapat pada soal subjektif yang 

terdapat di II. Soal subjektif pada soal UAS ini terdapat 5 butir soal. Teks 

soal-soal tersebut sesuai dengan kompetensi menulis karena siswa dituntut 

mampu menulis jawabannya secara kreatif sesuai dengan pertanyaan yang 

diminta dalam soal tersebut. pada kompetensi menulis kali ini sesuai 

dengan KD 3.4 yang membahas tentang menulis surat dengan 

memperhatikan jenis surat dan KD 3.5 tentang menulis laporan ilmiah 

sederhana.   

 Hal ini dapat dibuktikan pada nomor 3 yang sesuai dengan 

kompetensi menulis. Pada nomer ini siswa diminta untuk memperbaiki 

penulisan alamat surat.  

3. Perbaikilah penulisan alamat surat di bawah ini! 

Kepada: 

Yth : Edi Suryanto, SE 

Jln Nagasari 17 

Jakarta. 

  

 Selain memperbaiki surat resmi, pada soal nomor 1 juga relevan 

dengan kompetensi menulis. Hal ini dibuktikan pada teks soal yang 

meminta siswa untuk membuat daftar pustaka dan catatan kaki 

berdasarkan data buku yang sudah ditentukan dalam soal. Berikut bukti 

soal nomor 1 soal subjektif. 

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 
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atas! 

 

3. Relevansi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Gasal pada bidang 

studi Bahasa Indonesia SMK kelas XII berdasarkan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

 Sesuai dengan judul penelitian tentang relevansi soal Uangan Akhir 

Semester gasal. Pada rumusan terakhir ini merupakan pembahasan tengan 

relevansi soal berdasarkan SK KD di SMK kelas XII. Kompentensi yang 

terdapat dalam soal UAS terdiri dari kompetensi berbahasa dan bersastra. 

Sehingga Standar Kompetensi (SK) yang dipakai adalah SK. 3 yaitu 

Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia Setara tingkat Unggul.  Selain 

SK, KD yang digunakan guru dalam menyusun soal Ulangan Akhir 

Semester (UAS) gasal menggunakan 5 Kompetensi Dasar (KD). KD 3.1 

tentang Menyimak untuk memahami secara kreatif teks seni berbahasa 

dan teks ilmiah sederhana, KD 3.2 tentang Mengapresiasi secara lisan 

teks seni berbahasa dan teks ilmiah sederhana, KD 3.3 tentang Menulis 

proposal untuk kegiatan ilmiah sederhana, KD 3.4, tentang Menulis surat 

dengan memperhatikan jenis surat, dan KD 3.5 tentang Menulis laporan 

ilmiah seerhana. 

 Relevansi berdasarkan KD 3.1 terdapat 13 butir soal objektif yang 

relevan dan 2 butir soal subjektif yang relevan. Sedangkan, KD 3.2 

terdapat 16 butir soal objektif yang relevan. Pada KD 3.3 terdapat 11 butir 

soal objektif yang relevan. Selain itu, pada KD 3.4 terdapat 1 butir soal 

subjektif yang tidak relevan, yaitu soal nomor 3. Selanjutnya, KD 3.5 

terdapat 2 soal subjektif yaitu, nomor 1 yang relevan dengan KD 3.5 dan 2 

yang tidak relevan dengan KD 3.5. Berikut ini merupakan pembahasan 

dari relevansi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal berdapat KD 3.1, 

KD 3.2, KD 3.3, KD 3.4, dan KD 3.5.  
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a. Relevansi soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal pada kelas XII di 

SMK berdasarkan KD 3.1 

Pada soal Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal kelas XII didalamnya 

terdapat beberapa soal yang relevan dengan KD yang ada pada semester 

gasal kelas XII. Salah satunya 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.  

Seperti 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. 

2. Bacalah penggalan puisi berikut dengan seksama! 

Sampai ke puncak, sepi memagut 

Tak satu pun melepas renggut 

Segala menanti, kunanti, kunanti 

Sepi  

Majas yang digunakan dalam baris ketika penggalan puisi tersebut 

adalah ... 

d. Metonimia          d. Paradoks 

e. Repetisi               e. Personifikasi 

f. 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.  

 Pada nomor 3, 24, 25, 28, 37, dan 39 juga relevan pada KD 3.1 dan 

sesuai dengan kriteria penilaian guru tentang pengungkapan unsur intrinsik 

didalam prosa fiksi seperti halnya novel. Salah satu yang dapat 

membuktikan bahwa terdapat relevansi dengan KD 3.1 yaitu pada nomor 

3. Berikut merupakan soal dari nomor 3.  

3. Cermatilah penggalan cerita berikut ini! 
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Semenjak itu, pemerintah Watugilang berjalan baik di bawah 

kepemimpinan Lurah Tarmin. Benar-benar dia menjadi pengayom 

sekaligus mengabdi masyarakat. Tidaklah keliru rakyat memilih 

Tarmin untuk menjadi pimpinan mereka. Urusan yang semula harus 

lewat bbirokrasi sepanjang jalanan macet, kini bisa melaju secepat 

taksi di jalan tol. Kolusi, Korupsi, Manipulasi yang dulu menjadi 

kebiasaan, kini menjadi larangan. Kewibawaan aparat desa benar-

benar terwujudkan semasa kekuasaan dipegang Lurah Tarmin.  

Amanat yang disampaikan pengarang dalam cerita tersebut adalah 

... 

a. Bertindaklah jujurlah jika ingin disukai orang lain. 

b. Janganlah memaksakan diri menjadi pemimpin. 

c. Percaya dirilah jika akan menjadi seorang pemimpin. 

d. Biasakan berbagi dengan orang lain. 

e. Bantulah rakyat kecil jika kita akan dipilih. 

Pertanyaan pada nomer 3 tersebut sudah mencangkup relevan dengan KD 

3.1 karena amanat termasuk dalam unsur intrinsik dalam sebuah prosa 

fiksi.  

 Selain nomer tersebut, pada nomor 22 juga relevan dengan KD 3.1 

karena pada pertanyaan di soal teks meminta siswa untuk mengomentari 

keunggulan pada cuplikan teks tersebut. Maka, dapat dikatakan hal ini 

sesuai dengan KD dan kriteria penilaian tentang siswa mampu 

mengomentari konteks dalam puisi maupun prosa fiksi, karena novel juga 

dapat dikatakan sebagai prosa fiksi. Berikut ini merupakan soal nomor 22. 

22. Cermati kutipan cerpen berikut! 

Angin pergantian musim semakin kencang berembus, mengantar 

hawa dingin yang menembus ketebalan jaket yang kukenakan. Aku 

merasakan suasana malam ini tidak biasanya. Aku erasa ada yang 

aneh. Bulu kudukku berdiri. Sesekali lolongan anjing di kejauhan 

menambah suasana malam semakin mencekam. Kuletakkan AL-

Quran kecil di pangkuanku ke tempatnya. Aku bangkit menuju 

kamar di samping surau. Langkahku tiba-tiba terhenti. Sekelebatan 

aku melihat bayangan hitam di bawah pohon nagka di samping 

rumah. Aku menajamkan penglihatan. 

      Santet, Ida Royani S. Pd. 

Kalimat komentar yang menyatakan keunggulan sesuai dengan 

kutipan adalah ... 

a. Cerpen tersebut menarik karena menggambarkan suasana 

malam yang menakutkan dan diperkuat dengan lolongan 

anjing. 

b. Bahasanya mudah dipahami, tetapi sayang pesan yang ingin 
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disampaikan pengarang kurang tergambar secara jelas. 

c. Pengarang berhasil menghadirkan latar suasana pada malam 

hari yang menakutkan melalui dialog dan perilaku tokoh 

d. Pengarang menggunakan kata-kata yang biasa dijumpai sehari-

hari sehingga dapat menghidupkan suasana cerita 

e. Latar suasana dan latar waktu saling mendukung untuk 

menghadirkan cerita yang lebih menarik 

  

 Sama dengan nomor 22 yang diminta untuk mengomentari suatu 

pernyataan yang ada. Pada nomer 38 relevan dengan KD 3.1 berbeda 

dengan nomor 22 yang merupakan prosa fiksi yaitu novel, nomor 38 ini 

berupa prosa faktual hanya saja pada soal ini dalam bentuk tabel yang 

menjelaskan tentang penjualan suatu toko baju dalam sebulan. Hal ini 

dapat diketahui pada pilihan jawaban yag disedikan pada soal tersebut. 

berikut adalah soal nomor 38. 

38. Cermatilah Matriks berikut! 

No Jenis Ukuran 

39 40 41 42 

1. Baju Kaos 0 50 40 25 

2. Celana Panjang 2 40 30 10 

3. Kemeja 30 25 25 10 

Pernyataan yang sesuai dengan isi matriks adalah ... 

a. Baju kaos erupakan baju terlaris selama bulan November 2010 

b. Selama bulan November 2010 penjualan celana panjang 

menduduki peringkat kedua 

c. Selama bulan November 2010 kemeja ukuran 40 lebih banyak 

terjual dibandingkan kaos 

d. Selama bulan November 2010 kaos dan kemeja ukuran 41 

jumlah yang terjual sama 

e. Selama bulan November 2010 celana panjang ukuran 42 

paling sedikit terjual  

 

 Pada nomor 30 dan 34 relevan dengan KD 3.1 yang ini karena pada 

nomor 30 pertanyaannya meminta siswa untuk mencari kalimat yang 

bersinonim dapat suatu paragraf yang ada di soal tersbeut. Hal ini berarti 

meminta siswa untuk menyimak paragraf bacaan tersebut. Begitu juga 

dengan nomor 34, yang meminta siswa untuk mencari bentuk opini pada 
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suatu paragraf yang terdapat dalam soal tersebut. Hal ini juga sesuai 

dengan kegiatan pembelajaran tentang mengevaluasi isi teks dengan logis. 

Maka, secara tidak langsung pada soal-soal tersebut meminta siswa untuk 

menyimak serta memahami konteks dalam bacaan yang sudah disediakan 

pada soal. Berikut ini adalah soal nomor 30 dan 34 yang relevan dengan 

KD 3.1. 

30. Bacalah paragraf berikut! 

(1) Makanan tidak hanya mengenyangkan perut dan memuaskan 

rasa lapar. (2) Tetapi, makanan juga bisa mempengaruhi suasana 

hati (mood). (3) Jika Anda sedangn bersedih, ada bebrapa 

makanan yang membuat suasana hati pilu Anda menjadi positif. 

(4) Contohnya, kacang-kacangan merupakan salah satu sumber 

terbaik dari mineral selenium yang meningkatkan suasana hati dan 

mengurangi kecemasan. (5) Kemudian saat sedang sedih orang 

menjadi lebih ingin makan makanan yang manis, namun makanan 

tersebut justru dapat membuat gula darah menjadi tidak stabil yang 

bisa merusak suasana hati.  

Kalimat yang memiliki kata bersinonim terdapat pada kalimat 

bernomer ... 

a. (1)                           d. (4) 

d. (2)                           e. (5)  

e. (3) 

 

 

34. Bacalah paragraf berikut! 

(1) Baru-baru ini Pemerinah Kota Surabaya telah mengadakan 

penertiban terhadap ratusan bangunan liar di bantaran Sungai Jagir 

Wonokromo. (2) Penertiban itu dilakukan karena keberadaan 

bangunan-bangunan trsebut dinilai telah melanggar prda tentang 

Ketertiban Umum. (3) Tentu saja sebelum melakukan penertiban, 

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi. (4) Selain 

itu Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan waktu sekitar tiga 

bulan kepada pemilik bangunan untuk pindah dan mengemasi 

barang-barangnya. (5) Dengan demiian hal-hal yang tidak 

diinginkan selama penertiban berlangsung tidak terjadi. 

Kalimat berbentuk opini dalam paragraf tersebut ditindai dengan 

nomer ... 

a. (1)                            d. (4) 

b. (2)                            e. (5) 

c. (3) 
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 Selain aspek kmpetensi berbahasa, pada soal ini terdapat beberapa 

kompetensi bersastra, hal ini terdapat pada nomer teks soal nomor 26. 

Pada nomor 26 sudah relevan dengan KD 3.1 karena sudah memenuhi 

kriteria penilaian berupa mengungkapkan unsur intrisik pada prosa fiksi. 

Pada soal ini siswa diminta untuk mengungkapkan tahapan alur dalam 

penggalan novel. Berikut merupakan soal nomor 26.  

26. Bacalah penggalan novel berikut! 

Sampai di sana, Syalimah mendengar orang berteriak-teriak panik 

dan menggunakan alat apa saja untuk menggali tanah yang 

menimbun Zamzami. Para penambang yang tak punya cangkul 

menggali dengan tangannya, secepat-cepatmya. Syalimah berlari 

dan bergabug bersama mereka. 

(Andrea Hirata : Padang Bulan) 

Tahapan alur penggalan novel tersebut adalah ... 

a. Pengenalan situasi cerita 

b. Pengungkapan peristiwa 

c. Menuju terjadinya konflik 

d. Puncak konflik 

e. Penyelesaian 

 

 Senada dengan nomor 26, di soal nomor 36 juga merupakan soal 

yang relevan dengan KD 3.1 karena dalam perintah pada soal meminta 

siswa membaca kemudian diberikan penjelas lain pada pertanyaannya 

yaitu siswa diminta untuk menentukan tema yang tepat dari penggalan 

puisi yang terdapat pada soal. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian 

dalam pengungkapkan unsur intrinsik prosa fiksi, karena didalam unsur 

intrinsik terdapat juga alur serta tema. Berikut adalah soal nomer 36 yang 

relevan dengan KD 3.1.  

36. Bacalah penggalan puisi tersebut! 

Layaknya Suku Buday 

Sesulit itukah bagi kita 

Untuk menjaga keramahtamahan tetap terpelihara 

Membuat mulut melontarkan kata “Terima Kasih” 

Membuat mulut membentuk lengkun senyum nan indah 

Layaknya keramahan yang suku Buduy pelihara 

Tema penggalan puisi tersebut adalah ... 

a. Hilangnya budaya main 

b. Terkikisnya kehormatan diri 
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c. Hilangnya kepercayaan diri 

d. Keramahtamahan yang mulai luntur 

e. Ketidakpedulian terhadap sesama 

 

 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. 

4. 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! 

 

 Selain nomor 4 yang relevan dengan KD 3.1, nomor 5 juga relevan 

dengan KD 3.1 karena pertanyaan yang ada seusai dengan kriteria penilaian 

yang ada yaitu mengemukakan pesan yang tersirat pada puisi, prosa 

fiksi/prosa ilmiah sederhana yang ada. Berikut ini nomor 5 yang sesuai 

dengan KD 3.1. 

5. Majas apakah yang terdpat dalam penggalan puisi! 

a. Dewi malam bersebunyi di balik awan. 

b. Harimau mengaung memecahkan keheningan malam. 

c. Kecantikan gadis itu laksana malaikat tanpa sayap. 

d. Jakarta adalah kota metropolitan 

Jakarta poros kehidupan 

Jakarta kota beribu manusia 

Jakarta miniatur bangsa 

 

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

SMK berdasarkan KD 3.2 

 Soal UAS pada semester gasal kelas XII ini mencangkup 5 KD. 

Salah satunya pada KD 3.2 tentang mengapresiasi secara lisan teks seni 

berbahasa dan teks ilmiah sederhana. Pada KD 3.2 siswa diminta untuk 
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bisa mengapresiasi baik teks seni bahasa ataupun teks ilmiah, maka 

dengan itu terdapat beberapa kategori penilaian yang dapat mencapai KD 

tersebut. Kategori penilaian tersebut dibuat guru untuk siswa untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa. Pada 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.  

 Seperti pada teks soal nomor 1 yang membahas tentang istilah kata 

yang kurang dipahami hal ini relevan dengan KD 3.2 karena pada KD 

tersebut terdapat kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan teks soal 

nomor 1 tersebut yaitu siswa mendiskusikan istilah-istilah yang sulit 

dipahami dari teks. Berikut ini soal nomor 1.  

1. Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 

“Cimtegate adalah sebutan bagi publikasi surat-surat elektronik 

(E-mail) dan dokumen yang dibajak dari server institusi riset 

terkenal di dunia, Cimatic Research Unit atau CRU of the 

University Eart Anglia di Inggris. Atas terungkapnya surat-surat 

elektronik tersebut, merebaklah rasa skeptis di beberapa kalangan. 

Banyak pihak yang meragukan metode penelitian para ahli cuaca 

soal perubahan iklim. Sekandal ini menguatkan banyaknya 

manipulasi data yang dilakukan para peneliti. Muncul tuduhan para 

peneliti telah melebih-lebihkan kekhawatiran tentang perunahan 

iklim”. 

Arti istilah Skeptis dalam paragraf tersebut adalah ... 

a. Percaya diri             d. Panik 

d. Malu              e. Ragu-ragu 

e. Takut  

 

 Selain itu, pada nomor 4 relevan dengan KD 3.2 hal ini karena pada 

nomor 4 soal objektif ini teks soal membahas tentang pertanyaan yang 

meminta siswa untuk melengkapi paragraf yang kurang. Begitu halnya 

pada nomor 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 yang revelan dengan KD 3.2. 

berikut teks soal nomor 4 yang mewakili relevan dengan KD 3.2. 

 

4. Bacalah kalimat rumpang berikut dengan seksama! 

Untuk mnambah gairah kerja, perusahaan itu berusaha memberikan 

[...] kepada para karyawannya. 

Kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang 
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dalam kalimat di atas adalah... 

a. Insentif   d. Income 

b. Intensif   e. Input 

c. Intensitas 

 

  Perkaitan dengan KD 3.2 berhubungan juga dengan kompetensi 

berbicara yang ada didalamnya. Hal ini relevan dengan nomor 10 pada 

soal UAS gasal terlihat pada bentuk pertanyaannya yang berupa gagasan 

pokok dalam suatu paragraf. Selain nomor 10, terdapat beberapa nomer 

yang memilki kesamaan dalam bentuk pertanyaannya yang juga dapat 

dikatakan relevan dengan KD 3.2. Pada KD 3.2 terdapat kriteria penilaian 

salah satunya meminta siswa untuk menceritakan kembali dengan 

kalimatnya sendiri. Maka pada soal nomor 10, 11, 12, 13, 21, dan 23 

dikatakan relevan dengan KD 3.2. Berikut adalah soal nomor 10 yang 

menandakan relevan dengan KD 3.2. 

10. Bacalah paragraf berikut! 

Setelah 130 tahun, jejak-jejak kedahsyatan Gunung Krakatau yang 

menggemparkan dunia tetap menarik minat untuk ditelit. Hadi, 

seorang peneliti, berniat untuk menelitinya. Banyak hal yang dapat 

dipelajari dari jejak-jejak sisa letusan gunung tersebut. Ini penting 

terutama untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan jika 

kembali terjadi bencana serupa dari anak gunung Krakatau. 

Dengan semangat khas, peneliti itu memulai risetnya 

mengungkapkan misteri sisa letusan gunung secara mandiri.  

Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ... 

a. Seorang peneliti bernama Hadi 

b. Jejak-jejak kedahsyatan Gunung Krakatau 

c. Akan terjadi kembali bencana yang serupa 

d. Mengungkap misteri sisa letusan gunung 

e. 130 tahun bencana gunung Krakatau 

 

 Teks soal yang relevan dengan KD 3.2 terdapat pada nomor 27. 

Hal ini dikatakan relevan karena pada soal 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. 
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27. Bacalah penggalan novel berikut! 

Pagi penduduk Takeran, semasa kupatan ini, ada lagi tradisi 

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. pada penjabaran kriteria 

penilaian dan kegiatan pembelajaran KD tersebut lebih berkaitan dengan 

kompetensi membaca dari teks ilmiah yang ada dan beberapa lingkup yang 
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berhubungan dengan teks ilmiah sederhana. Terdapat 11 butir soal obketif 

yang berkaitan dengan KD 3.3, antara lain pada soal 5, 6, 7, 8, 9, 20,  29, 

31, 32, 33, dan 40.  

 Seperti pada nomor 5, 6, 7, 8, 9, 20, 29, 31, 32, dan 33 yang relevan 

dengan KD 3.3. Jika dilihat dari 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 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 

  

 Pada teks soal selanjutnya yang relevan dengan KD 3.3 yaitu 

nomor 40. Pada nomer ini siswa diminta untuk menyusun kalimat menjadi 

paragraf yang baik dan benar. Hal ini terdapat pada teks soal yang ada di 

soal UAS gasal. Hal ini dikatakan relevan karena pada soal tersebut sesuai 

dengan kegiatan pembelajaran yang ada yaitu menyusun kerangka 

proposal secara sistematika. Berikut adalah teks soal nomor 40.  

40. Cermati teks berikut! 

(1) Tujuan mereka adalah berdagang kebutuhan pokok seperti 

rempah-rempah dan bahan bangunan 

(2) Pada awalnya menjajah bangsa lain bukan tujuan Bangsa Eropa 
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ketika meninggalkan tanah airnya. 

(3) Maka orang Belanja membentuk VOC dan orang Inggris 

mendirikan perusahaan Hindia Timur Inggris. 

(4) Para direktur perusahaanlah yang berkuasa dan menjalankan 

usahanya sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. 

(5) Pemerintah dari Negara Belanda dan Inggris tidak banyak 

terlibat dalam pendirian usaha perdagangan tersebut.  

Urutan kaliamat agar menjadi paragraf yang baik adalah ... 

a. (1), (2), (4), (5), dan (3) 

b. (1), (5), (2), (4), dan (3) 

c. (2), (1), (3), (5), dan (4) 

d. (2), (3), (1), (5), dan (4) 

e. (3), (2), (1), (4), dan (5) 

 

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. 

 

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

berdasarkan KD 3.5 
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 Pada KD 3.5 yaitu tentang menulis laporan ilmiah sederhana 

merupakan KD yang meminta siswa untuk membuat suatu objek yang 

berupa laporan ilmiah yang sederhana. Sesuai dengan kriteria penilaian 

yang ada siswa diminta untuk merumuskan judul, dijadikan susunan yang 

sistematika, direncakan menjadi rancangan isi dalam laporan, dan 

kemudian disusun isi laporan ilmiah sederhana. Pada kriteria penilaian 

tersebut siswa juga mendapatkan materi pembelajaran di dalam kelas 

sebelum diadakan UAS.  

 Pada materi pembelajaran tersebut salah satunya dijadikan sebagai 

soal dalam UAS gasal ini. Materi pembelajaran tersebut tentang teknik 

penulisan daftar pustaka dan teknik penulisan catatan kaki yang baik dan 

benar. Teks soal pada nomor 1 merupakan salah satunya yang relevan 

dengan KD 3.5. Soal nomor 1 tersebut 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! 

  

 Terdapat nomor yang tidak relevan dengan KD 3.5. Nomor tersebut 

adalah nomor 2. Pada KD 3.5 seharusnya siswa diminta untuk menulis 

laporan ilmiah bukan untuk memperbaiki laporan ilmiah yang sudah ada 

pada teks. Pada teks soal nomor di soal subjektif ini dikatakan tidak 

relevan juga pada kriteria pembelajaran yang ada pada KD 3.5 dan 

kegiatan pembelajaran yang menjelaskan menyusun isi laporan dan 

menulis laporan ilmiah yang sederhana secara tepat dan lengkap. Berikut 

ini soal nomor 2 yang tidak relevan dengan KD 3.5. 

2. Perbaikilah kalimat di bawah ini agar menjadi kalimat yang 
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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.  

 

B. Pembahasan 

Terdapat beberapa penelitian yang terdahulu dijadikan dasar penelitian ini. 

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan 

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 menghasilkan penelitian tetang analisis 

soal Ulangan Akhir Semester dengan menggunakan 4 keterampilan yaitu 

menyimak/mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis berdasarkan SK dan 

KD. Hal itu menjadi persamaan dengan penelitian ini yang menganalisis soal 

dengan menggunakan 4 keterampilan dan berdasarkan SK dan KD. Berbedaan 

dari kedua hasil penelitian ini terletak pada sumber datanya, inti pembahasan yang 

ada, serta komponen yang akan dibahas. Sumber dapat pada penelitian 

Kusumawati lebih pada soal Ulangan Akhir Semester Ganjil di SMP, sedangkan 

penelitian ini di SMK. Pembahasan di penelitian Kusumawati berdasarkan uji 

validitasnya, sedangkan penelitian ini pada relevansi soal. Komponen dalam 

penelitian yang terdahulu menonjol yang aspek kompentensi bersastra, sedangkan 

penelitian ini pada aspek berbahasa maupun bersastra.  

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). Hasil pembahasan dalam penelitian terdahulu ini memiliki 
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kesamaan dan perbedaan. 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”. Memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian 

ini. 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 mempunyai persamaan dan perbedaan yaitu penelitian 

yang berjudul “Pemetaan Butir Soal dalam Rangka Mencapai Pembelajaran Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas X SMK Muhammadiyah Baturetno” dalam 

penelitian skripsi dari Kiswati (2013). Penelitian kedua ini memilki persamaan 

yaitu pada objek penelitian sama-sama soal UAS gasal di SMK Muhammadiyah, 

yang di analisis oleh Kiswati sama-sama tentang butir soal Bahasa Indonesia, 

kemudian cara menganalisisnya sama-sama menggunakan SK dan KD. Perbedaan 

dari kedua penelitian ini, tentang soal kelas yang ditelit berbeda, Kiswati di kelas 

X sedangkan penelitian ini di kelas XII. Kemudian, penelitian yang terdahulu 

hasil pembahasan hanya memetakan saja nomer berapa saja yang sesuai dengan 

SK dan KD. Sedangkan penelelitian ini dengan menggunakan kesesuaian 

relevansi soal dengan SK dan KD.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dwipayani (2013) yamg nerjudul “Analisis 

Validitas dan Reliabilitas Butir Soal Ulangan Akhir Semester Bidang Studi 

Bahasa Indonesia Kelas X.D SMA N 1 Terhadap Pencapaian Kompetensi”. Hasil 

penelitian sebelumnya ini memiliki persamaan degan penelitian ini. Hasil 

penelitian keduanya sama-sama tentang mendeskripsikan kualitas butir soal UAS 
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dengan tingkat kesukarannya. Selain itu, tentang kualitas soal UAS yang tidak 

valid atau tergolong rendah. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada 

penelitian Dwipayani yang membahas terfokus pada analisis validitas dan 

reliabilitas terhadap soal UAS. Sedangka pada penelitian ini, lebih terfokuskan 

pada relevansi soal dengan 4 keterampilannya dan SK KD. 

Penelitian yang sama dengan penelitian ini berjudul “Komposisi Aspek 

Berbahasa dan Bersastra pada Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas VII Tahun Pelajaran 2013/2014 di SMP N 3 Sragen dan 

SMP N 1 Surakarta diteliti oleh Tyanurani (2015). Pada keduanya penelitian ini 

memilikin kesamaan yaitu menganaisis soal dengan menggunakan SK KD dengan 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perbedaannya pada skripsi Tyanurani meneliti 

dua sekolah sekaligus yang menggunakan kurikulum 2013 dan kurikum KTSP. 

Sedangkan, penelitian ini pembahas satu sekolah dengan menggunakan kurikulum 

KTSP berdasarkan SK dan KD.  

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 

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 memiliki kesamaan dan perbedaan yaitu pada judul 

“Analisis Butir Soal Tes Objetif Buatan Guru Ulangan Semester Ganjil Mata 

Pelajaran Ekonomi Kelas X di SMA Negeri 1 Mlati Tahun Ajaran 2013/2014” 

yang dibuat oleh Wahyuningsih (2013). Skripsi yang diteliti Wahyuningsih 

memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu tentang menganalisis butir soal 

objetif. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama soal yang dibuat oleh guru 

untuk metode penilaian terhadap siswa. berbedaan dari kedua penelitian ini, pada 
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penelitian Wahyuningsih hanya meneliti tentang soal objetif, sedangkan penelitian 

ini meneliti soal objektif dan soal subjetif. Berbedaan yang mencolok terdapat 

pada mata pelajaran yang dianalisis. Pada penelitian Wahyuningsih meneliti soal 

mata pelajaran Ekonomi kelas X di SMA Negeri 1 Mlati Tahun Ajaran 

2013/2014. Sedangkan, penelitian ini menganalisis tentang soal mata pelajaran 

Bahasa Indonesia soal UAS gasal tahun pelajaran 2017/2018 di SMK.  

 Penelitian yang berjudul “Autentic Assessment: Evaluating the Saudia 

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

(2017. Peneltian terdahulu ini memiliki 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 berbahasa 

(mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis). Perbedaan dari kedua 

penelitian ini, 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.  

Kesamaan penelitian yang berjudul “Language Testing in Colombia: A 

Call for More Teacher Education and Teacher Training in Language 

Assessment” yang diteliti oleh Mendoza dan Arandia (2009) yaitu tentang 

penilaian yang dilakukan guru dengan melibatkan siswa, tetapi tidak banyak juga 

guru di Kolombia yang tidak melibatkan siswa dalam peningkatan mutu dalam 

penilaian. Hal ini juga sama pada penelitian yang dikaji pada peneliti ini, karena 

tidak semua guru juga dapat melakukan penilaian dengan benar. Perbedaan dari 

kedua penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu, penelitian berada di Kombia 

dengan menyajikan hasil tentang persepsi guru tentang kebahasaan dalam 

penilaian dan cara penilaian guru bahasa di kelas. Sedangkan, pada penelitian 

yang diteliti saat ini, berada di salah satu SMK swasta di Kartasura dengan 

menyajikan hasil tentang analisis relevansi soal UAS yang dibuat oleh guru.  

Penelitian yang dilakukan oleh Birjandi dan Sarem (2012) berjudul 

“Dymanic Assessment (DA): An Evalution of the Current Trends in Language 
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Testing and Assessment”. Pada penelitian keduanya memiliki kesamaan antara 

lain tentang pencapaian guru dalam kriteria penilaian dengan menggunakan tes. 

Pada peneltian yang dilakuan Birjandi dan Sarem, menggunakan pelatihan khusus 

untuk media pendekatan kepada siswanya dan untuk mengembangkan kriteria 

penilaian terhadap siswanya. sedangkan, berbeda dengan penelitian ini, guru 

hanya membuat soal tanpa mengetahui tingkat pemahaman siswanya. kriteria 

penilaian tidak menjadi tolak ukur dalam pembuatan soal, hal ini dibuktikan 

terdapat beberapa soal yang tidak relevan dengan kriteria penilaian yang dibuat 

oleh guru. 

Penelitian yang memiliki kesamaan lainnya, terdapat pada judul “The 

Relationship between Listening and Other Language Skills in International 

English Languange Testing System” yang diteliti oleh Bozogian (2012). 

Penelitian ini membahas tentang hubungan 4 keterampilan yaitu mendengarkan, 

berbiara, membaca, dan menulis. Kesamaan pada kedua penelitian tersebut 

terletak pada bab IV pada penelitian ini juga menganalisis soal dengan 

menggunakan komposisi 4 keterampilan tersebut. perbedaan dari penelitian ini, 

jika Bozogian menggunakan 4 keterampilan tersebut untuk di analisis dengan 

bahasa internasional. Berbeda dengan, penelitian ini yang menggunakan 4 

keterampilan ini untuk menganalisis soal UAS gasal kelas XII di SMK. 

Penelitian Palacio, Gaviria, dan Brown (2016) yang menghasilkan judul 

“Aligning English Language Testing With Curriculum”. Berbedaan kedua 

penelitian ini Palacio, dkk membahas sekelompok guru dari program bahasa 

Inggris di Kolombia untuk merencakan tes berupa tes praktik di kelas dengan 

kesesuainya dengan kegiatan pengajaran saat di kelas. Sedangkan, pada penelitian 

ini guru tidak menggunakan tes berupa praktik untuk mengukur tingkat pemaham 

siswa, guru hanya menggunakan tes tertulis berupa soal objektif dan soal 

subjektif. Selain perbedaan, terdapat kesamaan dari kedua penelitian ini yaitu 

tentang guru sama-sama membuat tes sendiri untuk mengukur kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan siswa di kelas dengan menggunakan tes.  
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C. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan pada penelitiannya. Keterbatasan 

penelitian terjadi karena terbatasnya referensi atau teori-teori bagi peneliti. 

Khususnya teori mengenai Standar Kompetensi dan Kompteni Dasar. Hal ini 

memungkinkan terdapat kesalahan dalam analisis data mengenai Standar 

Kompetensi dan Kompentesi Dasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


