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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diungkapkan dari penelitian ini antara lain.  

1. Dari 40 soal objektif yang terdapat dalam soal Ulangan Akhir Semester 

gasal terdapat 18 butir soal objektif yang tidak sesuai dengan penyajian 

soal yang baik dan benar sisanya 22 butir soal sudah ssuai dengan 

penyajian soal yang baik dan benar. Selain itu, terdapat 5 butir soal 

subjektif yang 2 soal subjektif pada Ulangan Semester gasal bidang studi 

Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2017/2018 kelas XII tidak sesuai dengan 

penyajian soal yang baik dan benar sisanya 3 butir soal sudah sesuai 

dengan penyajian.  

2. Analisis tentang komposisi berdasarkan 4 keterampilan berbahasa dari 40 

butir soal objektif dan 5 butir soal subjektif. Terdapat 12 butir soal objektif 

yang sesuai dengan kompetensi mendengarkan, kompetensi berbicara 

terdapat 16 butir soal yang relevan, kompetensi membaca terdapat 12 butir 

soal yang relevan, dan 5 soal subjektif sudah relevan dengan kompetensi 

menulis.  

3. Hasil 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 nomer yang kurang relevan. Terdapat 40 soal objektif 

yang sudah relevan dengan SK dan KD. Kemudian, dari 5 soal subjetif, 

terdapat 2 nomor soal subjetif yang tidak relevan dengan SK dan KD.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab 

IV di atas, penelitian ini dapat diimplikasikan sebagai berikut. 
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1. Peneltian relevansi soal dalam Ulangan Akhir Semester gasal ini dapat 

diimplikasikan sebagai sumbangan penelitian dan memperkuat 

penelitian sebelumnya khususnya di bidang pendidikan. 

2. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan sebagai referensi penggunaan 

pendidikan yang sesuai dengan SK dan KD ketika menganalisis soal 

objektif maupun subjektif. 

3. Penelitian ini dapat diimplikasikan sebagai materi ajar dalam 

memproduksi soal di SMK kelas XII. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab 

IV di atas, peneliti memiliki beberapa saran seperti berikut. 

1. Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Sehingga diharapkan 

pembaca dapat menyempurnakannya dengan cara melakukan 

penelitian tentang relevansi soal dengan teori yang lebih banyak. 

2. Penelitian ini mengkaji relevansi soal dalam Ulangan Akhir Semester 

gasal. Peneliti menyarankan kepada peneliti selajutnya agar melakukan 

penelitian yang sama dengan sumber data yang berbeda. 

3. Peneliti ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti lain di 

bidang pendidikan, khususnya mengenai relevansi soal. 

4. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi guru untuk melatih dalam 

pembuatan soal yang baik dan benar. 

5. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi siswa untuk mencapai 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang ada.  

 

 

 

  


