










Alasan penelaahan soal pilihan ganda pada Ulangan Akhir Semester (UAS) 

gasal kelas XII di SMK bidang studi Bahasa Indonesia tahun pelajaran 

2017/2018 

Terdapat 3 aspek yang ditelaah pada soal UAS pilihan ganda pada penelitian 

ini, aspek tersebut diantaranya sebagai berikut. 

A. Materi 

Pada penelitian ini materi berperan penting dalam pembuat soal yang dibuat 

oleh guru. Maka, pada penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian materi yang ada 

dalam soal UAS pilihan ganda, antara lain, pertama, tentang materi yang sesuai 

dengan indikator. Pada poin ini soal UAS pilihan ganda yang berjumlah 40 butir 

soal sesuai dengan indikatornya. Maka, dapat dikatakan sudah mencapai indikator 

yang sudah dibuat oleh guru. Kedua, kesesuaian materi dengan komposisinya. Hal 

ini dapat dilihat bab IV terdapat hasil penelitian yang membahas tentang 

komposisi soal berdasarkan 4 keterampilan (mendengarkan/menyimak, berbicara, 

membaca, menulis), dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa 40 butir soal pilihan 

ganda sesuai dengan komposisi yang ada. Ketiga, pilihan jawaban homogen dan 

logis. Pada penelitian ini dari 40 soal butir soal guru dapat dikatakan variatif 

dalam membuat soal UAS serta pilihan jawaban yang dibuat logis. 

 

B. Kontruksi 

Penelitian ini menganalisis tentang butir soal yang berkaitan dengan 

kontruksi pertanyaan dan kontruksi dari pilihan jawaban sendiri. Maka, kontruksi 

dari peneltian ini dibagi menjadi 10 bagian antara lain, pertama, pokok soal yang 

dirumuskan dengan singkat, jelas, dan logis. Pada penelitian ini inti dari 

pertanyaan 40 butir soal UAS dikatakan sudah singkat, jelas serta logis, sehingga 

memudahkan siswa dalam mengerjakan. Kedua, rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja, hal ini sudah sesuai dengan 

40 butir soal yang sudah dibuat oleh guru. Ketiga, pokok soal tidak memberikan 

petunjuk kunci jawaban. Dari 40 butir soal terdapat 1 nomer yang memberikan 

petunjuk jawaban dari soal yaitu nomer 16 tentang soal prosedur. Keempat, pokok 



soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. Dari 40 butir soal semua 

tidak memberikan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Kelima, pilihan 

jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Poin kelima ini sudah sesuai 

dengan 40 butir soal pilihan ganda yang ada dalam soal UAS gasal. Keenam, 

gambar grafik, tabel, diagram, atau sejensnya jelas dan berfungsi. Pada soal 

pilihan ganda yang berjumlah 40 butir soal, soal yang menggunakan tabel terdapat 

pada nomer 38 dan tabel yang digunakan sudah jelas serta berfungsi dengan baik 

dalam menjawab soal yang ada, hanya aja, penyataan kalimat penjelas untuk tabel 

kurang dapat dipahami. Ketujuh, panjang pilihan jawaban relatif sama. Dari 40 

butir soal relatf sama panjangnya, hanya beberapa soal yang terlalu panjang pilhan 

jawabannya yaitu nomer 11 dan 21. Kedelapan, pilihan jawaban dari 40 butir soal 

tidak menggunakan pernyataan “semua jawaban di atas salah/benar” dan 

sejenisnya. Kesembilan, terdapat pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

yang sudah disusun secara urut atau berdasarkan kronologi hal ini terdapat pada 

nomer 6, 34, dan yang sesuai dengan kronologi nomer 40. Kesepuluh, dari 40 soal 

butir soal tidak ada yang bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 

C. Bahasa/budaya 

Aspek bahasa/budaya dalam soal berperan penting dalam penyajian soal. Hal 

ini akan dibagi menjadi 6 bagian oleh peneliti. Maka, pada penelitian ini terdapat 

bahasa/budaya yang berkaitan dengan pilihan ganda antara lain. Pertama, pada 

soal pilihan ganda ini terdapat nomer yang tidak sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yaitu nomer 24, 27, dan 31. Kedua, penggunaan bahasa dari 40 butir 

soal dalam soal sudah menggunakan bahasa komunikatif dengan siswa. Ketiga,  

pada pilihan ganda terdapat soal yang mengguanakan kata dari daerah tertentu 

yatu pada nomer 27. Keempat, terdapat beberapa nomer yang menggunakan 

pengulangan kata/kelompok kata yang sama pada pilihan jawaban seperti pada 

nomer 12, 19, 23, 32, 35, dan 38. Kelima, terdapat soal yang menjiplak persis dari 

sebuah penggalan novel ini terdapat di nomer, 21, 22, 24, 26, dan 27. Keenam, 

pada soal UAS gasal dari 40 butir soal tidak ada soal yang menyinggung pribadi 

seseorang , suku, ras, dan agama.   







Alasan penelaahan soal uraian pada Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal 

kelas XII di SMK bidang studi Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2017/2018 

 Terdapat 3 aspek yang ditelaah pada soal uraian UAS gasal pada 

penelitian ini, aspek tersebt diantaranya sebagai berikut. 

A. Materi 

Pada penelitian ini soal uraian dibagi menjadi 4 bagian berikut ini alasan dari 

soal uraian UAS gasal. Pertama, kesesuai dengan indikator soal nomer 1, 4, dan 5 

sudah sesuai dengan indikator yang ada. Sedangkan, untuk soal nomer 2 dan 3 

tidak sesuai dengan indikator yang ada karena soal nomer 2 dan 3 hanya meminta 

siswa untuk memperbaiki soal yang ada, padahal dalam indikator yang dibuat oleh 

guru siswa harus membuat suatu hasil. Contohnya pada nomer 2 yang seharusnya 

terdapat di KD 3.5 menulis laporan lmiah sederhana, hal ini tidak sesuai dengan 

indikator yang ada jika soal nomer 2 siswa hanya diminta untuk memperbaiki 

kalimat ilimiah yang sudah ada dalam soal. Kedua, materi pada soal nomer 1, 4, 

dan 5 sudah sesuai dengan komposisi yang ada, sebaliknya nomer 2 dan 3 tidak 

sesuai dengan komposisi yang ada karena ketidaksesuaian dengan indikator. 

Ketiga, karena soal yang tidak sesuai dengan indikator yang ada maka nomer 2 

dan 3 batasan pertanyaan dan jawaban tidak sesuai dengan yang dharapankan, 

sebaliknya nomer 1, 4, dan 5 sudah sesuai dengan yang diharapkan. Keempat, dari 

5 soal uraian yang ada dalam soal UAS materi yang ditanyakan terdapat nomer 2 

dan 3 yang tidak sesuai dengan jenjang dan tingkat kelasnya karena hanya diminta 

untuk memperbaiki.  

B. Konstruksi 

Pada penelitian ini menggunakan 4 poin kontruksi dalam soal uraian UAS 

gasal antara lain. Pertama, dari 5 soal tersebut semuanya sudah menggunakan 

kata tanya atau perintah yang sudah tempat sehingga dapat menuntun siswa 

menjawab soal uraian dengan baik. Kedua, petunjuk yang jelas yang dibuat guru 

dalam membuat soal sudah tepat hal ini terlihat dari kelima soal uraian tersebut 

bahwa pertanyaannya terlihat praktis, efisien, dan jelas. Ketiga, guru dalam soal 

yang dibuatnya tidak diberikan pedoman perskorannya dari soal objektif dan soal 



subjektifnya. Keempat, dari soal uraian yang dibuat oleh guru tidak terdapat soal 

yang menggunakan tabel, gambar, grafik, peta atau sejenisnya.  

C. Bahasa/budaya 

Aspek terakhir yang digunakan pada penelitian ini tentang bahasa/budaya 

yang terdapat pada soal UAS gasal. Bahasa/budaya dalam penelitian ini dibagi 

menjadi 5 poin sebagai berikut. Pertama, dari kelimat soal uraian UAS gasal 

bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Kedua, 

pembuatan kalimat pada soal uraian ini sudah komunikatif dengan siswa sehingga 

pertanyaan mudah untuk dipahami siswa. ketiga, soal uraian ini hanya 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak 

menggunakan bahasa daerah/tabu. Keempat, soal yang dibuat oleh guru ini tidak 

ada yang menimbulkan ungkapan atau kata yang dapat memberikan salah 

pengertian. Kelima, guru dalam membuat soal UAS gasal tahu bagaimana 

membuat soal yang baik sehingga dalam pemilihan kata tidak ada yang 

menggunakan kata atau ungkapan yang dapan menyinggung orang lain atau 

siswanya.  
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