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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemetaan Kualitas Soal UAS Bahasa
Indonesia Yang Dikembangkan Oleh Guru Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Mataram Di SMA Se-Kabupaten Lombok
Barat yang ditinjau dari validitas materi, validitas konstruk, dan validitas bahasa.
Hal ini dilatar belakangi oleh soal UAS yang disusun oleh guru Bahasa Indonesia
sebagian besar belum melakukan analisis butir soal secara keseluruhan. Penelitian
ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang
digunakan yaitu metode dokumentasi dan metode catat. Data yang diperoleh
dianalisis dengan format kesesuaian KD dan indikator, instrumen kualitatif butir
soal, dan perhitungan manual. Hasil dari penelitian menunjukkan: (1) Kualitas
soal berdasarkan validitas materi, pada validitas ini terdapat jumlah soal dari 23
sampai 30 butir soal Ulangan Akhir Semester yang terdapat pada SMAN 1
Labuapi hasil validasi dari aspek materi diperoleh 13 butir soal atau sebesar
43,33% yang telah memenuhi 4 kategori, 12 butir soal atau sebesar 40% yang
hanya memenuhi 3 kategori, dan 5 butir soal atau sebesar 16,66% yang hanya
memenuhi 2 kategori. Pada SMAN 1 Kuripan diperoleh 29 butir soal atau sebesar
96,66% yang telah memenuhi 4 kriteria dan 1 butir soal atau sebesar 3,33% yang
hanya memenuhi 3 kategori. Sedangkan pada SMAN 1 Gunungsari diperoleh 19
butir soal atau sebesar 82,60% yang telah memenuhi 4 kategori dan 4 butir soal
atau sebesar 17,39% yang hanya memenuhi 3 kategori. (2) Kualitas soal
berdasarkan validitas konstruk, pada validitas ini terdapat jumlah soal dari 23
sampai 30 butir soal Ulangan Akhir Semester yang terdapat pada SMAN 1
Labuapi hasil validasi dari validitas kosntruk diperoleh 14 butir soal atau sebesar
46,66% hanya memenuhi 10 kategori, 11 butir soal pilihan ganda atau sebesar
36,66% yang hanya memenuhi 9 kategori, 5 butir soal uraian atau sebesar 16,6%
hanya memenuhi 2 kategori. Pada SMAN 1 Kuripan diperoleh 18 butir soal atau
sebesar 60% memenuhi 10 kategori, 7 butir soal pilihan ganda atau sebesar
22,58% yang hanya memenuhi 9 kategori, 5 butir soal uraian atau sebesar 16,6%
hanya memenuhi 2 kategori. Sedangkan pada SMAN 1 Gunungsari diperoleh 11
butir soal pilihan ganda atau sebesar 47,82% yang hanya memenuhi 10 kriteria, 9
butir soal pilihan ganda atau sebesar 39,13% yang hanya memenuhi 9 kriteria, 3
butir soal uraian atau sebesar 13,04% yang hanya memenuhi 3 kriteria.; (3)
Kualitas soal berdasarkan validitas bahasa, pada validitas ini terdapat 30 butir soal
Ulangan Akhir Semester (UAS) di SMAN 1 Labuapi dan SMAN 1 Kuripan telah
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memenuhi semua kategori atau sebesar 100%. Begitupun pada 23 butir soal
Ulangan Akhir Semester SMAN 1 Gunungsari telah memenuhi semua kriteria
atau sebesar 100%; (4) Faktor-faktor penyebab soal UAS belum berkualitas
dilihat dari hasil analisis kualitatif pada kelas XI IPA/IPS adalah sebagai berikut;
(a) Guru mengujikan butir soal yang seharusnya tidak dibahas pada kelas XI
semester 1 dan (b) Guru tidak menyesuaikan butir soal dengan KD dan Indikator.

Kata kunci: Kualitas Butir Soal, Guru Alumni PBSI, SMA Lombok Barat



v

MAPPING THE QUALITY OF INDONESIAN LANGUAGE SUBJECT
TEST QUESTIONS DEVELOPING WITH ALUMNUS OF INDONESIAN

LANGUAGE TEACHER’S AT LANGUAGE AND LITERATURE
EDUCATION FACULTY OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION

(FKIP) MATARAM UNIVERSITY IN SENIOR HIGH SCHOOL OF WEST
LOMBOK REGENCY

By:

Nurul Fajriani

BAHASA INDONESIA DEPARTMENT
FACULTY OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION

MATARAM UNIVERSITY
Email nyunnf00@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to mapping the quality of Indonesian Language subject test
questions used for final exam that is developing with Indonesian Language
teacher’s at Language and Literature Education FKIP Mataram University for
senior high school in west Lombok regency to observe the material validity,
construct validity, and language validity. The background of this term is the most
of test questions for final exam that is compiled by Indonesian Language teacher
have not done the whole analysis item. This research used a descriptive qualitative
method. The data were collected by a documentation method and recording
method. The data were analyzed based on the suitability of KD and indicators,
qualitative instrument, and manual calculation. The result of this research shows
that: (1) The quality of the questions were based on material validity. In this term,
there are 23 to 30 questions test for final exam that was found at Senior High
School of 1 Labuapi from material validity aspect show 13 questions or 43,33
percent which is fulfill four categories, 12 questions point or 40 percent which
have three categories, and 5 questions point or 16,66 percent that was just have
two categories. Then, at Senior High School of 1 Kuripan taken 29 questions
point or 96,66 percent which was fulfill four criteria and 1 questions point or 3,33
percent which have three criteria. Whereas at Senior High School of 1 Gunungsari
taken 19 questions point or 82,60 percent which was fulfill 4 categories and 4
questions point or 17,39 percent which have three categories; (2) The quality of
the questions was based on construct validity. In this term, 23 to 30 questions test
found for final exam at Senior High School of 1 Labuapi, the result of the
construct validity show 14 questions point or 46,66 percent, it just can fulfill ten
categories, 11 questions point of multiple choice or 36,66 percent which was have
nine categories, 5 questions point of essay or 16,6 percent which just fulfill two
categories. Next, at Senior High School of 1 Kuripan taken 18 questions point or
60 percent which was fulfill ten criteria, 7 questions point of multiple choice or
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22,58 percent which was just have nine criteria, 5 questions point of essay or 16,6
percent just fulfill two criteria. While at Senior High School of 1 Gunungsari
found that 11 questions point of multiple choice or 47,82 percent which was fulfill
ten criteria, 9 questions point of multiple choice or 39,13 percent which was just
fulfill 9 criteria, 3 questions point of essay or 13,04 percent which have fulfill
three criteria; (3) The quality of the questions based on languagevalidity shows
that there are 30 questions found for final exam both of them Senior High School
of 1 Labuapi and Senior High School of 1 Kuripan has to fulfill the whole
categories or 100 percent. Thus, in 23 questions for final exam at Senior High
School of 1 Gunungsari has to fulfill the whole criteria or 100 percent; (4) Based
on the results of qualitative analysys, the final examination test that have not been
qualified in the class XI IPA/IPS first semester, the factors explaining the causes
as follows: (a) The teacher gives the questions test that should not be discussed in
class XI first semester and (b) The teacher does not adjust the questions test with
KD and indicators.

Key words: The quality of questions test, Alumnus of PBSI teacher’s, Senior High
School in West Lombok
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A. PENDAHULUAN

Sebagian besar SMA di Lombok

Barat dari hasil pengamatan masih

menggunakan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan. Berdasarkan

kurikulum yang disusun oleh satuan

pendidikan yaitu pelaksanaan

evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) yang merupakan

kurikulum operasional tersebut

dilakukan untuk penyesuaian dengan

perkembangan ilmu pengetahuan,

untuk perubahan dalam kegiatan

pembelajaran termasuk dalam

penilaian, dan pengendalian mutu

pendidikan dalam pencapaian tujuan

pendidikan nasional. Hal ini sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat

(1), evaluasi dilakukan dalam rangka

pengendalian mutu pendidikan

secara nasional sebagai

bentuk akuntabilitas penyelenggara

pendidikan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan. Evaluasi

dilakukan terhadap peserta didik,

lembaga, dan program pendidikan.

Salah satu alat evaluasi yang

digunakan guru yaitu tes. Menurut

Arikunto (2003: 53), tes merupakan

alat atau prosedur yang digunakan

untuk mengetahui atau mengukur

sesuatu dalam suasana, dengan cara

dan aturan-aturan yang sudah

ditentukan. Salah satu penulisan soal

atau tes yang harus dikuasi guru

adalah penulisan butir soal pilihan.

Soal pilihan ganda dan soal uraian

telah lama digunakan sebagai alat

evaluasi oleh guru, salah satunya

digunakan pada saat Ulangan Akhir

Semester (UAS). Pemilihan soal

Ulangan Akhir Semester (UAS)

sebagai obyek penelitian

dilatarbelakangi oleh beberapa

kelebihan UAS yang tidak dimiliki

oleh bentuk evaluasi lainnya, yakni

pelaksanaan UAS bermanfaat

sebagai alat ukur untuk menentukan

kelemahan penguasaan kompetensi

siswa dan pelaksanaannya yang

dilakukan tiap semester merupakan

waktu yang ideal untuk mengukur

hasil belajar siswa.

Dalam kaitannya dengan

kualitas soal UAS, guru Bahasa

Indonesia tentunya membuat sendiri

soal Ulangan Akhir Semester (UAS).

Dalam penyusunan soal UAS yang

disusun oleh guru Bahasa Indonesia

sebagian besar belum melakukan
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analisis butir soal secara

keseluruhan, karena dari hasil

wawancara guru langsung

menggunakan soal Ulangan Akhir

Semester (UAS) sebelum uji

validitas dan penyusunan butir soal

tidak mengikuti prosedur. Guru

seharusnya melakukan analisis butir

soal secara keseluruhan untuk

mengetahui kualitas soal yang

sebenarnya sehingga apabila ada

kekurangan pada satu soal, guru

dapat merevisi soal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut

diperlukan adanya penelitian untuk

mengetahui sejauh mana kualitas

soal UAS yang dibuat dan membantu

guru Bahasa Indonesia dalam

meningkatkan penulisan soal-soal

UAS sesuai dengan bentuk

isi/materi, bentuk konstruk, dan

bentuk bahasa. Maka, semakin bagus

soal yang dibuat oleh guru Bahasa

Indonesia alumni PBSI semakin

tinggi pula kuantitas dan kualitas

Alumni PBSI dalam meningkatkan

kualitas pendidikan.

Berdasarkan alasan di atas, maka

penulis melakukan penelitian dengan

judul “Pemetaan Kualitas Soal UAS

yang Dikembangkan Oleh Guru

Bahasa Indonesia Alumni

Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia FKIP UNRAM di SMA Se-

Kabupaten Lombok Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif yang bersifat

deskriptif. Pada penelitian ini yang

menjadi sasaran penelitian adalah

kualitas soal UAS yang

dikembangkan oleh guru bahasa

Indonesia alumni PBSI FKIP

UNRAM di SMA se-Kabupaten

Lombok Barat. Penelitian kualitatif

akan dikaji dalam bentuk validitas

materi, validitas konstruk, dan

validitas bahasa.

Populasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah soal UAS yang

dikembangkan oleh guru bahasa

Indonesia alumni PBSI FKIP

UNRAM di SMA se-Kabupaten

Lombok Barat. Sedangkan sampel

yang digunakan dalam penelitian ini

adalah soal UAS guru Bahasa

Indonesia SMAN 1 Gerung, SMAN

1 Kuripan, dan SMAN 1 Gunungsari.

Penentuan sampel dalam penenlitian

ini menggunakan teknik purposive

sampling. Teknik purposive
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sampling adalah teknik pengambilan

sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Melakukan

penelitian tentang pemetaan kualitas

soal UAS yang dikembangkan oleh

guru bahasa Indonesia alumni PBSI

FKIP UNRAM maka sampel yang

digunakan disesuaikan dengan

kebutuhan (Sugiyono, 2012: 218-

219).

Menurut Prasetyo (2013: 171),

data adalah catatan atas kumpulan

fakta. Data dalam penelitian ini

berupa kualitas soal pilihan ganda

dan uraian yang dibuat oleh guru

Bahasa Indonesia alumni PBSI dari

segi materi, segi konstruk, dan segi

bahasa. Sumber data dalam

penelitian ini adalah soal UAS

pilihan ganda dan uraian tahun ajaran

2016/2017 di SMA se-Kabupaten

Lombok Barat.

Metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini

sebagai berikut.

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi, ditempuh

melalui pelaksanaan dengan

mengumpulkan data yang bersumber

dari bahan tertulis atau dokumen-

dokumen tertulis. Adapun objek

yang didokumentasikan dalam

penelitian ini adalah soal UAS

berbentuk pilihan ganda dan uraian

tahun 2016/2017 yang

dikembangkan oleh guru Bahasa

Indonesia alumni PBSI FKIP

UNRAM di SMA se-Kabupaten

Lombok Barat.

2. Catat

Metode Catat yaitu cara yang

dilakukan peneliti untuk mencatat

data-data yang ada hubungannya

dengan masalah peneliti, kemudian

diseleksi, diatur, selanjutnya

diklasifikasikan  (http:// herihy.

blogspot. in/2012/05/bab-iii-metode-

dan-teknik-penelitian.html, diakses

pada 10 Januari 2018, pukul 19.00

WITA). Adapun objek-objek yang

akan dicatat pada penelitian ini yaitu

soal UAS yang diseleksi sesuai

dengan prosedur instrumen analisis

soal pilihan ganda dan uraian valid

tidaknya isi soal dengan KD dan

Indikator, valid tidaknya konstruk

dengan penulisan soal yang baik dan

benar, dan bahasa yang digunakan

pada soal UAS di SMA se-

Kabupaten Lombok Barat.

Menurut Ratnawulan dan

Rusdiana (2015: 191-192), instrumen



10

adalah alat yang memenuhi

persyaratan akademis sehingga dapat

dipergunakan sebagai alat ukur atau

pengumpulan data mengenai suatu

variabel. Adapun bentuk instrumen

dalam penelitian ini memiliki tiga

kategori, yaitu instrumen validitas

isi/materi, instrumen validitas

konstruk, dan instrumen validitas

bahasa. Di dalam masing-masing

kategori di atas juga  memiliki

berbagai pembagian yang harus

dipahami. Adapun bentuk instrumen

yang akan digunakan oleh penliti

adalah sebagai berikut.

1. Instrumen Analisis Soal Bentuk

Pilihan Ganda

a. Materi, terdiri dari: (1) Soal sesui

dengan indikator (menuntut tes

tertulis untuk bentuk pilihan ganda),

(2) Materi yang ditanyakan sesuai

dengan kompetensi (urgensi,

relevasi, kontinyulitas, keterpakaian

sehari-hari tinggi), (3) Pilihan

jawaban homogen dan logis, (4)

Hanya ada satu kunci jawaban.

b. Konstruksi, terdiri dari: (1) Pokok

soal dirumuskan dengn singkat, jelas,

dan tegas; (2) Rumusan pokok soal

dan pilihan jawaban merupakan

pernayataan  yang diperlukan saja,

(3) Pokok soal tidak memberi

petunjuk kunci jawaban, (4) Pokok

soal bebas dan pertanyaan yang

bersifat negatif ganda, (5) Pilihana

jawaban homogen dan logis ditinjau

dari segi materi, (6) Gambar, grafik,

tabel, diagram, atau sejenisnya jelas

dan berfungsi, (7) Panjang jawaban

relatif sama, (8) Pilihan jawaban

tidak menggunaan pertanyaan

“semua jawaban di atas salah/benar”

dan sejenisnya, (9) Pilihan jawaban

yang berbentuk angka/waktu disusun

berdasarkan urutan besar kecilnya

angka atau kronologisnya, (10) Butir

soal tidak bergantung pada jawaban

soal sebelumnya.

c. Bahasa, terdiri dari: (1)

Menggunakan bahasa yang sesuai

dengan kaidah bahasa Indonesia, (2)

Menggunakan bahasa yang

komunikatif, (3) Tidak menggunakan

bahasa yang berlaku setempat/tabu,

(4) Pilihan jawaban tidak mengulang

kata/kelompok kata yang sama,

kecuali merupakan satu kesatuan

pengertian.

2. Instrumen Analisis Soal Bentuk

Uraian

a. Materi, terdiri dari: (1) Soal sesui

dengan indikator (menuntut tes
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tertulis untuk bentuk uraian), (2)

Batasan pertanyaan dan jawaban

yang diharapkan sudah sesuai, (3)

Materi yang ditanyakan sesuai

dengan kompetensi (urgensi,

relevasi, kontinuitas, keterpakaian

sehari-hari), (4) Isi materi yang

ditanyakan sesuai jenjang jenis

sekolah atau tingkat kelas.

b. Konstruksi, terdiri dari: (1)

Menggunakan kata tanya atau

perintah yang menuntut jawaban

uraian, (2) Ada petunjuk yang jelas

tentang cara mengerjakan soal, (3)

Ada pedoman penskrorannya, (4)

Tabel, gambar, grafik, peta, atau

yang sejenisnya, disajikan dengan

jelas dan terbaca.

c. Bahasa, terdiri dari: (1) Rumusan

kalimat soal komunikatif, (2) Butir

soal menggunakan bahasa Indonesia

yang baku, (3) Tidak menggunakan

kata/ungkapan yang menimbulkan

penafsiran ganda atau salah

pengertian, (4) Tidak menggunakan

bahsa tang berlaku setempat/tabu, (5)

Rumusan soal tidak mengandung.

Teknik analisis data dalam

penelitian ini mengacu pada validitas

materi, validitas konstruksi, dan

validitas bahasa. Adapun langkah-

langkah analisis data dalam

penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Membuat terlebih dahulu format

analisis data berupa kompetensi

dasar, materi, indikator, bunyi

soal, dan keterangan (Badan

Penelitian dan Pengembangan

Departemen Pendidikan Nasional,

2008: 8).

2. Membaca semua data dan

kemungkinan-kemungkinan

kategori data yang ada.

3. Menganalisis data sesuai dengan

format 1 untuk kesesuaian soal

UAS dengan KD dan Indikator.

4. Menganalisis data dengan

menggunakan 3 bentuk validitas

analisis sesuai pendekatan

kualitatif yakni validitas materi,

validitas konstruk, dan validitas

bahasa.

5. Mengklasifikasi data dan

diurutkan sesuai dengan 3 bentuk

validitas yakni validitas materi,

validitas konstruk, dan validitas

bahasa.

6. Membuat rumus N =	 		 	 x 100%,

untuk mengetahui kualitas data

berupa soal Ulangan Akhir
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Semester (UAS) sesuai 3 bentuk

validitas.

7. Menjelaskan atau

mendeskripsikan 3 bentuk analisis

data yakni validitas materi,

validitas konstruk, dan validitas

bahasa.

8. Menyimpulkan hasil yang

didasarkan pada deskripsi dan

analisis data secara keseluruhan.

Data yang telah dikumpulkan dan

analisis kemudian akan

disimpulkan secara keseluruhan

berdasarkan data-data yang sesuai

dengan objek penelitian, sehingga

hasil penelitian dapat di

pertanggungjawabkan.

Bentuk penyajian hasil

analisis data dalam penelitian ini

berbentuk teks (tekstual) dan dalam

bentuk tabel. Penyajian data secara

tekstual merupakan penyajian data

dalam bentuk kalimat dengan

menggunakan kata-kata biasa,

sedangkan penyajian dalam bentuk

tabel digunakan sebagai instrument

penelitian untuk pemetaan kualitas

soal UAS pada teknik pengumpulan

data dan penyajian hasil analisis data

(dalam Putri, 2014: 46).

C. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

1. Analisis Kualitatif Soal Ulangan

Akhir Semester (UAS)

a) SMAN 1 Labuapi

Soal Ulangan Akhir Semester

(UAS) bahasa Indonesia kelas XI

IPA/IPS SMAN 1 Labuapi

berdasarkan validitas materi yang

mendapat kualifikasi memenuhi

empat kategori yaitu terdapat 13

butir soal diantaranya pada soal

nomor 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, kualifikasi

memenuhi tiga kriteria yaitu terdapat

12 butir soal diantaranya pada soal

pilihan ganda nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6,

8, 9, 10, 11, 12, 15, dan kualifikasi

memenuhi dua kriteria yaitu terdapat

5 butir soal diantaranya soal uraian

nomor 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya

validitas konstruk yang mendapat

kualifikasi memenuhi sepuluh

kategori yaitu terdapat 14 butir soal,

diantaranya pada soal nomor 3, 4, 5,

7, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,

25, kualifikasi memenuhi sembilan

kategori yaitu terdapat 11 butir soal,

diantaranya pada soal nomor 1, 2, 6,

8, 9, 11, 12, 14, 17, 23, 24, dan
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kualifikasi memenuhi dua kategori

terdapat pada soal uraian nomor 1, 2,

3, 4, 5. Sedangkan pada validitas

bahasa yang mendapat kualifikasi

memenuhi semua kategori yaitu

terdapat 30 butir soal, diantaranya 30

butir soal pilihan ganda dan 5 butir

soal uraian.

b) SMAN 1 Kuripan

Soal Ulangan Akhir Semester

(UAS) bahasa Indonesia kelas XI

IPA/IPS SMAN 1 Kuripan

berdasarkan validitas materi yang

mendapat kualifikasi memenuhi

empat kategori yaitu terdapat 29

butir soal, diantaranya pada soal

pilihan ganda nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan

soal uraian nomor 1, 2, 3, 4, 5,

kualifikasi memenuhi tiga kriteria

yaitu terdapat 1 butir soal,

diantaranya pada soal pilihan ganda

nomor 4. Selanjutnya validitas

konstruk yang mendapat kualifikasi

memenuhi sepuluh kategori yaitu

terdapat 18 butir soal, diantaranya

pada soal nomor 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24,

25, kualifikasi memenuhi sembilan

kategori yaitu terdapat 7 butir soal,

diantaranya pada soal pilihan ganda

nomor 1, 3, 4, 15, 21, 22, 23, dan

kualifikasi memenuhi dua kategori

yaitu terdapat 5 butir soal

diantaranya pada soal uraian nomor

1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan pada

validitas bahasa yang mendapat

kualifikasi memenuhi semua kategori

yaitu terdapat 30 butir soal,

diantaranya 30 butir soal pilihan

ganda dan 5 butir soal uraian.

c) SMAN 1 Gunungsari

Soal Ulangan Akhir Semester (UAS)

bahasa Indonesia kelas XI IPA/IPS

SMAN 1 Kuripan berdasarkan

validitas materi yang mendapat

kualifikasi memenuhi empat kategori

yaitu terdapat 19 butir soal

diantaranya pada soal pilihan ganda

nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,

14, 15, 16, 18, 19, 20 dan soal uraian

nomor 2, 3, kualifikasi memenuhi

tiga kriteria yaitu terdapat 3 butir

soal diantaranya pada soal pilihan

ganda nomor 11, 12, 17, dan

kualifikasi memenuhi dua kriteria

yaitu terdapat 1 butir soal

diantaranya pada soal uraian nomor

1. Selanjutnya validitas konstruk

yang mendapat kualifikasi memenuhi

sepuluh kategori yaitu terdapat 11
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butir soal, diantaranya pada soal

nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15,

19, kualifikasi memenuhi sembilan

kategori yaitu terdapat 9 butir soal,

diantaranya pada soal pilihan ganda

nomor 3, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18,

dan kualifikasi memenuhi tiga

kategori yaitu terdapat 3 butir soal

diantaranya pada soal uraian nomor

1, 2, 3. Sedangkan pada validitas

bahasa yang mendapat kualifikasi

memenuhi semua kategori yaitu

terdapat 23 butir soal, diantaranya 20

butir soal pilihan ganda dan 3 butir

soal uraian.

2. Analisis Kualitas Soal UAS Di

SMA Se-Kabupaten Lombok Barat

1) Validitas Materi

Kualitas soal berdasarkan

validitas materi, pada validitas ini

terdapat jumlah soal dari 23 sampai

30 butir soal Ulangan Akhir

Semester yang terdapat pada SMAN

1 Labuapi hasil validasi dari aspek

materi diperoleh 13 butir soal atau

sebesar 43,33% yang telah

memenuhi 4 kategori, 12 butir soal

atau sebesar 40% yang hanya

memenuhi 3 kategori, dan 5 butir

soal atau sebesar 16,66% yang hanya

memenuhi 2 kategori. Pada SMAN 1

Kuripan diperoleh 29 butir soal atau

sebesar 96,66% yang telah

memenuhi 4 kriteria dan 1 butir soal

atau sebesar 3,33% yang hanya

memenuhi 3 kategori. Sedangkan

pada SMAN 1 Gunungsari diperoleh

19 butir soal atau sebesar 82,60%

yang telah memenuhi 4 kategori dan

4 butir soal atau sebesar 17,39%

yang hanya memenuhi 3 kategori.

2) Validitas Konstruk

Kualitas soal berdasarkan

validitas konstruk, pada validitas ini

terdapat jumlah soal dari 23 sampai

30 butir soal Ulangan Akhir

Semester yang terdapat pada SMAN

1 Labuapi hasil validasi dari validitas

kosntruk diperoleh 14 butir soal atau

sebesar 46,66% hanya memenuhi 10

kategori, 11 butir soal pilihan ganda

atau sebesar 36,66% yang hanya

memenuhi 9 kategori, 5 butir soal

uraian atau sebesar 16,6% hanya

memenuhi 2 kategori. Pada SMAN 1

Kuripan diperoleh 18 butir soal atau

sebesar 60% memenuhi 10 kategori,

7 butir soal pilihan ganda atau

sebesar 22,58% yang hanya

memenuhi 9 kategori, 5 butir soal
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uraian atau sebesar 16,6% hanya

memenuhi 2 kategori. Sedangkan

pada SMAN 1 Gunungsari diperoleh

11 butir soal pilihan ganda atau

sebesar 47,82% yang hanya

memenuhi 10 kriteria, 9 butir soal

pilihan ganda atau sebesar 39,13%

yang hanya memenuhi 9 kriteria, 3

butir soal uraian atau sebesar 13,04%

yang hanya memenuhi 3 kriteria.

3) Validias Bahasa

Kualitas soal berdasarkan

validitas bahasa, pada validitas ini

terdapat 30 butir soal Ulangan Akhir

Semester (UAS) di SMAN 1 Labuapi

dan SMAN 1 Kuripan telah

memenuhi semua kategori atau

sebesar 100%. Begitupun pada 23

butir soal Ulangan Akhir Semester

SMAN 1 Gunungsari telah

memenuhi semua kriteria atau

sebesar 100%.

3. Faktor-faktor Penyebab Kualitas

Soal UAS di SMA Se-

Kabupaten Lombok Barat

Faktor-faktor penyebab soal

UAS belum berkualitas dilihat dari

hasil analisis kualitatif pada kelas XI

IPA/IPS adalah sebagai berikut; (a)

Guru mengujikan butir soal yang

seharusnya tidak dibahas pada kelas

XI semester 1; (b) Guru tidak

menyesuaikan butir soal dengan KD

dan Indikator. Sedangkan, jika

dilihat dari hasil pengamatan saat

pengambilan dokumentasi adalah

sebagai berikut; (a) Guru tidak

membuat kisi-kisi soal pada saat

penyusunan butir soal yang diujikan

pada pelaksanaan Ulangan Akhir

Semester (UAS); (b) Guru tidak

melakukan analisis terlebih dahulu

sebelum soal diujikan, sehingga

dalam penyusunan butir soal guru

tidak memerhatikan sejauh mana

keefektifan tes tersebut guna

meningkatkan kualitas dari tes yang

telah dibuat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian

dan pembahasan yang telah

disampaikan, maka dapat di-

simpulkan bahwa  hasil kualitas soal

UAS yang dikembangakan oleh guru

bahasa Indonesia alumni Pendidikan

Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP

Universitas Mataram di SMA Se-

Kabupaten Lombok Barat tahun

pelajaran 2016/2017 masih dikatakan

rendah dilihat dari hasil perhitungan
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persentasi kualitas butir soal UAS,

yakni pada (1) Kualitas soal

berdasarkan validitas materi, pada

validitas ini terdapat jumlah soal dari

23 sampai 30 butir soal Ulangan

Akhir Semester yang terdapat pada

SMAN 1 Labuapi hasil validasi dari

aspek materi diperoleh 13 butir soal

atau sebesar 43,33% yang telah

memenuhi 4 kategori, 12 butir soal

atau sebesar 40% yang hanya

memenuhi 3 kategori, dan 5 butir

soal atau sebesar 16,66% yang hanya

memenuhi 2 kategori. Pada SMAN 1

Kuripan diperoleh 29 butir soal atau

sebesar 96,66% yang telah

memenuhi 4 kriteria dan 1 butir soal

atau sebesar 3,33% yang hanya

memenuhi 3 kategori. Sedangkan

pada SMAN 1 Gunungsari diperoleh

19 butir soal atau sebesar 82,60%

yang telah memenuhi 4 kategori dan

4 butir soal atau sebesar 17,39%

yang hanya memenuhi 3 kategori; (2)

Kualitas soal berdasarkan validitas

konstruk, pada validitas ini terdapat

jumlah soal dari 23 sampai 30 butir

soal Ulangan Akhir Semester yang

terdapat pada SMAN 1 Labuapi hasil

validasi dari validitas kosntruk

diperoleh 14 butir soal atau sebesar

46,66% hanya memenuhi 10

kategori, 11 butir soal pilihan ganda

atau sebesar 36,66% yang hanya

memenuhi 9 kategori, 5 butir soal

uraian atau sebesar 16,6% hanya

memenuhi 2 kategori. Pada SMAN 1

Kuripan diperoleh 18 butir soal atau

sebesar 60% memenuhi 10 kategori,

7 butir soal pilihan ganda atau

sebesar 22,58% yang hanya

memenuhi 9 kategori, 5 butir soal

uraian atau sebesar 16,6% hanya

memenuhi 2 kategori. Sedangkan

pada SMAN 1 Gunungsari diperoleh

11 butir soal pilihan ganda atau

sebesar 47,82% yang hanya

memenuhi 10 kriteria, 9 butir soal

pilihan ganda atau sebesar 39,13%

yang hanya memenuhi 9 kriteria, 3

butir soal uraian atau sebesar 13,04%

yang hanya memenuhi 3 kriteria.; (3)

Kualitas soal berdasarkan validitas

bahasa, pada validitas ini terdapat 30

butir soal Ulangan Akhir Semester

(UAS) di SMAN 1 Labuapi dan

SMAN 1 Kuripan telah memenuhi

semua kategori atau sebesar 100%.

Begitupun pada 23 butir soal

Ulangan Akhir Semester SMAN 1

Gunungsari telah memenuhi semua

kriteria atau sebesar 100%; (4)
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Faktor-faktor penyebab soal UAS

belum berkualitas dilihat dari hasil

analisis kualitatif pada kelas XI

IPA/IPS adalah sebagai berikut; (a)

Guru mengujikan butir soal yang

seharusnya tidak dibahas pada kelas

XI semester 1 dan (b) Guru tidak

menyesuaikan butir soal dengan KD

dan Indikator.



18

DAFTAR ISI

Anggoro, M. Toha, dkk. 2007. Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Terbuka.

Arijalurahman. 2015. “Analisis Buku Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 Untuk
SMP/MTs Kelas VII: Studi Komparasi Terbitan Pemerintah Dan
Penerbit Swasta (Erlangga)”. Skripsi. Mataram. Universitas Mataram.

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Asesmen Bahasa dan Sastra Indonesia SMA/MA Program Studi
Bahasa. Jakarta: Puspendik.

Damaianti, Vismaia S. dan Syamsuddin. 2011. Metode Penelitian Pendidikan
Bahasa. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Djiwandono, M. Soenardi. 2008. Tes Bahasa Pegangan Bagi Pengajar Bahasa.
DKI Jakarta: PT. Indeks.

http://herihy.blogspot.in/2012/05/bab-iii-metode-dan-teknik-penelitian.html,
diakses pada 10 Januari 2018, pukul 19.00 WITA.

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/indeks11.php?kode=230000&level=1,
diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 22.26 WITA.

Intiana, Siti Rohana Hariana. 2014. Telaah Kurikulum Dan Pengembangan Bahan
Ajar Bahasa Indonesia. Mataram: FKIP UNRAM.

Megawati. 2016. “Analisis Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bahasa
Indonesia Kelas VII Tahun 2016 Yang Digunakan Oleh Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram Di SMPN 24
Mataram”. Skripsi. Mataram. Universitas Mataram.

Musaddat, Syaiful. 2014. Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra. Mataram:
FKIP UNRAM.

Furchan, H. Arief. 2011. Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Maleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.



19

Purwanto, M. Ngalim. 2010. Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Purwanto. 2016. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Putri, Syaendri. 2016. “Analisis Kualiatas Buku Teks Bahasa Indonesia
Kurikulum 2013 untuk SMP/MTs kelas VIII: Studi Komparasi Terbitan
Pemerintah dan Penerbit Swasta (Intan Pariwara)”. Skripsi. Mataram.
Universitas Mataram.

Prasetyo, Joko. 2013. Evaluasi dan Remediasi Belajar. DKI Jakarta: CV. Trans
Info Media.

Rusdiana dan Ratnawulan, Elis. 2015. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: CV.
Pustaka Setia.

Sanjaya, H. Wina. 2013. Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur.
Jakarta: Prenadamedia Group.

Surapranata, Sumarna. 2007. Panduan Penulisan Tes Tertulis Implementasi
Kurikulum 2004. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syaroh, Afni Mayla. 2015. “Analisis Butir Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata
Pelajaran Akuntasi Keuangan kelas IX Akuntasi SMK Negeri 7
Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015”. Skripsi. Yogyakarta.
Universitas Negeri Yogyakarta.

Widiyoko, S. Eko Putro. 2010. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Widiyoko, S. Eko Putro. 2011. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Yamin, H. Martinis. 2005. Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Ciputat:

Gaung Persada Press.


