
i 
 

ABSTRAK  

Puput Reza,  2018. Skripsi Analisis Soal Bahasa Indonesia Ujian Semester  Ganjil 

KelasVIII Mts Masmur Pekanbaru Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

  

Mata pelajaran bahasa Indonesia tidak hanya digunakan pada saat ujian 

semester ganjil dan semester genap saja, tetapi digunakan juga pada ujian nasional 

sebagai penentu keberhasilan siswa dalam menamatkan pendidikan. Jadi, soal 

yang dibuat harus sesuai dengan kaidah penulisan soal yang baik. Oleh karena itu 

penulis melakukan penelitian ini untuk melihat kemampuan guru di Mts Masmur 

Pekanbaru dalam membuat soal ujian semester ganjil. Hal ini yang membuat 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Soal Bahasa 

Indonesia Ujian Semester Ganjil Kelas VIII MTs Masmur Pekanbaru Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penulisan 

kaidah soal pilihan ganda pada soal bahasa Indonesia Ujian Semester Ganjil Kelas 

VIII MTs Masmur Pekanbaru Tahun Pelajaran 2017/2018 pada aspek materi, dan 

aspek bahasa?. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis dan 

menginterpretasikan materi penulisan soal Bahasa Indonesia ujian semester Ganjil 

Kelas VIII Mts Masmur Pekanbaru tahun ajaran 2017/2018, mendeskripsikan, 

menganalisis dan menginterpretasikan bahasa penulisan soal Bahasa Indonesia 

ujian semester Ganjil Kelas VIII Mts Masmur Pekanbaru tahun ajaran 2017/2018. 

Sumber data penelitian ini adalah naskah soal ujian Semester Ganjil Kelas VIII 

MTs Masmur Pekanbaru Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 50 butir 

soal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif sedangkan metode 

yang digunakan yaitu metode preskriptif. Pada bagian menganalisis data penulis 

menggunakan beberapa teori yang relevan yaitu Kunandar Penelitian Autentik 

(Penilain Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013) 2014, 

Nurgiyantoro 2014, Arikunto 2013, dan Depdiknas 2008. Hasil penelitian ini 

ditinjau dari penulisan aspek materi soal sudah mengacu kepada kaidah-kaidah 

penulisan soal yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan skor penilaian 

pada aspek materi terdapat nilai yang baik sekali yaitu 85,71 berkategori baik 

sekali, kemudian nilai 57,14 berkategori cukup. Skor tersebut menandakan bahwa 

masih dikatakan soal yang baik. Hanya saja nilai pada aspek materi 57,14 

termasuk hipotesis diterima. Selain itu, nilai yang baik hipotesis bisa dikatakan 

ditolak. Pada penulisan aspek bahasa yaitu 100,  85,71, dan 71,42. Soal sudah 

dinyatakan baik. Namun, masih terdapat beberapa soal yang belum sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. Pada aspek bahasa nilai 71,42 termasuk hipotesis 

diterima. Nilai tertinggi hipotesis ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

penulisan aspek materi soal, dan aspek bahasa soal dinilai berdasarkan rubrik dan 

dikatakan baik.  
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