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Basil Evaluasi dalam Soal Ujian Tengah Semester
pada Mata Kuliah Tata Bahasa IV Tahun Akademik 2014-2015
bagi Mahasiswa Semester IV Angkatan 2013
Program Studi Sastra Jepang Universitas Brawijaya
Nadya Inda Syartanti*)
ABSTRACT
This research aims to measure the ability of students towards Grammar IV
material which has been learned previously through a test. The test that will
be used in this research is written test in Middle Term Examination of
Grammar IV course. The type of test used in this research is achievement
test with I1wterial scope included in this test is grammar material
shochuukyuu (basic intermediate) which is equivalent to N3 level. The test
form used in this research is objective test by using several models, they are
true-false model (A), matching model (B), analyzing and determining
sentence in similar paltern model (C), multiple choices model (D), selecting
the right pattern model (E), completing the right vocabulmy model (F), and
arranging sentence paltern (G).
The population of this research is Semester IV students ofStudy Program of
Japanese class 2013 by involving one o.ffive classes that program Grammar
IV course, which is C class with 29 students in total. Research method used
in this research is descriptive qualitmive research, in 'which the results ofthe
test which have been assessed will be calculated then will be put in the data
tabulation, and will be explained descriptively by using table and graph. The
result shows thal selecting the right pattern model (E) question model is the
easiest questions, and completing the right vocabulmy model (F) question
model is the hardest questions to be solved. While the question model
sequence .from the easiest to the hardest is 1) E question model, 2) G
question model, 3) D question model, 4) B question model, 5) A question
model, 6) C question model, and 7) F question model.
From the research, it can be concluded that learners assume that the
E question model is easier because they have been trained repeatedly in
routine test exercises (quizzes) which have question model about selecting
the right pattern in it. A1eanwhile the F question model is considered as the
difficult one because learners are requested to recall the right vocabulary in
a sentence without any help at all. This kind ofthing makes the learnersjind
difficulty in determining what is the right vocabulmy in the sentence, it is
because there are many choices of vocabulary which has been learned, but
there are many vocabularies 'which have similar meaning in bahasa
Indonesia as well. The present research is expected to be suggestion and
consideration for teachers to apply learning method that appropriate with
the learners in order to make them comprehend the questions well even in
the test.
Key words: assessment, Japanese, evaluation, test, grammar, middle test
examination
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PENDAHULUAN
I. Latar Belakang

Evaluasi dan asesmen merupakan dua hal

~

- g yang saling berkaitan dalam
bahasa Jepang. Salah satu

pembelajaran bahasa asing, khususnya dalam pem
bentuk konkI-it dari evaluasi dan asesmen aelalah
metode untuk menentukan kemampuan pembelajar elalam

ah

ara atau

ill

atau menelemonstrasikan penguasaan suatu keterampilan a au peng

uan ~:ang

dimiliki. Salah satu tes kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Jepang 'an dialrui
seluruh elunia adalah Ujian Kemampuan Bahasa Jepang, atau lebih dikenaJ d ngan
Japanese Language Profiency Test (JLPT). Sejak pembentukannya, JLPT telah menja i

tolok ukur kemampuan pembelajar bahasa Jepang eli seluruh dunia. JLPT dapat eliikuti
oleh siapa saja dengan latar belakang pendidikan formal maupun infOlmal.
Sebagai pembelajar bahasa Jepang eli lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa
memperoleh pembelajaran bahasa Jepang dari level dasar (shokyuu) sampai level
(joukyuu) yang elisesuaikan dengan stanelar level kemampuan bahasa Jepang yang telah

ditentukan oleh Japan Foundation melalui JLPT, yaitu dari level N5 (shokyuu) sampai
level Nl (joukyuu). Sebelum mengikuti JLPT, mahasiswa telah dilatih melalui berbagai
latihan soal maupun tes dalam pembelajaran bahasa Jepang. Tes yang sering diberikan
dalam pembelajaran bahasa Jepang bagi mahasiswa adalah tes harian, ujian tengah
semester, elan ujian akhir semester. Aelapun tes yang digunakan dalam penelitian ini
adalah ujian tengah semester (UTS).
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pembelajar terhadap
materi Tata Bahasa IV yang telah dipelajari sebelumnya dengan fokus penelitian berupa
beberapa model bentuk tes obyektif, yaitu model betul-salah, model menjodohkan,
model menganalisa dan menentukan kalimat dengan pola yang mirip, model pilihan
ganda, model memilih pola yang tepat, model memilih kosakata yang tepat, dan model
menyusun kalimat dalam UTS Tata Bahasa IV. Penelitian ini melibatkan maJ1asiswa
Program Studi Sastra Jepang Semester IV angkatan 2013 yang memprogram mata
kuliah Tata Bahasa IV berjumlah 29 orang.
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan untuk
mempertimbangkan metode pembelajaran yang sesuai bagi pembelajar agar mereka
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dapat memahami soal-soal 'ang dikerjakan baik itu dalam

ruun mau un dalam tes

tengah semester.

II. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di ata ; maka permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil evaluasi dalam oal Ujian Tengah Semester
pada mata kuliah Tata Bahasa IV bagi mahasiswa semester I

angkatan 2013 Prgram

Studi Sastra Jepang tmiversitas Brawijaya?

III. Kajian Pustaka
A. Evaluasi (Penilaian)

1. Definisi Evaluasi (Penilaian)
Beberapa definisi evaluasi yang diungkapkan oleh Mardapi (2003), Frey and
Alman (2003), Zainul dan Nasution (2001) dapat disimpulkan bahwa evaluasi
(penilaian) merupakan proses sistematis dari mengumpulkan, menganalisis, hingga
interpretasi (menafsirkan) data atau informasi yang diperoleh lIntuk mengetahui
kemampuan pembelajar melalui tes atau nontes.
2. Macam-macam Evaluasi
Menurut Sudjianto (2010: 149), ada berbagai macam evaluasi tergantung pada
sudut pandang yang mendasari klasifikasi evaluasi tersebut, yaitu berdasarkan waktu
pelaksanaan serta tujuan dan fungsinya, dan berdasarkan standar evaluasinya.
Berdasarkan waktu pelaksanaan serta tujuan dan fungsinya, evaluasi dibagi menjadi tiga
macam, yakni:
J. Shindanteki hyooka (evaluasi diagnostik)

Shindanteki hyooka adalah evaluasi yang diselenggarakan sebelum dimulainya
proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki
pembelajar, untllk mengetahui pemakaian metode pengajaran yang paling tepat, dan
untuk membagi siswa ke dalam kelas atau tingkatan yang tepat.

Adapun jenis

shindanteki hyooka, terdiri dari placelnent test dan aptitude test (Ishida, 1999 dalam
Sudjianto, 2010: 149).

2. Keiseiteki hyooka (evaluasi formatif)

141
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Keiseiteki hyooka adalah evaluasi yang dibuat dan diselenggarakan guru pada
waktu kegiatan belajar mengajar berjalan pada waktu yang tidak ditentukan agar guru
dan siswa mengetahui tingkat peneapaian sasaran belajar siswa serta kelemahankelemahannya, selain itu evaluasi ini dilakukan untuk memperoleh feed back mengenai
eara belajar selia hasilnya, sehingga pada akhirnya hasil evaluasi dapat dijadikan bahan
untuk melakukan perbaikan-perbaikan. (Ishida, 1999 dalam Sudjianto, 2010: 150).

3. Sookatsuteki hyooka (evaluasi sumatif)
Sookatsuteki hyooka adalah evaluasi yang diselenggarakan pada akhir program
pengajaran pada jangka waktu telientu untuk mengevaluasi seem"a menyeluruh dalam
batas mana sasaran pengajm"an dapat dieapai oleh siswa. Adapun jenis sookatsuteki

hyooka, antm"a lain gakkimatsu tesuto dan gakunenmatsu tesuto (Ishida, 1999 dalam
Sudjianto, 2010: 150). Sookatsuteki hyooka diselenggarakan untuk mengevaluasi seem"a
menyeluruh sampai sejauh mana sasaran pengajaran dapat tereapai. Pemberian nilai
terhadap ujian akhir semester, ujian tengah semester, tes keeil (kuis), kehadiran, dan
tugas berbeda-beda berdasarkan lembaga pendidikannya, hal ini perlu diinformasikan
kepada semua siswa pada saat akan memulai program pengajaran (Mimaki, 2002
Sudjianto, 2010: 151).
Lalu, berdasarkan standar evaluasinya, Mimaki (2002 Sudjianto, 2010: 151)
menjelaskan bahwa terdapat beberapa maeam evalt:asi, yakni:

1. Zettaiteki hyooka yaitu evaluasi yang menunjukkan tingkat ketereapaian sasaran
pengajaran. Hal itu bisa ditunjukkan dengan kelulusan (lulus atau tidak), dengan eara
menunjukkan tingkat ketereapaian sasaran seeara bertingkat sepelii dengan penilaian
A-B-C, sangat baik-baik-eukup, dan sebagainya, atau ditunjukan dengan nilai.

2. Sootaiteki hyooka adalah evaluasi yang menunjukkan posisi siswa di dalam
kelompoknya. Hal itu ditunjukkan dengan urutan, evaluasi beliingkat, atau dengan
nilai deviasi. Oleh karena dalam evaluasi ini diuraikan urutan siswa di dalam
kelompok tertentu, maka hal ini eoeok untuk digunakan dalam bidang administratif.

3. Kojinnai hyooka adalah evaluasi yang dilaksanakan dengan eara membandingkan
nilai

Slswa

dengan

keistimewaan

lain

slswa

tersebut.

Misalnya

setelah

membandingkannya dengan nilai yang lalu maka guru memberikan penilaian "telah
mengalami kemajuan" bagi siswa tersebut.
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B. Asesmen dan Tes
1. Definisi Asesmen
Beberapa definisi asesmen yang diungkapkan oleh Angelo (1991), Palomba and
Banta (1999), Kizlik (2009), dan Overton (2008) dapat elisimpulkan bahwa asesmen
merupakan metoele elan proses yang eligunakan untuk mengumpulkan umpan balik
tentang seberapa baik siswa belajar, yang dapat elilakukan eli awal, eli akhir (sesuelah),
maupun saat pembelajaran seelang berlangsung, elaJam bentuk tes ata11 nontes, elimana
hasilnya dapat eligunakan sebagai pengambilan keputusan elalam l11eningkatkan belajar
(pembelajaran) dan perkembangan siswa.

2. Definisi Tes
Definisi tes yang diungkapkan oleh Wayan Nurkencana (1993) elan Overton
(2008) dapat disimpulkan bahwa tes aelalah cara atau metoele untllk menentukan
kemampuan siswa menyelesaikan tugas tertentu atau menelemonst1'asikan penguasaan
suatu keterampilan atau pengetahuan, dalam beberapa tipe tes, misalnya tes pilihan
ganda atau tes mengeja mingguan.

3. Jenis-jenis Tes
Menurut Sueljianto (2010: 155), aela berbagai Je11lS tes elaJam pembelaja1'an
bahasa asing, khususnya bahasa Jepang, antara lain:
ct.

Tekisei tesuto (aptitude test)
Tekisei tesuto (aptitude test) disebut juga yosoku tesuto (prognostic test), yaitll

tes yang bertujuan mengukur ada-tidaknya bakat te1'hadap pelaja1'an bahasa asing atau
untuk mengukur bakat dalam bidang apa yang dimiliki pel11belajar (Ishida, 1999 dalam
Sudjianto 2010: 149). Untuk mengukur bakat, biasanya elibagi menjadi beberapa
kemal11puan seperti kemampuan mel11ahami bunyi sua1'a, kemampuan mel11ahami
komposisi kata atau kalimat, kemampuan menganalisis bunyi, kata, dan kalimat secara
fungsional, serta kemampuan mengingat semuanya itu.

b. Pureesumento tesuto (placement test)
Di anta1'a beberapa jenis tes, ada yang diselenggarakan untuk l11embagi-bagi
siswa yang dalam taraf tertentu sudah mempelajari bahasa Jepang ke elalam kelas yang
berbeda-beda berdasarkan perbedaan kemampuannya. Kalau eli elalal11 sebuah kelas
terdapat pembelajar yang l11emiliki kemampuan yang berbeda-beela, maka pada saat
melaksanakan pengajarannya pengajar akan mengalami keslllitan, elan paela akhirnya

16
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efektifitas pengajaran tidak dapat meningkat. Untuk bahan pengajarannya pun perlu
dipilih bahan-bahan yang sangat sesuai dengan kemampuan siswa pada saat akan
memulai pengajaran. Tes awal yang diselenggarakan dengan tujuan seperti ini elisebut

placement test (Kimura, 1992 dalam Sudjianto 2010: 156).
c.

GakwJ)oku tesuto (achievement test)
Achievement test atau gakuryoku tesuto adalah tes yang mengukur berapa

banyak materi yang sudah diajarkan paela suatu kurun waktu te1ientu di dalam program
pengajaran bahasa Jepang suelah eliterima oleh siswa. Tes yang diselenggarakan eli
sekolah-sekolah bahasa Jepang banyak eliselenggarakan elengan menunjukkan nJang
lingkup materinya dari yang suelah dipelajari misalnya dari pelajaran berapa sampai
pelajaran berapa, dari halaman berapa sampai halaman berapa. Tes serupa inilah yang
disebut achievement test atau disebut juga elengan tootatsudo tesuto (Yanagizawa, 1998
dalam Sudjianto 2010: 157). Berdasarkan bentuk pelaksanaan dan ruang lingkupnya, eli
dalam gakuryoku tesuto terdapat beberapa maeam tes seperti daily tesuto, shuumatsu

tesuto, chuukan tesuto, gakkimatsu tesuto, gakunenmatsu tesuto, dan sebagainya (Ishida,
1999 dalam Sudjianto 2010: 157).

d. Nooryoku tesuto (proficiency test)
Nooryoku tesuto (proficiency test) atau di Inelonesia lebih dikenal dengan istila11
nooryoku shiken aelalah tes yang diselenggarakan untuk mengukur kemampuan
berbahasa seem'a umum pada level tertentu. Yanagizawa (1998 dalam Sueljianto 2010:
158), menyebut nooryoku tesuto sebagai tes yang diselenggarakan untuk mengukur
pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki siswa tanpa tergantung paela suatu program
atau bahan pengajaran tertentu, Berbeda dengan tootatsudo tesuto (achieve711ent test),
tes ini yang beliujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran pengajaran tertentu
tel1tang materi yang sudah dipelajari dalam suatu kurun waktu tertentu (Yoshiaki, 1998
dalam Sudjianto 2010: 158).
Sebagai nooryoku tesuto yang terkenal elalam bidang bahasa Jepang dewasa ini
adalah Nihongo

Nooryoku

Shiken

yang

diselenggarakan

oleh Association

of

International Education Japan beke1jasama dengan The Japan Foundation. Tes 1111
diselenggarakan setahun sekali sejak tahun 1984 seem'a serempak (biasanya pac!a hari
minggu pe1iama bulan Desember) eli seluruh dunia. Dalam pelaksanaannya, Nihongo
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gi menjadi 5 level dengan urutan dari yang terendah level N5, level
level

I

2, sampai level N I sebagai tingkatan yang paling sulit.

-1. Bentuk Tes
udjianto (2010: 158) menyeblltkan bahwa bentuk tes dapat dibagi menjadi dua
macam, yakni:
a. Shukanteki tesuto (tes subyektit)
Tes subyektif adalah tes climana penilaiannya berdasarkan pacla keplltllsan atau
pertimbangan pribadi atau subyektifitas penilai. Model-model tes seperti tes esai atall tes
mengarang termasuk pada bentuk tes ini. Namlln dalam pelaksanakaan tes ini terdapat
beberapa masalah seperti tidak dapat membllat soal tes dalam jllmlah yang banyak
mengingat memerlukan banyak waktll lIntuk mengetjakan soal-soal tersebut, penilaiannya
suI it,

terdapat

kesulitan

pada

waktll

menentukan

standar

penilaian,

dan

tingkat

reliabilitasnya rendah karena penilaiannya bersifat sllbyektif. Tetapi tingkat validitasnya
terhadap butir-butir evaluasi relatjf tinggi dan clapat mengllkllr kemampuan secara
komprehensif(Yanagizawa, 1998 clalam SlIdjianto 2010: 159).
b. Kyakkanteki tesuto (tes obyektit)
Tes obyektif adalah tes yang menentllbn suatu jawaban benar atau salah seCal"a
obyektif tidak berdasarkan pacla keplltusan atall pe11imbangan penilai. Oleh karena tidak
memasukkan lInsur subyektifitas pacla saat penilaiannya, maka tingkat reliabilitasnya tinggi.
Dengan bentuk tes ini memungkinkan untuk menganalisis nilai atau hasil tes seCaI"a statistik
menggunakan kompllter. Bentuk tes sepel1i ini tidak dapat mengukur pengetahllan dan
kemampllan secara komprehensif clan sL;lit llntllk mengllkllr keterampilan menlliis dan
berbicara. Salah satll bentllk tes obyektif antara lain model tes pilihan ganda clan betlll-salah
(Yanagizawa, 1998 dalam Sudjianto 2010: 159).
Terdapat beberapa model tes yang termasuk pacla kelompk tes obyektif dan tes
subyektif yang dapat digunakan cli clalam pengajaran bahasa Jepang. Menurut (Yoshiaki,

1998 dalam Sudjianto 2010: 168), moclel tes subyektif biasanya dipakai beberapa model
tes, seperti kakitori, tanbunzukuri, sakubun, dan kaiwa lesufo. Sedangkan, (Yoshiaki,

1998 dalam Sudjianto 2010: 161) memberikan moclel-model tes yang termasuk pada
kelompok tes objektif, antara lain sebagai berikut.

J.Shingihoo
Di dalam bahasa Indonesia, shingihoo biasa disebut model betul-salah (B-S)
karena cara menjawab soalnya dilakukan dengan cara menentukan betul (B) atau salah

lsi
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(S). Di dalarn bahasa Jepang shingihoo biasa disebut juga nishi sentakuhoo, maru-

batsuhoo, atau seigohoo. Model soal ini sering dipakai eli dalam bidang pengajaran
bahasa Jepang karena mengandung beberapa kemudahan. Bagi pengajar, untllk
membuat soal ini tidak begitu sulit, begitu juga cara-cara mengeljakan soalnya bagi
pembelajar tidak begitu sukar. Selain itu, untuk membuat dan mengeljakan soalnya
tidak memerlukan banyak waktu.

2. Sentakuhoo (multiple choice)
Sentakuhoo (multiple choice

=

model soal pilihan ganela) senng disebut juga

tashi sentakuhoo. Setiap soal biasanya dilengkapi beberapa buah alternatif pilihan
jawaban yang harus dipilih pembelajar. Model soal seperti ini sering dipakai untuk
menguji kemampuan pembelajar dalarn pemahaman partikel, kosakata, struktur kalimat,
huruf hiragana, katakana, atau kanji, dan sebagainya. Tidak ada aturan yang pasti
mengenai jumlah altematif pilihan jawaban yang dapat dicantumkan. Ada yang
mencantumkan 4 buah, 5 buah, bahkan ada juga yang lebih dari itu. Memang semakin
banyak altematif pilihan jawaban yang disediakan, maka akan semakin kecil pula faktor
kebetulannya. Tetapi kalaupun jumlah pilihannya banyak, na111un kalau terdiri dari
pilih311 yang tidak alamiah yang tidak sesuai dengan soal, 111aka tetap saja kemungkinan
kebetulallnya akan tinggi.

3. Kumiawasehoo (matching)
Pada dasamya model tes kumiawasehoo (matching

=

menjoelohkan) ini hampir

sama dengan sentakuhoo yang telah dibahas paela bagian terelahulu. Kumiawasehuo
biasa dipakai untuk menguji kemampuan kosakata, ungkapan-ungkapan, pemakaian
kalimat, dan sebagainya. Model tes ini dilakukan dengan cara 111enggablmgkan atau
mencocok:k:an kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang berhubungan antara yang
berderet di sebelah kanan dengan yang berderet di sebelah kiri. JUl11lah katalungkapan
yang ada di sebelah kiri tidak hams selalu sarna dengan jumlah kata/ungkapan yang ada
eli sebelah kanan. Salah satu pihak mungkin saja lebih banyak atau lebih sedikit. Cam
mengeljakannya biasanya dilakukan elengan cara menghubungkan kata-kata yang
berhubungan dengan garis, tetapi terutama bila pilihannya banyak bisa juga dilakukan
dengan cara mengisi pada tanela kurung yang kosong.

4. Narabekaeshiki
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Soal dengan model narabekaeshiki biasanya berbentuk susunan kata-kata yang
tidak berarturan. Dengan bentuk soal seperti ini, pembelajar diharapkan dapat menyusun
kembali.kata-kata tersebut dengan urutan yang benar sehingga menjadi kalimat yang
bennakna. Bentuk soal seperti ini biasa dipakai untuk menguji kemampuan struktur
kalimat dan pemahaman arti kata.

5. Teiseishiki (correction)
Model soal teiseishiki biasanya dilakukan untuk menguji kejelian siswa dalam
menemukan kesalahan dalam suatu kalimat sekaligus untuk menguji keterampilan siswa
dalam memperbaiki kesalahan tersebut. Model soal sepelii ini bisa juga dibuat dengan
cara menentukan kesalahannya sehingga pembelajar tinggal memperbaikinya.

6.Kanseihoo (completion)
Sesuai dengan namanya, tes ini disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat atau
satuan-satuan bahasa yang lebih luas yang tidak lengkap. Untuk itu, pembelajar disuruh
mengeljakan soal dengan cara menyeJesaikan kaliamt atau melengkapi bagian-bagian
yang kosong yang ada pada wacana tertulis tersebut. Bila kata-kata atau ungkapanungkapan yang harus diisikan disediakan dalam bentuk pilihan, maka model tes seperti
ini dapat disebut juga sentaku kanseihoo. Model tes kanseihoo biasa dipakai untuk
menguji pemahaman huruf, kosakata, ungkapan-ungkapan, partikel, konjugasi pada
verba, ajektiva-i, ajektiva-na, dan sebagainya, sehingga dengan model tes ini dapat
dilihat kemal11puan siswa dalam pemakaian pengetahuan dasar serta pemahaman suatl.!
wacana tertulis yang lebih luas secara komprehensif.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif: dimana
hasil tes yang telah dinilai, dikalkulasi, lalu dimasukkan dalam tabulasi data, dan
diuraikan secm'a deskriptif dengan menggl.makan tabel dan grafik. Adapun populasi
penelitian adalah mahasiswa Program Studi Sastra Jepang Semester IV angkatan 2013
dengan melibatkan salah satu kelas dari 5 kelas yang mernprogram mata kuliah Tata
Bahasa IV, yaitu kelas C yang beljumlah 29 orang.

PEMBAHASAN
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Secara garis besar, tes dalam pembelajaran bahasa asing dibagi dua jenis, yaitu
tes lisan dan tertulis. Tes yang akan digunakan dalam penelitian ini tes tertulis dalam
Ujian Tengah Semester mata kuliah Tata Bahasa IV. Jenis tes yang digunakan dalam
Ujian Tengah Semester mata kuliah Tata Bahasa IV merupakan achiewment test.
Seperti yang telah dijelaskan Yanagizawa (1998 dalam Sudjianto 2010: 157),
achievement test adalah tes yang mengukur berapa banyak materi yang sudah diajarkan
pada suatu kurun waktu tertentll dalam pembelajaran bahasa Jepang sudah diterima oleh
pembelajar. Tes jenis ini menunjukkan ruang lingkllp materinya dari yang sudah
dipelajari misalnya dari pelajaran berapa samp::ti pelajaran berapa, dari halaman berapa
sal11pai halaman berapa Adaplln ruang lingkup materi yang dimasukkan dalam tes ini
adalah materi tata bahasa shochuukyuu (menengah dasar) yang setara dengan level N3.
Bentuk tes yang digunakan dalam Ujian Tengah Semester mata kuliah Tata
Bahasa IV merupakan tes obyektif. Tes obyektif adalah tes yang menentukan sllatll
jawaban benar atau salah secm'a obyektif tidak berdasarkan pada keputusan atau
pertimbangan penilai. Oleh karena tidak memasukkan unsur subyektifitas pada saat
penilaiannya, maka tingkat reliabilitasnya tinggi. Dengan bentuk tes ini memungkinkan
untuk menganalisis nilai atau hasil tes seC31"a statistik menggunakan kOl11puter. Bentuk
tes seperti ini tidak dapat mengukur pengetahuan dan kemal11puan secara komprehensif
dan sulit untuk mengukur keterampilan menulis dan berbicara. Salah satu bentuk tes
obyektif antara lain model tes pilihan ganda dan betul-salah (Yoshiaki, 1998 dalam
Sudjianto 2010: 161)
Bentuk tes obyektif yang digunakan dalam Ujian Tengah Semester mata kuliah
Tata Bahasa IV adalah model soal betul-salah, model soal piliban ganda, model soal
menjodobkan, model soal menyusun kalimat, model soal mel11ilih pola yang tepat,
model soal memilih kosakata yang tepat, dan model menganalisa dan menentukan
kalimat dengan pola yang mirip. Berikut adalah soal-soal yang disesuaikan dengan
urutan penyusunan soal pada Ujian Tengah Semester mata kuliah Tata Bahasa IV.
I. Model Soal Betul-Salah (A)
Soal betul-salah yang diberikan pada Ujian Tengah Semester mata kuliah Tata
Bahasa IV yang terdiri dari 10 soal, seperti berikut:
A.lE Lv \Y::f=-I:tO, lEL<f,tv \Y:: ~=-I:t x ~"'Jltf,t2:v \0
1. tH~:),[;1:. ~I:t J.:,1J6, )'[;1:.77 (=-i:t*~ ;Bitt§!5 (=-f,t'J:tL t:. o

(lOxl ,#:=10 ,#:)
(
)
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9. tt~iJ)ltL<--CjflJlIYlA1fn0~~t:.::·o
10. ((1)1;d::J'i~ 8, iPJ~Li~iJi0--c"Tj'po
Pada

soa1

benar-salah,

(
(

mabasiswa

diminta

untuk

menentukan

)
)

apakah

penggunaan masing-masing kalimat nomor 1 sampai 10 dengan pola tertentu yang telah
digarisbawahi mempakan kalimat yang tepat atau tidak tepat. Bila penggunaan kalimat
tersebut tepat, maka mahasiswa diminta untuk memberikan tanda maru, sedangkan bila
penggunaan kalimat tersebut kurang tepat, maka mahasiswa diminta untuk memberikan
tanda batsu pada kolom kurung yang telah disediakan.
2. Model Soa1 Menjodohkan (B)
Soa1 menjodohkan yang diberikan pada Ujian Tengah Semester mata kuliah
Tata Bahasa IV yang terdiri dari 10 soal, seperti berikut:
B.A~Ej.pGJmj3tJ:j(~ili:/v·{\ (Hc%~:I-='2"tJ:~v\

1.:S ~ 0)-=f-t:t'!i:=:;J\¥1:.ttb OYC'''hJ~G (
2.1lttz:: 0) F iJ) tl::'/t< 1J:--:> --C L'!/) t=-O) t'i (

(lOxl i!~\=lO }~O

A. t=- <~Iv ~ --:J --C::B'2"'!'i-o
B. bit I=b v \iJ ~tt v\0

)

)

9.t1)OYi!:]v\*~Jm0i~al=, (

I. 1F1~iJ)1~--:J--C, Y:IL\Lt=-o

lO,jJ7~--7I=~j§bnt=-iJ),

]. +m<--C \ i:tiJ)b0x. --Cv '0

~~,~l;tO)c',

1T< (

)
FYi P 7J"G

0

)

Pada soal menjodohkan tersebut, mahasiswa diminta untuk memilih dan
memasangkan bagian kalimat A sampai .T di sisi kanan dengan bagian kalimat di sisi kiri,
dan menuliskan antara humf A sampai .T pada tanda kurung yang te1ah disediakan.
3. Model Soa1 Menganalisa dan Menentukan Kalimat dengan Pola yang Mirip (C)
Soa1 menganalisa dan menentukan kalimat dengan pola yang mirip yang
diberikan pada Ujian Tengah Semester mata kuliah Tata Bahasa IV yang terdiri dari 5
soal, sepel1i berikut:

c.

\}JO)bO)I= A iJ~ B ~~Ittt~v '0
iff]: A.1&: 0) *t:t::Bj;j\Z 0) J::S 1=:k'2" v \c'To
iffJ~IPlCi~v

iffJ: B.:kAiJi~0J:3tt7~7/FO)~8Z~~--Cv ''!To
1. ( ) :/3::y/::~lO)J:3tt~~j]t'i{71~I=v \v \--c"To
2. ( ):(&:frt'iMJzCfO) J::S 1=1::. CfI=MJzv \:tT
0

3. (

) ((1)0) j):;;7';vO)J:3 1=*1±tt*!M~fFiJ t=-v \--c"To

4. (

):E;j:*0)J:3 tt-=f-{:#:iJ i ±!!Ix.--Cv,'!-to

5. (

) 1:£.t:'~iJ)~ --:Jt=-J:3tt;J~ti'lviJi1,J\Lv 'C'-Yo
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Pada soal terse but, diberikan penggunaan youni dan youna yang memiliki arti
yang mirip yaitu 'seperti', namun memiliki penggunaan yang berbeda pada contoh
kalimat A dan B. Mahasiswa diminta untuk menentukan diantara kalimat nom or 1
sampai 5, mana yang penggunaanya sama dengan contoh kalimat A atau B. Sebelum
menjawab, terlebih dahu1u mahasiswa hams memahami perbedaan kalimat A dan B,
yaitu kalimat A adalah ka1imat dengan penggunaan youni yang menyatakan kemiripan
suatu benda, sedangkan ka1imat B adaJah kalimat dengan penggunaan youna yang
menyatakan suatu contoh dari suatu hal.
4. Model Soal Pilihan Ganc1a (D)
Soal pilihan ganda yang diberikan pada Ujian Tengah Semester mata kuliah Tata
Bahasa IV yang terdiri dari 11 soa1, seperti berikut:
D. 'I!A(f)y:'(f) ( ) ~=)\0~'b:@j 3 fj: ~ ~~ a~d (f) ep7.pG@Ufj:2:v \0 (llxl }~:=ll }~J
1. fjIj]~iJ>j[;31;\.Ij:(
), v\;;v\;;f~~Ff,,~n"(1l'--J--ct1)~t>t:.v\o
a.Jt:>~=

b.t:.lJ(=

c.:t;t~=

d.J:J~=

2. Af ..5\='--J~~.il:~~l.J:.tloJ

Bi;t;t, :'(f)m(f) (
) 11=t~'Lj[3~U=fj:0-C"LJ::Jo J
b.
:t3jp~t''''C
c. itv \-C'
a.t=-fpG
10. A~ '/rtr )\nt:.lvt~jJ'G, 1ffiv \7/fiJ>"-::nJ>fj:v \ (
) Jr.t~jj:tho
a.~=-0C'T
b.b \J=-~t::..'
c.b~t~=~"iv \fpfj:v \
d.bltiJ>fj:1t \
11. T~:titlvo -=f~"biJ>~Atrt±:lL--CL:t--Jt:./v-C',T('Hf,-Gfj:l;\(
)0
a.~:'0 -CoT
b.'bO)t:''lpG
c.b~tIU"iv \7J,fj:l; \
d.~v \J:.~t=-'
0

Pada soal pilihan ganda tersebut, mahasiswa diminta untuk menentukan 4
(empat) pilihan jawaban antara a sampai d sebagai jawaban yang paling tepat da1am
kalimat nomor 1 sampai 11.
5. Model Soal Memilih Pola yang Tepat (E)
Soal memilih pola yang tepat yang diberikan pada Ujian Tengah Semester mata
kuliah Tata Bahasa IV yang terdiri dari 11 soa1, sepelti berikut:
E. (Ix(f));:.O) (

H=)\0~'b:@j 3 fj: ~ ~trDC') ep 1=J1!:U ft2:l; \0

1. fLI"i**C' S *(f)~5!: (
2. :t3~tr)\nj:Lf:.iJ>G, {~6')fj:v \ (

) §ftl ~~ Lt:. v\0

) ~"J-t'a

1 o. 5L1"i*Gn fj:< --C, ~-Ct7~:2:: (

11. 1-\;Ji(S"Jft S *Nf:! (

(llxl ,¢,i:=ll /¢,i:)

) a

L

TL~-CIv~G-C'LJ::J7J\o
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Pada memilih pola yang tepat tersebut, mahasiswa diminta untuk memilih dan
nu<l.-'TIf''Tltukan

pola

ang tepat yang telah disediakan dalam kotak yang disesuaikan

ngan kalimat nomoI' 1 sampai 11. Jumlah pilihan pola yang terdapat dalam kotak

eli esuaikan dengan jumlah kalimat nomar 1 sampai 11, sehingga penggunaan poia yang
telah dipilih hanya cligunakan sekali pada masing-masing kalimat.
6. Model Soal Mengisi Kosakata yang Tepat (F)
Soal mengisi kosakata yang tepat yang cliberikan pada Ujian Tengah Semester
mata kuliah Tata Bahasa IV yang terdiri dari 10 soal dalam 8 kalimat, seperti berikut:
F. __ (=--C2-~Jft:'~(i1(~2:)\hft~1;\o
OOxl }~=10
1. A1:(=-(j:~L\;\8~t
(j'
B~tii00o
2. ~'-!jl:JJ(j:~J:/)~
1Z\g;j(ftOYC\ /-Y'7-1(?il'U ftlJ'l/)t:. o
O):=Et*~\; \;t(i,

7.

8. 1&: (j:

{PI ~1;

A?J

\/)-ct F;J7/---C:LJ:Jo

(iiJ"Vj ") 1; \ -C1; \0 OYe', h-le.;!t (=-1~ Jtl ~;j'l0t.)ftiJ'fJ~ 1; \

Pada

mengisi kosakata yang tepat tersebut, mahasiswa diminta untuk menduga dan menebak
kosakata yang tepat dan sesuai dengan kalimat nomar 1 sampai 8.
7. Model Soal Menyusun Kalimat (G)
Soal menyusun kalimat yang tepat yang diberikan pada Ujian Tengah Semester
mata kuliah Tata Bahasa IV yang terdiri dari 10 soal, seperti berikut:
G. Tff7'T<0) § *iJ'GJE L1; \JI~J¥(=-ft0J::J (=-3Jt A:~;t, )(1(ffOVjft~\; \ OOX~) ,8=30 ;~J
1. I±J3£Lt:.· ,~R(=-·, . ~*·tJ· ~:'iS· t~ /)t:.·
~. (j:

w<·

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

0

Pada menyusun kalimat tersebut, mahasiswa diminta untuk menyusun kembali
kalimat nomar 1 sampai 10 sesuai dengan urutan kata maupun penggunaannya. Untuk
membantu mahasiswa, setiap soal terdapat kata yang telah cligarisbawahi sebagai kata
pertama dalam kalimat tersebut.
Hasil nilai ke-7 model soal yang terdapat pada Ujian Tengah Semester Tata
Bahasa IV, seem"a rinei clapat diuraikan seperti terlihat pada tabel 1 berikut.
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Tabell. Persentase J umlah Poin yang Benar
d an. T'lap S
D 'Ipero Ieh M a hasiswa
oa I
yang
Urutan
I<e-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1I
12

!

13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
Rerata
Benar
Persentase

Nilai

Poin
Benar
87

Poin
Benat'i87XlOO

12
28
30
30
28
26
27
28
26

39
67
76
82
79
65
71
75

45

22

62
71
45
75

C

D

E

F

G

10

5

10
:2

30

9

9

10
10
10
10

7
5
5
8

7
4
8
10
7
10
10
10

0
1
3
5
5
3
"..J
3
3
4
4
3
4
5
3
3
3
3
2
3
4
2
"..J
2
2
3
1
..J
"
3

n
5
8
10
11
10
10
10
10
10

11

6
8
10
10
10
6
10
10
8
7
10
6
10
\0
4
8
5
8

10
8
9
10

10
4
10
10
10
9
10
10
9
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10

7
6
8
7
..J
"
5
7
7
6
5
3
7
6
6
4
4
9
3
7
7
9
2
5
7
6
5
7
6

6,8

7,9

3,0

9,2

9,6

5,7

68,28

78,62

59,31

84,0]

86,83

57,24

A

B

10

5
6
7
8
9
7
6
7
8
5
6
5
9
8
8
6
7
6
6

I

9
6
8
6
6

9

9

28

Jumlah

Soal & Poin

Mhs

6

9
9

8
11
6
10
10
9
8
7
II

9
9
10
10
10
10
10
10
10

26
14
25
29
27
28
25
29
23
19
26
27
24
27

24
29
24
29
30

72

78

67
67
62
76
50
67
69
72

55
65
73
72

63
73

100
77

87
94
91
75
82
86
83
71

82
52
86
90
77
77

71
87
57
77

79
83
63
75
84
83
72

77

84
89

25,6

67,8

77,9

85,29

77,88

77,88

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari hasil evaluasi dalam soal Ujian Tengah
Semester pada mata kuliah Tata Bahasa IV, model soal (E) memilih pola yang tepat
merupakan soal yang paling mudah dikeljakan, karena diperoleh rerata poin benar
sebesar 9,6 poin dari II poin, atau sekitar 86,83%, dan model soal (F) mengisi kosakata
yang tepat merupakan soal yang paling sulit dikerjakan, karena diperoleh rerata poin
benar sebesar 5,7 poin dari 10 poin, atau sekitar 57,24%.
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Gambar 1. Grafik Rerata & Persentase dari Masing-masing Soal per Poin
Berdasarkan grafik pada gambar 1, dapat terLihat urutan model soal dari yang
paling mudah sampai sulit, adalah 1) model soal E (memilih pola yang tepat), 2) model
soal G (menyusun kalimat), 3) model soal D (pilihan ganda) , 4) model soal B
(menjodohkan), 5) model soal A (betul-salah), 6) model soal C (menganalisa dan
menentukan kalimat dengan pola yang mirip, dan 7) model soal F (mengisi kosakata).

KESllVIPULAN

Dari hasil evaluasi dalam soal Ujian Tengah Semester pada mata kuliah Tata
Bahasa IV bagi mahasiswa semester IV angkatan 2013 Prgram Studi Sastra Jepang
universitas Brawijaya dapat disimpulkan ballYva pembelajar menganggap model soal E
lebih mudah karena mereka telah dilatih berulangkali dalam pelaksanaan tes rutin (kuis)
yang di dalamnya terdapat model soal memilih poJa yang tepat. Sedangkan, model soaJ
F dianggap sulit karena pembelajar diminta untuk mengingat kosakata apa yang tepat di
dalam kalimat tanpa ada bantuan sarna sekali. Hal ini membuat pembelajar kesulitan
menentukan kosakata apa yang sesuai dalam kalimat tersebut, dikarenakan banyak
sekali pilihan kosakata yang telah dipelajari, nanlL'n banyak pula kosakata yang
memiliki makna yang mirip dalam bahasa Indonesia.
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