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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Penggunaan kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan soal ulangan semester 

ganjil kelas V SD Negeri 2 Rawa Laut tahun ajaran 2012/2013 yaitu sebanyak 

5.545 dengan jumlah ketepatan penggunaan sebanyak 4.654, persentase ketepatan 

sebanyak 83,93%, ketidaktepatan penggunaan sebanyak 891, dan persentase 

ketidaktepatan sebanyak 16,07%. Dari data itu, diperoleh simpulan bahwa di 

dalam soal ulangan semester ganjil kelas V SD Negeri 2 Rawa Laut tahun ajaran 

2012/2013 masih terdapat ketidaktepatan penggunaan kaidah bahasa Indonesia 

yang terdiri atas penggunaan kalimat, kata, gaya dan nada, dan ejaan. Hal ini 

dapat dilihat sebagai berikut. 

Pertama, ketidaktepatan penggunaan kalimat paling banyak pada kevariasian 

panjang-pendek kalimat yang terdapat pada soal mata pelajaran PKn (Pendidikan 

Kewarganegaraan), sedangkan ketepatan penggunaan kalimat paling banyak pada 

kesatuan unsur subjek dan predikat yang terdapat pada soal mata pelajaran 

Matematika. 

Kedua, ketidaktepatan penggunaan kata paling banyak pada pilihan kata yang 

terdapat pada soal mata pelajaran Matematika, sedangkan ketepatan penggunaan 
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kata paling banyak pada makna gramatikal yang terdapat pada soal mata pelajaran 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). 

Ketiga, ketidaktepatan penggunaan gaya dan nada paling banyak pada gaya 

pernyataan yang tepat pada soal mata pelajaran PKn (Pendidikan 

Kewarganegaraan),  sedangkan ketepatan gaya dan nada paling banyak pada gaya 

pernyataan yang sederhana pada soal mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Keempat, ketidaktepatan penggunaan ejaan paling banyak pada penulisan kata 

depan yang terdapat pada soal mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), 

sedangkan ketepatan penggunaan ejaan paling banyak pada penulisan singkatan 

dan akronim yang terdapat pada soal mata pelajaran Matematika. 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

1. Kepada tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk memilah, 

memilih, dan mengoreksi penggunaan kaidah bahasa Indonesia dalam 

penulisan soal yang dibuat oleh guru mata pelajaran. 

2. Kepada guru pembuat soal dapat membuat soal yang baik dan benar, 

menyempurnakan atau memperbaiki kualitas soal yang kurang baik di 

kemudian hari. 

  

 


