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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas segala amanah, 

berkah dan rahmat-Nya sehingga laporan monitoring dan evaluasi soal ujian semester pada 

Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada seluruh Program Studi di UMA dapat 

diselesaikan dan dilaporkan. 

Laporan monitoring dan evaluasi soal ujian dimakudkan untuk memeriksa kesesuain 

soal ujian aturan pembuatan soal yang berlaku di Universitas Medan Area. Pemeriksaan 

dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan UAS oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Gugus 

Jaminan Mutu (GJM) bekerjasama dengan Kepala Program Studi dan Dosen Pengampu yang 

bertanggung jawab terhadap pembuatan soal dan pengumpulan soal UAS. 

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan kualitas soal pada 

periode selanjutnya, hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya akselerasi peningkatan 

mutu pada setiap Program Studi di UMA dalam kerangka pengembangan mutu proses 

pembelajaran sesuai standar pembelajaran di lingkungan Universitas Medan Area.  

Semoga laporan monitoring dan evaluasi soal Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil 

Tahun Akademik 2021/2022 yang telah disusun memberikan manfaat dalam mencapai visi 

Universitas Medan Area. 
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PENDAHULUAN 

Soal Ujian merupakan salah satu media yang digunakan untuk mengevaluasi ketercapaian 

capaian pembelajaran, oleh karena itu diperlukan kesesuaian anatara soal ujian dengan 

tujuan pembelajaran yang dituangkan melalui Capaian Pembelajaran pada Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS). Evaluasi kesesuaian soal ujian tersebut diimplementasikan 

melalui suatu kegiatan monev (monitorin dan evaluasi) soal ujian yang dilaksanakan pada 

akhir semester oleh GJM dan GKM, adapun hal yang menjadi perhatian pada pelaksanaa 

monitoring dan evaluasi soal ujian meliputi: 

1. Format Penulisan Soal 

2. Kesesuaian soal dengan RPS 

3. Kesesuaian soal dengan CPMK 

4. Menampilkan Bobot Nilai yang di ukur pada Soal 

METODE 

Proses pemantauan dimulai dengan pengumpulan soal dilakukan oleh program studi  sejak 

dua minggu sebelum pelaksanaan UAS. Selanjutnya setelah ujian selesai dilaksanakan 

dilakukan evaluasi kesesuaian soal ujian dengan memperhatikan fomat soal ujian, 

kesesuaian dengan capaian pembelajaran pada RPS dan bobot nilai yang diberikan. 

 
HASIL MONITORING DAN EVALUASI  

 

1. Jumlah Soal Ujian 

Pada Pelaksanaan UAS oleh 21 Program Studi Universitas Medan Area Semester 

Ganjil T.A 2021/2020 harusnya terdapat 969 soal yang terkumpul dan dilakukan Monev, 

namun hanya 758 (78,2%) soal yang dikumpulkan oleh dosen pengampu, sedangkan 

sebanyak 211 (21,8%) soal tidak dikumpulkan dan tidak dilakukan monev. Hal ini perlu 

menjadi perhatian UPPS untuk memberikan teguran kepada dosen yang tidak tertib pada 

pelaksanaan pengumpulan soal UAS Ganjil T.A 2001/2022.  Selain itu juga diharus di cari 

tahu alasan dosen tersebut tidak menyerahkan Soal UAS. 

 

 

Gambar 1. Persentase Perbandingan Penyerahan Soal UAS 
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Pada pelaksanaan monev oleh GKM dan GJM setiap prodi ditemukan hanya 11 dari 21 

prodi yang dosen pengampunya 100% mengumpulkan soal ke prodi sebelum pelaksanaan 

UAS, diantaranya yaitu prodi Informatika, Arsitektur, Elektro, Agroteknologi, Agribisnis, 

Manajemen, Magister Agribisnis, Magister Psikologi, Magister Ilmu Adm Publik, Magister 

Ilmu Hukum, dan Doktor Ilmu Pertanian.  

 

 

Gambar 2. Penyerahan Soal UAS ke Prodi 

 

Pada gambar 2 diatas terlihat bahwa prodi hukum merupapakn prodi dengan tingkat 

pengumpulan soal ke prodi sebelum pelaksaan UAS dengan persentase ter-rendah yaitu 

tidak mencapai 50%, selanjutnya prodi Psikologi dan Teknik Sipil menempati urutan tiga 

terendah pada ketertiban dosen mengumpulkan soal ujian. 

  
 

1. Format Penulisan Soal 

Berdasarkan 758 soal yang terkumpul terdapat 548 (72,3%) soal sudah sesuai dengan 

format soal ujian UMA dan 210 (27,7%) soal ujian yang penulisannya tidak sesuai dengan 

format yang ditentukan. Kesesuaian format soal ini telah di sosialisasikan pada kegiatan 

sosialisasi standart hasil pendidikan, format juga telah menyesuikan pada standar tersebut, 

penyatuan format ini bertujuan untuk meningkatkan dan memfokuskan soal sesuai tujuan 

pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang telah dibuat pada awal perkuliahan tepatnya 

kesesuaian dengan rencana pembelajaran semester (RPS). Adapun  persentase 
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perbandingan soal ujian yang telah sesuai format dengan yang belum sesuai format 

disajikan pada gambar 3 berikut:  

 

Gambar 3. Persentase Perbandingan Format Penulisan Soal 

 
Perlu menjadi perhatian bidang pendidikan bahwasannya banyak prodi yang tidak mengetahui 

adanya aturan format soal ujian, sehingga tidak semua prodi ataupun dosen mengetahui 

adanya peraturan penggunaan kesesuaian format soal ujian pada pelaksanaan UAS Ganjil 

T.A. 2021/2022. Ketidaksesuaian ini dapat menjadi temuan pada prodi yang bersangkutan, 

baik pada saat AMI berlangsung ataupun sinkronisasi SPMI. 

 

 

Gambar 4. Kesesuaian Format Soal Ujian 

 

Angka 28% soal tidak sesuai dengan format disebabkan informasi format soal tidak sampai ke 

Pascasarjana sehingga seluruh prodinya tidak mengetahui adanya aturan ini, sedangkan pada 
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prodi program sarjana ketidaksesuaian format soal tersebut disebabkan informasi yang terlalu 

limit dengan jadwal pengumpulan soal, sehingga dosen yang telah mengumpulkan soal 

enggan merevisi untuk menyesuaikan dengan format terbaru. 

2. Kesesuaian Soal Ujian dengan RPS 

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 87% mata kuliah telah sesuai dengan RPS, 

sementara 13% tidak sesuai dengan RPS, persentase perbandingan klasifikasi berdasarkan 

evaluasi yang dilakukan disajikan  pada gambar 5 berikut: 

 

 

Gambar 5. Persentase Perbandingan Kesesuaian Soal Ujian Dengan RPS 

 
Pada pelaksanaan monev oleh GKM dan GJM setiap prodi ditemukan hanya 11 dari 21 prodi 

100% soal UAS telah sesuai dengan RPS, diantaranya yaitu prodi Teknik Mesin, Teknik 

Sipil, Teknik Industri, Arsitektur, Teknik Elektro, Psikologi, Magister Agribisnis, Magister 

Psikologi, Magister Ilmu Adm Publik, Magister Ilmu Hukum, dan Doktor Ilmu Pertanian. 

 

 
Gambar 6. Kesesuaian Soal Ujian Dengan RPS Prodi 
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Berdasarkan gambar 6. diatas terlihat prodi Manajemen dan Agroteknologi dengan 

persentase tertinggi soal ujian tidak sesuai dengan RPS, ketidak sesuaian setiap 

prodidengan RPS secara ril dilapangan tidak sepenuhnya menyimpang dengan RPS namun 

soal ujian yang tidak menampilkan CPMK ataupun dosen yang tidak mengumpulkan RPS 

membuat GJM dan GKm tidak dapat menentukan soal tersebut sesuai atau tidak dengan 

RPS dan diputuskan menjadi tidak sesuai karena tidak dapat ditentukan.  

Penilaian kesesuain soal dengan RPS kedepannya diperlukan ketegasan UPPS untuk 

meminta dosen mengumpulkan RPS 100% dan membuat soal yang menampilkan CPMK 

sehingga saat pelaksaaan monev soal ujian oleh GJM dan GKM dapat dengan mudah 

dinilai. 

 

3. Kesesuaian soal dengan CPMK 

Berdasarkan data soal yang telah mencantumkan CPMK terdapat 79% soal yang telah 

sesuai dengan CPMK. Data tersebut disajikan pada gambar 4 berikut: 

 

Gambar 7. Persentase Perbandingan Kesesuaian Soal dengan CPMK 
 

 Persentase secara rinci  untuk  setiap prodi dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Terlihat bahwa 

6 dari 21 prodi yang 100% soal yang dikumpulkan sesuai dengan CPMK yaitu prodi Teknik Mesin, 

Teknik Sipil, Teknik Industri, Teknik Elektro, Psikologi, dan Biologi. Sedangkan persentase tertinggi 

ketidaksesuaian soal dengan CPMK ditemukan pada prodi manajemen namun hal ini dikarenakan soal 

yang terkumpul dan dimonev oleh GJM dan GKM belum sepenuhnya sesuai dengan format terkait 

pada poin 2 yaitu keterlambatan informasi bahwa soal ujian harus sesuai dengan format yang 

didalamnya terdapat CPMK. Halini akan menjadi perhatian dan perbaikan di UTS semester Genap 

T.A. 2022/2023. 
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Gambar 7. Kesesuaian Soal dengan CPMK 

 

Khusus untuk program studi pada Pascasarjana  semua soal memang belum sesuai format berdasarkan 

keterangan dari direktur pascasarjana yang mengakui  bahwasannya program pascasarjana tidak 

mendapat informasi terkait adanya format soal ujian. 

 
4. Bobot 

Berdasarkan poin nomor 1 dengan jumlah soal yang terkumpul sebanyak 758 soal, 

ditemukan 606 (80%) soal telah menampilkan bobot nilai, sedangkan 152 (20%) soal 

lainnya tidak mencantumkan bobot nilai. Perbandingan data hasil evaluasi disajikan pada 

gambar 5 berikut: 

 

Gambar 8. Persentase Perbandingan Soal dengan Bobot Nilai 
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Secara detail  disajikan pada grafik berikut untuk setiap soal yang menampilkan bobot nilai pada 

setiap prodi. Hanya tiga prodi yang 100% soalmenampilkan bobot nilai yaitu prodi Teknik Mesin, 

Teknik Elektro, dan Psikologi. Pada program pascasarjana hampir 100% semua soaltidak 

menampilkan bobot nilai pada semua prodi terutama pada prodi Magister Ilmu Administrasi Publik, 

Magister Psikologi, dan Magister Ilmu Hukum. 

 

 

Gambar 9. Persentase Bobot pada Nilai 
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REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 
 
 

No. REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT 

1. Mensosialisasikan kepada Dosen untuk 

membuat soal sesuai dengan format yang 

telah ditentukan. 

Berkoordinasi dengan Dekan dan 

Ka.prodi mengenai sosialisasi 

penyusunan soal ujian kepada dosen 

di lingkungan Fakultas  

2. Mensosialisasikan waktu pengumpulan 

soal melalui google form lebih awal 

sehingga ketidaksesuaian dapat 

diminimalisir  

 

Berkoordinasi dengan Dekan dan 

Ka.prodi mengenai waktu 

penyerahan soal ujian kepada 

Prodi/Fakultas walaupun jenis soal 

ujian dalam bentuk project atau ujian 

lisan 

3. Mensosialisasikan soal-soal yang akan 

diujikan sejalan dengan CPMK yang ada 

pada Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS) dan isi materi pembelajaran 

Kaprodi bersama GKM prodi 

berkoordinasi dengan dosen 

pengampu mata kuliah dalam 

pembuatan soal agar dapat sesuai 

dengan CPMK dan materi ajar yang 

ada pada RPS. Selanjutnya GKM 

prodi dapat melakukan evaluasi 

kesesuaian soal dengan RPS. 

4. Bobot Penilaian yang diberikan oleh 

dosen Pengampu berdasarkan dari tingkat 

kesulitan soal, dengan bobot penilaian 

keseluruhan soal adalah 100. Dengan 

adanya bobot nilai pada tiap soal, maka 

mahasiswa dan dosen terbuka dan terukur 

dalam penilaian yang diberikan 

Kaprodi dan GKM Prodi 

berkoordinasi dengan dosen 

pengampu mata kuliah  dalam 

pembuatan soal agar memberikan 

bobot penialain sehingga soal yang 

diberikan lebih objektif dan terukur. 

Selanjutnya GKM prodi dapat 

melakukan evaluasi terhadap bobot 

penilaian pada setiap soal yang 

diberikan 

5. Jumlah soal yang diberikan oleh dosen 

sebaiknya dilihat dari waktu pekerjaan 

dalam Ujian dan tingkat kesulitan. 

GKM prodi dapat melakukan 

evaluasi terhadap jumlah soal yang 

diberikan.  

6. Pemilihan kalimat-kalimat dalam soal 

harus bersifat jelas dan singkat bukan 

kalimat yang ambigu, sehingga 

mahasiswa tidak membuang waktu dalam 

memahami arti kalimat dalam soal ujian 

GKM prodi dapat melakukan 

evaluasi terhadap soal agar soal 

dapat mudah dipahami dan dapat 

mudah dikerjakan oleh mahasiswa.  
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