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II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1 Penggunaan Bahasa dalam Soal 

Penggunaan bahasa dalam soal yang perlu diperhatikan adalah (1) penggunaan 

kalimat, (2) penggunaan kata, (3) penggunaan gaya dan nada, dan (4) penggunaan 

ejaan (Safari, 2002: 4). Adapun penjelasannya sebagai berikut. 

2.1.1  Penggunaan Kalimat dalam Soal 

Kalimat dalam soal merupakan suatu bentuk pernyataan yang disusun oleh penulis 

soal berdasarkan indikator yang telah dipersiapkan dalam kisi-kisi guna 

dikomunikasikan kepada orang yang menjawab pertanyaan atau soal (Safari, 

2002: 8). Dalam bahasa tulis, kalimat yang dipilih adalah kalimat efektif.  

Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya 

informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembacanya (Akhadiah dalam 

Fuad dkk., 2009: 58). Adapun mengenai ciri-ciri kalimat efektif, banyak pakar 

yang mengklasifikasikannya. Secara garis besar, ciri-ciri kalimat efektif yaitu 

terdapat (1) kesatuan dan kesepadanan, (2) kesejajaran atau keparalelan (3) 

penekanan atau ketegasan (4) kehematan, dan (5) kevariasian. Berikut penjelasan 

mengenai kalimat efektif. 
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2.1.1.1  Kesatuan dan Kesepadanan 

Kesatuan dalam kalimat dapat dibentuk jika ada keselarasan antarsubjek-predikat, 

predikat-objek, dan predikat-keterangan, sedangkan  kesepadanan kalimat dapat 

dilihat dari struktur bahasa dalam mendukung gagasan atau konsep yang 

merupakan kepaduan pemikiran (Suyanto, 2011: 50). Kesatuan dan kesepadanan 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Subjek dan Predikat 

Dalam setiap pernyataan soal harus mengandung subjek dan predikat. Subjek 

adalah unsur kalimat yang menjadi pokok persoalan dan merupakan jawaban dari 

pertanyaan siapa atau apa. Predikat adalah unsur kalimat yang berfungsi 

menerangkan subjek dan merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau 

mengapa subjek itu. 

Contoh: 

Tanaman yang merugikan tanaman ini adalah .... 

a. rumput  c. benalu  

b. paku-pakuan d. lumut 

      (Safari, 2002: 14) 

Pernyataan pada pokok soal di atas sudah tepat dan jelas karena pernyataan itu 

mengandung unsur subjek berupa kata tanaman dan predikat berupa kata 

merugikan. Jadi, merugikan adalah predikat yang menjelaskan mengenai tanaman 

dalam kalimat tersebut. 

2. Kata Penghubung Intrakalimat dan Antarkalimat 

Kata penghubung (konjungsi) yang menghubungkan kata dengan kata dalam 

sebuah frase atau menghubungkan klausa dengan klausa di dalam sebuah kalimat 

disebut konjungsi intrakalimat. 
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Contoh: 

Tempat pertemuan antara konsumen dan produsen dapat terjadi di mana 

saja, tetapi peredaran uang terbesar bertempat di .... 

a. bank  c.  pasar 

b. kantor pos d.  pegadaian 

      (Safari, 2002: 54) 

Kata tetapi merupakan konjungsi pertentangan yang menghubungkan klausa  

pertukaran uang, barang, dan pertemuan antara konsumen dan produsen dapat 

terjadi di mana saja dengan klausa peredaran uang terbesar bertempat di. 

Selain konjungsi intrakalimat terdapat pula konjungsi antarkalimat, yaitu 

konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. 

Contoh: 

Dewasa ini banyak budaya asing yang menggeser budaya nasional kita. 

Kita harus berusaha mencegah pengaruh budaya asing agar budaya 

nasional tetap lestari. Selain itu, kita harus mengenal dan 

memperkenalkan budaya nasional pada dunia.  

Ringkasan isi paragraf di atas adalah ... 

a. Kebudayaan asing harus kita tolak. 

b. Kebudayaan nasional harus kita lestarikan. 

c. Kenalkan kebudayaan nasional pada dunia internasional. 

d. Dalami dan pelajari kekayaan budaya nasional kita. 

(Tim Penyusun, 2009: 55) 

Kata selain itu  dalam pernyataan soal di atas merupakan konjungsi perangkai 

yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya sekaligus 

menyatakan tindakan yang pertama diikuti tindakan yang kedua atau berikutnya. 

2.1.1.2  Kesejajaran (Pararelisme) 

Kalimat efektif juga harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang 

diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapnya. Widyamartaya 

(1990: 30) menyebut kesejajaran sebagai pararelisme, yaitu penggunaan bentuk 

gramatikal yang sama bentuk untuk unsur-unsur kalimat yang sama fungsinya. 

Jika sebuah unsur dinyatakan dengan frase, maka pikiran-pikiran lain harus 
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dinyatakan juga dengan frase. Begitupun apabila inti pertanyaan berbentuk 

nomina, adjektiva, verba, maka inti pernyataan yang lain mengikutinya. 

Contoh: 

Jika kita mendengar ada seseorang mengejek dan menjelek-jelekan 

agama lain, maka kita hendaknya bersikap .... 

a. menegur langsung dengan kata-kata yang keras 

b. mengingatkan orang itu dengan suatu ancaman 

c. menegur langsung orang itu dengan baik-baik 

d. marah-marah karena yang diejek adalah agamanya 

       (Safari, 2002: 52) 

Kata mendengar, mengejek, dan menjelek-jelekan dalam pernyataan soal di atas 

merupakan masalah pokok yang memunyai hubungan satu sama lain dan 

menggunakan kata kerja bentuk me-. Apabila salah satu inti pernyataan 

dinyatakan dengan kata kerja bentuk me-, maka inti pernyataan yang lain juga 

menggunakan kata kerja bentuk me-. 

2.1.1.3  Penekanan 

Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan atau 

pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur yang 

diberi penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pembaca (Putrayasa, 2007: 

56). Ada beberapa cara yang digunakan untuk memberi penekanan pada inti 

pernyataan soal yang dikomunikasikan kepada siswa melalui tulisan. Cara-cara itu 

adalah sebagai berikut. 

1. Penempatan Inti Pertanyaan pada Awal Kalimat 

Bagian kata yang hendak dipentingkan diletakkan pada awal kalimat. 

Contoh: 

  Bentuk negara RI adalah ....  

a. federasi  c.  serikat 

b. kesatuan  d.  dominion       (Safari, 2002: 46)  
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Pernyataan soal menunjukkan bahwa inti pertanyaannya adalah bentuk negara 

bukan wilayah negara atau bentuk pemerintahan. Oleh karena itu, kata bentuk 

ditempatkan di awal kalimat. 

2. Pengulangan Kata yang Dianggap Penting 

Pengulangan kata dalam sebuah kalimat kadang-kadang diperlukan dengan 

maksud memberi penegasan pada bagian yang dianggap penting. 

Contoh: 

Koperasi yang melayani keperluan hidup anggotanya sehari-hari adalah 

koperasi .... 

a. kredit   c.  konsumsi 

b. produksi  d.  pegawai negeri 

     (Safari, 2002: 48) 

Pernyataan soal di atas menjadi lebih jelas dengan adanya penegasan inti 

pertanyaan berupa kata koperasi bukan masalah lainnya. 

3. Penggunaan Pernyataan Pertentangan 

Pernyataan pertentangan dapat pula digunakan untuk menekankan inti pernyataan 

soal. Kata-kata pernyataan pertentangan yang digunakan dalam soal yaitu kecuali, 

tidak, dan bukan. 

Contoh: 

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kurang 

majunya pertanian di Inggris, kecuali .... 

a. kekurangan tenaga kerja pertanian 

b. iklimnya lebih cocok untuk peternakan 

c. kebanyakan petani tidak punya tanah 

d. kekurangan tenaga mesin-mesin 

     (Safari, 2002: 48) 

Kata penghubung pertentangan berupa kata kecuali di atas digunakan untuk 

menekankan inti penyataan soal tersebut. 
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4. Penggunaan Partikel lah, kah, dan pun 

Partikel merupakan kata tugas yang dilekatkan pada kata yang mendahuluinya 

(Moeliono, 1998: 247). Ada tiga partikel yang digunakan dalam pernyataan soal, 

yaitu partikel lah, kah, dan pun. 

Contoh: 

1. Hitunglah n bila 3 + n = 9!  

2. Apakah UUD 1945 merupakan landasan pembangunan nasional? 

3. ..., gambarnya pun .... 

    (Safari, 2002: 50, 112, 123)  

 

Partikel lah pada kata hitunglah digunakan sebagai pemberi ketegasan yang 

sedikit keras. Partikel kah pada kata apakah digunakan sebagai pembentuk 

kalimat tanya. Partikel pun pada kata gambarnya pun digunakan untuk 

mengeraskan arti kata yang mengiringinya. Dalam tulisan, pun dipisahkan dari 

kata depannya, kecuali yang sudah dianggap padu. 

 

2.1.1.4   Kehematan 

Dalam penyusunan kalimat pernyataan soal, kehematan dapat diperoleh dengan 

menghilangkan bagian-bagian tertentu yang tidak diperlukan. Widyamarta (1990: 

31) mengemukakan bahwa yang sering terjadi dalam kalimat efektif adalah 

pemborosan kata. Agar tidak terjadi pemborosan kata, hal-hal yang perlu 

diperhatikan seorang penulis adalah sebagai berikut. 

1. Pengulangan Unsur-unsur Kalimat 

Pengulangan unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, atau keterangan dalam 

satu kalimat terkadang tidak diperlukan. 

Contoh: 

1) Karena ia tidak diundang ia tidak datang ke tempat itu. 

2) Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui presiden datang. 

           (Arifin dan Tasai, 2006: 106) 
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Kalimat 1 dapat diperbaiki dengan menghilangkan kata ia setelah kata karena, 

sedangkan kalimat 2 diperbaiki dengan menghilangkan kata mereka. Kedua 

kalimat tersebut menjadi seperti berikut. 

1)  Karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. 

2)  Hadirin serentak berdiri setelah mengetahui presiden datang. 

2. Penggunaan Hiponim 

Hiponim ialah bentuk (istilah) yang maknanya terangkum oleh bentuk 

superordinatnya yang mempunyai makna yang lebih luas (Depdikbud, 1992: 66).  

Contoh: 

Penyakit sariawan akan cepat sembuh jika makan makanan yang 

mengandung banyak .... 

a. vitamin A c.  vitamin C 

b. vitamin B d.  vitamin D 

     (Tim Penyusun, 2009: 165) 

Pernyataan soal di atas tidak efektif karena terdapat superordinat pada kata 

penyakit sariawan. Sariawan termasuk penyakit dalam mulut. Kalimat itu dapat 

diperbaiki menjadi. 

Sariawan akan cepat sembuh jika makan makanan yang mengandung 

banyak .... 

 

3. Penggunaan Kata Bentuk Jamak 

Penggunaan kata bentuk jamak dalam bahasa Indonesia yang perlu diperhatikan 

oleh penulis adalah apabila pernyataan soal terdapat suatu kata penunjuk jamak, 

maka kata benda di belakangnya atau yang mengikutinya harus tunggal (Safari, 

2002: 32). 

Contoh:  

1) Semua data-data itu dapat diklasifikasikan dengan baik. 

2) Beberapa kelurahan-kelurahan di Bandarlampung sudah melakukan 

bersih-bersih untuk menjaga kebersihan lingkungan. 

      (Suyanto, 2011: 57) 



14 

 

Kalimat 1 tidak efektif karena terdapat makna jamak ganda berupa kata semua 

dan data-data, begitupun pada kalimat 2 terdapat makna jamak ganda berupa kata 

beberapa dan kelurahan-kelurahan. Agar kalimat menjadi efektif, kedua kalimat 

di atas diubah menjadi. 

1) Semua data  itu dapat diklasifikasikan dengan baik. 

2) Beberapa kelurahan di Bandarlampung sudah melakukan bersih-

bersih untuk menjaga kebersihan lingkungan. 

 

 

2.1.1.5  Kevariasian 

Variasi pernyataan soal merupakan salah satu upaya dalam rangka menghindari 

perasaan orang yang menjawab pertanyaan/soal dari rasa jenuh. Variasi 

dimaksudkan untuk menekankan pada penganekaragaman bentuk-bentuk 

pernyataan soal. Cara untuk memelihara minat dan perhatian penjawab soal 

adalah sebagai berikut. 

1. Variasi dalam Pembukaan Kalimat 

Sebuah kalimat dapat dimulai atau dibuka dengan beberapa pilihan. 

a. Frase Keterangan 

Contoh:  Gemuruh suara teriakan serempak penonton ketika penyerang tengah 

menyambar umpan dan menembus jala kiper pada menit kesembilan 

belas. 

 

b. Frase Benda 

Contoh:  Mang Usil dari Kompas menganggap hal ini sebagai satu isyarat 

sederhana untuk bertransmigrasi. 

 

c. Frase Kerja 

Contoh:   Dibuangnya jauh-jauh pikiran yang menghantuinya selama ini. 

d. Partikel Penghubung  

Contoh:    Karena bekerja terlalu berat ia jatuh sakit. 
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2. Variasi Panjang-Pendeknya Kalimat  

Panjang-pendeknya suatu kalimat pernyataan soal bergantung pada jumlah kata 

yang diperlukan pada struktur kalimatnya. 

Contoh: 

Pembangunan adalah usaha manusia yang dilakukan secara sadar untuk 

mengubah .... 

a. kemiskinan yang merupakan sumber kejahatan 

b. keterbelakangan masyarakat Indonesia 

c. kebodohan yang merupakan kemiskinan akal 

d. kehidupan yang tidak sempurna masa lampau 

    (Safari, 2002: 51) 

 

Jumlah kata pada pokok soal adalah 10 kata, sedangkan jumlah kata pada pilihan 

jawaban soal a = 5 kata, b = 3 kata, c = 5 kata,  d = 6 kata. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa kalimatnya tidak membosankan.  

3. Variasi Bentuk Aktif dan Pasif 

Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau aktor, 

sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperanan sebagai 

penderita. (Cook dalam Tarigan, 1984: 26-28).  

Contoh: 

Negara Indonesia secara umum mempunyai tugas di antaranya yang 

disebut tugas insensial, oleh karena itu negara Indonesia harus 

mewujudkan dengan .... 

a. meningkatkan kesejahteraan umum 

b. mempertahankan negara yang berdaulat 

c. mencerdaskan kehidupan masyarakat 

d. menciptakan lapangan kerja yang luas 

    (Safari, 2002: 51) 

 

Penggunaan bentuk kata kerja yang mengandung awalan me- pada pernyataan 

soal di atas menimbulkan kelesuan pembaca. Soal itu terdapat tiga kata kerja yang 

berawalan me-, yaitu mempunyai, mewujudkan, dan kata kerja pada awal pilihan 

jawaban. Agar soal tidak menimbulkan kelesuan, soal dapat diubah menjadi. 
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Negara Indonesia secara umum mempunyai tugas di antaranya yang 

disebut tugas insensial. Hal ini diwujudkan dengan .... 

a. meningkatkan kesejahteraan umum 

b. mempertahankan negara yang berdaulat 

c. mencerdaskan kehidupan masyarakat 

d. menciptakan lapangan kerja yang luas 

2.1.2  Penggunaan Kata dalam Soal 

Tujuan utama penulisan soal adalah mengomunikasikan pertanyaan/soal kepada 

pembaca melalui kata-kata dalam tulisan. Penggunaan kata dalam soal tidak 

semata-mata hanya mempersoalkan ketepatannya dalam kalimat soal, tetapi juga 

mempersoalkan apakah kata yang dipilih itu dapat mewakili inti pertanyaan yang 

dimaksudkan (Safari, 2002: 57). Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kata 

dalam soal, yaitu pilihan kata dan makna kata. 

2.1.2.1  Pilihan Kata (Diksi) 

Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-

nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan 

bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki 

kelompok masyarakat pendengar (Keraf dalam Widyamartaya, 1990: 44). Ada 

tiga hal yang perlu diperhatikan oleh penulis soal tentang pemilihan kata dalam 

penulisan soal, yaitu ketepatan, kesaksamaan, dan kelazimannya. 

1. Ketepatan 

Ketetapan maksudnya arti dan penempatan kata harus sesuai dengan pokok 

masalah yang ditanyakan. 

Contoh: 

Tanaman yang menjatuhkan tanaman lain adalah .... 

a. rumput  c. benalu  

b. paku-pakuan d. lumut 
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Kata menjatuhkan pada pokok soal di atas tidak tepat digunakan karena kata jatuh 

pada umumnya memunyai pengertian „sesuatu yang terlepas dengan cepat dari 

atas ke bawah‟. Agar pernyataan soal itu tepat, maka kata menjatuhkan diganti 

dengan kata merugikan.   

Tanaman yang merugikan tanaman lain adalah .... 

a. rumput  c.  benalu 

b. paku-pakuan d.  lumut 

2. Kesaksamaan  

Kesaksamaan maksudnya kata yang telah dipilih harus serasi dengan pokok 

masalah yang ditanyakan. Contohnya pada kalimat soal di atas “Tanaman yang 

merugikan tanaman lain adalah ....”, jangan ditulis seperti ini. 

a) Tanaman yang menjatuhkan tanaman lain adalah .... 

b) Tanaman yang merobohkan tanaman lain adalah .... 

c) Tanaman yang membangkrutkan tanaman lain adalah .... 

Kata-kata menjatuhkan, merobohkan, dan membangkrutkan tidak saksama dengan 

pokok yang ditanyakan. 

3. Kelaziman  

Kelaziman maksudnya kata-kata yang dipilih harus sudah menjadi kata umum 

yaitu kata yang dikenal dan dipakai dalam bahasa Indonesia atau ilmu yang 

bersangkutan.  

Contoh:      kata mempan (Fuad dkk, 2009: 86) 

Kata mempan merupakan kosakata bahasa Jawa yang apabila diterjemahkan ke 

bahasa Indonesia berarti „manjur‟ atau „dapat berhasil‟. Dalam bahasa Jawa, kata 

mempan biasanya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ketajaman 

senjata (golok, peso, atau celurit). 
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2.1.2.2  Makna Kata 

 

Sebelum menentukan pilihan kata, penulis harus memperhatikan makna atau arti 

dari kata yang dipilihnya. Adapun pembagian makna dapat dijabarkan sebagai 

berikut. 

1. Makna Leksikal dan Gramatikal 

Makna leksikal adalah makna kamus, maksudnya makna yang dikandung oleh 

kata itu sendiri, sedangkan makna gramatikal adalah makna kata yang timbul 

akibat peristiwa penggabungan morfem (Safari, 2002: 62). 

Contoh: 

a. pandai  

b. terpandai (ter + pandai) 

 

Kata pandai bermakna „cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu‟, 

sedangkan kata terpandai merupakan gabungan dari afiks ter- dan kata pandai 

yang bermakna „paling pandai‟. 

2.1.3 Penggunaan Gaya dan Nada  

Gaya dan nada dalam soal digunakan oleh penulis soal bertujuan agar soal yang 

ditulis tidak salah ditafsirkan dan dapat dimengerti oleh penjawab soal (Safari, 

2002: 107). 

2.1.3.1 Gaya Pernyataan Soal 

Gaya pernyataan soal ialah kesanggupan penulis soal untuk memberikan 

informasi (pertanyaan) yang setepat-tepatnya kepada penjawab soal. Dalam hal 

ini, yang perlu diperhatikan penulis adalah sopan santun dalam penuturannya. 

Sopan santun adalah menghormati orang lain yang diajak bicara. Rasa hormat 

dalam gaya pernyataan soal dinyatakan melalui 6 sifat bahasa, yaitu.  
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1) Jujur maksudnya bahasa yang digunakan dalam pernyataan soal jangan 

memalsukan gagasan atau ide soal. 

2) Jelas maksudnya bahasa yang digunakan dalam pernyataan soal tidak 

membingungkan orang yang menjawab pertanyaan orang. 

3) Singkat maksudnya bahasa yang digunakan dalam pernyataan soal tidak 

memboroskan waktu orang yang mengerjakan soal. 

4) Tepat maksudnya bahasa yang digunakan dalam pernyataan soal dapat 

memberikan informasi yang shahih yaitu sejauh mana (pertanyaan) soal dapat 

mengukur apa yang hendak diukur. 

5) Sederhana maksudnya bahasa yang digunakan dalam pernyataan soal sesuai 

dengan jenjang pendidikan orang yang menjawab soal. 

6) Menarik maksudnya bahasa yang digunakan dalam pernyataan soal tidak 

membosankan atau menakutkan. 

2.1.3.2  Nada Pernyataan Soal 

Nada dalam pernyataan soal ialah cara penuturan penulis terhadap soal yang 

disusunnya agar dapat memberikan kesan yang tepat kepada penjawab soal. 

Pernyataan soal dapat dinyatakan dengan 3 nada, yaitu nada berita, nada tanya, 

dan nada perintah. 

1. Nada Berita 

Pernyataan soal yang bernada berita memiliki pola dan intonasi yang disebut 

intonasi berita. Pola penulisan nada berita pada akhir pernyataannya diakhiri 

dengan tanda titik (.). 
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Contoh: 

Candi Borobudur terletak di .... 

a. Jawa Timur c.  Jawa Barat 

b. Jawa Tengah d. DI Yogyakarta 

     (Safari, 2002: 109) 

Pernyataan soal di atas bernada berita karena apabila diucapkan penuturannya 

bernada akhir turun.  

2. Nada Tanya 

Pernyataan soal yang bernada tanya memiliki pola dan intonasi yang pada akhir 

pernyataannya diakhiri dengan tanda tanya (?). 

Contoh: 

Siapakah pelaksana kekuasaan legislatif? 

a. DPR  c.  MA 

b. Presiden d.  BPK 

(Safari, 2002: 113) 

Pernyataan soal di atas bernada tanya karena apabila diucapkan penuturannya 

bernada akhir naik.  

3. Nada Perintah 

Pernyataan soal yang bernada perintah memiliki pola dan intonasi yang pada akhir 

pernyataannya diakhiri dengan tanda seru (!). Selain itu, ciri lainnya adalah kata 

kerja yang mendukung isi perintah dalam soal merupakan: (1) kata dasar atau (2) 

kata yang berakhiran –kan atau kata yang berakhiran lah. 

Contoh: 

Jelaskan hubungan antara alinea I dalam pembukaan UUD 1945 

dengan declaration of human right PBB!     (Safari, 2002: 123) 

Kata  jelaskan dalam pernyataan soal di atas bernada perintah karena kata tersebut 

berakhiran –kan.  
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2.1.4  Penggunaan Ejaan dalam Soal 

Penggunaan ejaan dalam soal berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan yang 

Disempurnakan. Hal-hal yang terdapat di dalamnya, yaitu penulisan huruf, 

penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. 

2.1.4.1 Penulisan Huruf 

Penulisan huruf dalam soal terdiri atas dua, yaitu penulisan huruf kapital dan 

huruf miring. 

1. Huruf Kapital 

Huruf kapital dipergunakan pada hal-hal berikut. 

a. Pada huruf awal kata dari setiap pernyataan soal baik soal bentuk objektif 

maupun soal bentuk uraian. 

Contoh: 

1) Salah satu bentuk kenampakan alam buatan adalah .... 

a. laut c.  waduk 

b. tanjung d.  selat 

2) Apa perbedaan antara cuaca dan iklim? 

    (Adisukarjo, 2004: 123) 

 

Huruf s pada kata salah dan huruf a pada kata apa merupakan huruf pertama 

pada awal kalimat pernyataan soal sehingga ditulis dengan huruf kapital. 

b. Huruf kapital juga digunakan di awal pilihan jawaban (option) dalam hal ini 

untuk soal pilihan ganda apabila: 

1) Pilihan jawaban berbentuk kalimat atau sebuah pernyataan serta pilihan 

jawaban berbentuk kutipan keputusan-keputusan atau kutipan ketetapan-

ketetapan. 

 



22 

 

Contoh: 

Kalimat-kalimat di bawah ini termasuk kalimat aktif, kecuali ... 

a. Di puncak gunung mereka mencari kedamaian. 

b. Pohon-pohon cemara diterpa angin. 

c. Matahari menyinari bumi. 

d. Melangkahlah mereka dengan gagahnya. 

      (Safari, 2002: 134) 

Huruf d pada kata di, huruf p pada kata pohon, huruf m pada kata 

matahari, dan huruf m pada kata melangkahlah menggunakan huruf 

kapital karena termasuk pilihan jawaban berbentuk kalimat. 

2) Pilihan jawaban (option) berbentuk: 

a) unsur yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, agama, dan 

kata ganti untuk Tuhan 

Contoh: 

Candi Borobudur merupakan peninggalan sejarah bercorak .... 

a. Hindu c.  Buddha 

b. Islam d.  Kristen 

                   (Adisukarjo, 2004: 71) 

Huruf h pada kata hindu, huruf i pada kata islam, huruf b pada kata 

buddha, dan huruf k pada kata kristen menggunakan huruf kapital 

karena merupakan unsur yang berhubungan dengan Tuhan (agama).  

b) unsur nama diri atau nama orang 

Contoh:  

Pencipta lagu Indonesia Raya adalah .... 

a. C. Simanjuntak c.  W.R. Supratman 

b. Kusbini  d.  Bu Kasur 

                       (Adisukarjo, 2004: 107) 

Huruf c dan s pada kata C. Simanjuntak, huruf k pada kata Kusbini, 

huruf w, r, dan s pada kata W.R. Supratman, dan huruf b dan k pada 

kata Bu Kasur menggunakan huruf kapital karena kata-kata tersebut 

merupakan unsur nama orang. 



23 

 

c) unsur nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti 

nama orang 

Contoh: 

Yang terkenal sebagai Raja 27 pulau adalah .... 

a. Sultan Baabullah c.  Sultan Bayansirullah 

b. Sultan Hasanudin d.  Sultan Alaudin 

(Adisukarjo, 2004: 72) 

Huruf s pada kata sultan menggunakan huruf kapital karena sultan 

merupakan nama gelar keturunan bagi seorang raja yang diikuti nama 

orang (KBBI, 2007: 1100). 

d) unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang 

dipakai sebagai nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 

Contoh: 

Proklamasi Negara RI diselenggarakan di rumah .... 

a. Ir. Soekarno 

b. Laksamana Maeda 

c. Dr. Radjiman Widyodiningrat 

d. Drs. Moh. Hatta  

        (Adisukarjo, 2004: 105) 

 

Huruf i pada kata ir. menggunakan huruf kapital karena ir. merupakan 

nama gelar sarjana bidang keteknikan. Huruf l pada kata laksamana 

menggunakan huruf kapital karena laksamana merupakan nama gelar 

panglima tertinggi di laut. Huruf d pada kata Dr. menggunakan huruf 

kapital karena Dr.merupakan gelar untuk sarjana yang mempertahankan 

disertasinya. Huruf d pada kata drs. menggunakan huruf kapital karena 

drs. merupakan nama gelar akademis untuk pria yang telah lulus ujian 

di perguruan tinggi (KBBI, 2007: 272, 436, 627). 
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e) unsur nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa 

Contoh: 

Suku yang termasuk golongan Melayu Tua adalah suku .... 

a. Jawa c.  Sunda 

b. Batak d.  Betawi 

(Adisukarjo, 2004: 158) 

Huruf j pada kata jawa, huruf b pada kata batak, huruf s pada kata 

sunda, dan huruf b pada kata betawi menggunakan huruf kapital karena 

kata-kata tersebut merupakan unsur nama suku bangsa di Indonesia. 

f) unsur nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah  

Contoh: 

Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RI pada tanggal .... 

a. 17 Agustus 1945 c. 19 Agustus 1945  

b. 18 Agustus 1945 d. 20 Agustus 1945  

(Adisukarjo, 2004: 106) 

Huruf a pada kata agustus menggunakan huruf kapital karena agustus 

merupakan nama bulan di kalender Masehi. 

g) unsur nama geografi 

Contoh: 

Danau yang terdapat di provinsi Sumatera Utara adalah .... 

a. Danau Toba c.  Danau Maninjau 

b. Danau Ranau d.  Danau Limboto 

      (Adisukarjo, 2004: 112) 

Huruf t pada kata toba, huruf r pada kata ranau, huruf m pada kata 

maninjau, dan huruf l pada kata limboto menggunakan huruf kapital 

karena kata-kata tersebut merupakan unsur nama danau di Indonesia. 

h) unsur nama negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta 

nama dokumen resmi kecuali  kata seperti dan 

Contoh: 

Lembaga yang bertugas memeriksa keuangan negara adalah .... 

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat 
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b. Dewan Perwakilan Rakyat 

c.  Mahkamah Agung 

d.  Badan Pemeriksa Keuangan 

    (Adisukarjo, 2004: 25) 

Huruf m, p, dan r pada kata majelis permusyawaratan rakyat; Huruf d, 

p, dan r pada kata dewan perwakilan rakyat; Huruf m dan a pada kata 

mahkamah agung; Huruf b, p, dan k pada kata badan pemeriksa 

keuangan menggunakan huruf kapital karena kata tersebut merupakan 

nama lembaga pemerintahan di Indonesia. 

c. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 

Contoh:  

Bu Widi : “Apakah adik tahu rumah Bu Nurma?” 

Surya : “Saya tahu, Bu.” 

Percakapan ini dapat dilengkapi dengan kalimat ... 

(Tim Penyusun, 2009: 58) 

 

Petikan langsung merupakan kutipan yang berasal dari pembicaraan, naskah, 

atau bahan tertulis lain, yang diapit oleh tanda petik. Contoh di atas merupakan 

kutipan yang berasal dari pembicaraan. Huruf a pada kata apakah dan huruf s 

pada kata saya merupakan huruf pertama dalam petikan langsung.  

d. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan 

kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik dan paman yang dipakai 

dalam penyapaan dan pengacuan. 

Contoh: 

Guntur diajak Kak Bima ... pertandingan sepak bola di stadion. 

Kata berimbuhan untuk melengkapi kalimat di atas yaitu .... 

a. menyaksikan c.  melihat 

b. menyimak d.  menonton 

(Tim Penyusun, 2009: 55)  

Huruf k pada kata kak menggunakan huruf kapital karena merupakan huruf 

pertama penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam pengacuan.  
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2. Huruf Miring 

Huruf miring dalam cetakan digunakan sebagai hal berikut. 

a. Huruf miring dalam cetakan digunakan untuk menegaskan dan mengkhususkan 

huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata. 

Contoh: 

Yuni senang mengoleksi perangko. 

Persamaan kata mengoleksi adalah .... 

a. membuang c.  menata 

b. mencari d.  mengumpulkan 

     (Tim Penyusun, 2009: 59) 

Kata mengoleksi dicetak miring karena kata itu digunakan untuk menegaskan 

pernyataan soal. 

b. Huruf miring dalam cetakan digunakan untuk menuliskan kata nama ilmiah 

atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. 

Contoh: 

Sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Eschericia coil di .... 

a. anus  c.  usus halus 

b. usus besar d. lambung 

    (Tim Penyusun, 2009: 139) 

Kata Eschericia coil dicetak miring karena kata itu merupakan nama ilmiah 

dari bakteri. 

2.1.4.2 Penulisan Kata 

Penulisan kata dalam soal meliputi 1) bentuk ulang, 2) gabungan kata, 3) kata 

ganti, 4) kata depan, 5) partikel, 6) singkatan dan akronim, dan 7) lambang 

bilangan. Berikut penjelasannya masing-masing. 

1. Bentuk Ulang 

Penulisan bentuk ulang dalam soal ditulis lengkap dan di antara kedua kata diberi 

tanda hubung (-) dan tidak diberi jarak. 
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Contoh: 

Penduduk desa itu berlomba-lomba ... pohon secara liar. 

Kata berimbuhan untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ....  

a. penebang c.  menebangi 

b. ditebangi d.  menebangkan 

(Tim Penyusun, 2009: 66) 

 

Kata berlomba-lomba pada pernyataan soal di atas merupakan kata bentuk ulang 

yang berasal dari kata dasar lomba. 

2. Gabungan Kata 

Penulisan gabungan kata yang termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis 

terpisah kecuali yang sudah dianggap padu. Jika penulisan gabungan kata yang 

mendapat awalan dan akhiran misal me-kan, maka penulisannya harus 

dirangkaikan. 

Contoh: 

Cara perkembangbiakan tanaman di samping disebut .... 

a. setek c.  runduk 

b. tunas d.  cangkok 

    (Tim Penyusun, 2009: 172) 

Kata perkembangbiakan pada pernyataan soal di atas merupakan gabungan kata 

yang berasal dari istilah khusus, yaitu kembang biak yang mendapat imbuhan per-

an. 

3. Kata Ganti ku, kau, mu, dan nya 

Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, kata ku, 

mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 

Contoh: 

Ali    : “Hei, ambilkan tasku!” 

Tia    : “Maaf, aku tidak bisa mengambalikan tasmu.” 

Ali    : “Apa? Cepat ambilkan tasku!” 

Tia    : “Bukankah tas itu ada di dekatmu? Kenapa aku harus 

            mengembalikannya?” 

Ali    : “Haha. Kautahu kan semua anak di sini patuh kepadaku?” 
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Amanat yang terdapat pada kutipan drama tersebut adalah .... 

Kata ganti ku pada kata tasku dan kepadaku; kata ganti mu pada kata tasmu dan 

dekatmu; dan kata ganti nya pada kata mengembalikannya ditulis serangkai 

dengan kata yang mendahuluinya. Kata ganti kau pada kata kautahu ditulis 

serangkai dengan kata yang mengikutinya. 

4. Kata Depan di, ke, dan dari 

Penulisan kata depan di, ke, dan dari  dalam pernyataan soal ditulis terpisah dari 

kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim 

dianggap padu sebagai kata seperti kepada dan daripada. 

Contoh: 

Pulang dari rumah Aldo, hati Irul berbunga-bunga karena telah 

mengalahkan Aldo, sang juara catur. Setiba di rumah, Irul segera ke 

dapur untuk menemui ibunya. Ibu berpesan kepada Irul agar tidak 

sombong atas keberhasilannya. 

Maksud kata hati Irul berbunga-bunga pada cerita di atas yaitu ... 

a. Hati Irul penuh dengan bunga. 

b. Hati Irul berwarna-warni seperti bunga. 

c. Hati Irul sangat senang. 

d. Hati Irul sangat sedih. 

                           (Tim Penyusun, 2009: 51) 

Kata dari, di, dan ke dalam cerita tersebut ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya karena ketiga kata itu berfungsi untuk menyatakan tempat, 

sedangkan kata kepada ditulis serangkai karena sudah dianggap padu. 

5. Partikel lah, kah, pun, dan per 

Partikel lah dan kah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, 

sedangkan partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahuluinya kecuali 

kelompok kata yang sudah dianggap padu.  
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Contoh:  

1) Buatlah satu paragraf ringkas tentang contoh hasil kunjungan ke 

salah satu produsen! 

2) Apakah yang dimaksud dengan distribusi? 

3) Meskipun salah satu temanmu menitipkan makanan di kantin untuk 

dijual, sikapmu tetap .... 

a. mengejeknya c.  menghargainya 

b. memusuhinya d.  membencinya 

     (Adisukarjo, 2004: 50) 

Partikel lah pada kata buatlah dan partikel kah pada kata apakah ditulis serangkai, 

sedangkan partikel pun pada kata meskipun ditulis terpisah. Selain partikel lah, 

kah, dan pun, terdapat pula partikel per. Partikel per yang berarti „mulai‟, „demi‟, 

dan „tiap‟ ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. 

Contoh: 

1) Harga beras per kg di warung adalah Rp6.100,00. Ibu membeli 5 

kg beras. Uang yang harus dibayar Ibu adalah .... 

a. Rp30.500,00 c.  Rp31.500,00 

b. Rp31.000,00 d.  Rp32.000,00 

2) Buah durian yang sudah masak akan terlepas dan jatuh satu per 

satu ke tanah. Jatuhnya durian tersebut dipengaruhi oleh .... 

a. gaya pegas c.  gaya magnet 

b. gaya gesek d.  gaya gravitasi 

3) Siswa akan mendapat beasiswa per 1 Maret. 

Antonim dari kata mendapat adalah .... 

a. menerima c.  memeroleh 

b. memberi d.  memunyai 

   (Tim Penyusun, 2009: 38, 97, 186) 

Partikel per pada kalimat pertama memunyai makna „tiap kg (kilogram)‟. Partikel 

per pada kalimat kedua memunyai makna „satu demi satu‟. Partikel per pada 

kalimat ketiga memunyai makna „mulai 1 Maret‟. 

6. Singkatan dan Antonim 

Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih 

(Depdikbud, 1992: 23). Singkatan digunakan dalam hal berikut. 
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a. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan 

tanda titik. 

Contoh: 

Moh. Hatta dilahirkan di ... tanggal .... (Adisukarjo, 2004: 102) 

Kata Moh pada pernyataan soal di atas merupakan singkatan nama orang yang 

berarti „Mohammad‟. 

b. Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan kenegaraan, badan dan 

organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis 

dengan huruf kapital dan tidak diikuti titik. 

Contoh:  

Ketua PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) adalah .... 

                                                                        (Adisukarjo, 2004: 99) 

Singkatan PPKI merupakan nama resmi lembaga pemerintahan dan 

ketatanegaraan. 

c. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang 

tidak diikuti tanda titik. 

Contoh: 

Sebuah ubin berbentuk persegi panjang dengan luas permukaan 

1.600 m
2
. Ukuran ubin tersebut adalah .... 

a. 10 cm x 10 cm c.  12 cm x 12 cm 

b. 11 cm x 11 cm d.  13 cm x 13 cm 

      (Tim Penyusun, 2009:103) 

 

Kata cm pada option merupakan singkatan satuan ukuran yang berarti 

„sentimeter‟. 

Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku 

kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan 

sebagai kata. Akronim digunakan sebagai nama diri dalam hal berikut. 
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a. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan 

suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. 

Contoh: 

Tujuan didirikan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) adalah .... 

                (Adisukarjo, 2004: 85) 

Akronim Putera merupakan akronim nama diri yang berupa gabungan suku 

kata dari deret kata yang ditulis dengan huruf awal huruf kapital. 

b. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, 

ataupun gabungan huruf dan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata 

dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. 

Contoh: 

 pemilu (pemilihan umum), rapim (rapat pimpinan) 

Akronim pemilu dan rapim merupakan akronim yang  bukan nama diri yang 

berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata, 

ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis 

dengan huruf kecil. 

7. Lambang Bilangan 

Penulisan lambang bilangan dalam penulisan soal digunakan sebagai berikut. 

a. Angka digunakan untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, luas, dan isi, (ii) 

satuan waktu, (iii) nilai uang, dan (iv) kuantitas. 

Contoh: 

Petugas ronda Pos I wajib membunyikan kentongan setiap 12 menit 

dan petugas Pos II setiap 15 menit. Jika saat mulai bertugas pada 

pukul 21.00 mereka membunyikan kentongan bersamaan lagi untuk 

kedua kalinya pada pukul .... 

a. 23.30  c.  22.30 

b. 23.15  d.  22.00 

    (Tim Penyusun, 2009: 110) 
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Angka 12 menit, 15 menit, dan pukul 21.00 pada pernyataan soal merupakan 

angka yang digunakan untuk menyatakan satuan waktu. 

b. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis 

dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, 

seperti dalam perincian dan pemaparan.  

Contoh: 

1) Di antara 80 orang yang hadir, 55 orang setuju, 20 orang tidak 

setuju, dan 5 orang memberikan suara blangko. 

2) Ayah memesan lima ratus ekor ayam. 

Lambang bilangan tiga ratus ditulis dengan huruf karena lambang bilangan 

yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Angka 

80, 55, dan 20 tidak ditulis dengan huruf karena lambang bilangan dipakai 

secara berurutan. 

2.1.4.3  Penggunaan Tanda Baca 

Penggunaan tanda baca dalam soal meliputi: 1) tanda titik, 2) tanda koma, 3) 

tanda titik dua, 4) tanda hubung, 5) tanda elipsis, 6) tanda tanya, 7) tanda seru, 8) 

tanda kurung, 9) tanda petik, 10) tanda petik tunggal, dan 11) tanda garis miring. 

1. Tanda Titik (.) 

Tanda titik digunakan dalam hal sebagai berikut. 

a. Tanda titik digunakan pada akhir pernyataan soal yang bukan pertanyaan atau 

seruan dan penulisannya harus dirangkaikan dengan kata atau tanda elipsis (...) 

yang mengikutinya, tidak diperkenankan untuk diberi jarak. 

Contoh: 

Aldi senang bertemu kembali dengan Niko. 

Sinonim kata bertemu adalah .... 
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a. bersama  c. berteman 

b. berjumpa  d. berpisah 

   (Tim Penyusun, 2009: 31)  

Tanda titik pada kalimat Aldi senang bertemu kembali dengan Niko digunakan 

sebagai tanda akhir kalimat yang bukan sebuah pertanyaan. Tanda titik pada 

kalimat Sinonim kata bertemu adalah .... penulisannya dirangkai dengan tanda 

elipsis yang mengikutinya. 

b. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. 

Contoh: 

Apa yang akan terjadi jika kepadatan penduduk di Pulau Jawa 

mencapai 1.200 jiwa/ km
2
?   (Adisukarjo, 2004: 29) 

Tanda titik digunakan di antara angka 1 dan 2 karena tanda titik tersebut 

digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan (1000) dan ratusan (200).  

c. Tanda titik dipakai di akhir pilihan jawaban (option) yang berbentuk pilihan 

ganda, apabila pilihan jawaban berbentuk: kalimat, pernyataan, dan kutipan 

peraturan-peraturan. 

Contoh: 

Kalimat yang menggunakan kata depan adalah ... 

a. Upacara bendera diadakan kemarin sore. 

b. Ibu menghadiri rapat di balai kota. 

c. Ayah diminta menghadiri rapat keluarga sekarang. 

d. Tugas itu ditulis dalam buku tugas. 

Tanda titik digunakan di akhir pilihan jawaban di atas karena pilihan jawaban 

itu berbentuk kalimat.   

2. Tanda Koma (,) 

Tanda koma digunakan dalam hal sebagai berikut. 
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a. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau 

pembilangan. 

Contoh: 

Permen, gula, dan coklat jika dipanaskan akan ....  

a. mencair c. menguap 

b. membeku d. melenyap     

Tanda koma digunakan untuk memisahkan kata permen, gula, dan coklat 

karena ketiga kata itu merupakan perincian nama makanan ringan yang berasa 

manis.  

b. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat setara yang satu dari 

kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau 

melainkan. 

Contoh: 

Kerusakan hutan di Indonesia sudah mencapai ambang 

kekhawatiran. Banyak pihak yang tidak memedulikan keadaan 

tersebut. Cara mengatasi permasalahan itu bukan dengan puisi atau 

berpidato, melainkan dengan tindakan nyata oleh masyarakat 

Indonesia.  

Kalimat tanya yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah .... 

                                                           (Tim Penyusun, 2009: 47) 

Tanda koma pada kutipan di atas digunakan untuk memisahkan kalimat bukan 

dengan puisi atau pidato dengan kalimat yang di dahului kata melainkan. 

c. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat 

jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. 

Contoh: 

Jika fasilitas di kota dan di desa tidak jauh berbeda, maka tidak akan 

terjadi .... 

a. imigrasi c.  transmigrasi 

b. urbanisasi d.  emigrasi 

    (Safari, 2002: 20) 
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Tanda koma dalam pernyataan soal di atas digunakan untuk memisahkan anak 

kalimat jika fasilitas di kota dan di desa tidak jauh berbeda dengan induk 

kalimat maka tidak akan terjadi. 

d. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung 

antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk didalamnya oleh 

karena itu,  jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. 

Contoh: 

Kerusakan hutan dapat mempercepat kepunahan flora dan fauna 

serta menimbulkan berbagai bencana. Oleh karena itu, kita harus 

menjaga dan melestarikan hutan. Sinonim kata kepunahan adalah .... 

a. kelangkaan c.  kehancuran 

b. kematian d.  kemusnahan 

    (Tim Penyusun, 2009: 73) 

Tanda koma dalam pernyataan soal di atas digunakan di belakang kata 

ungkapan penghubung antarkalimat berupa kata oleh karena itu. 

e. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh, 

kasian dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. 

Contoh: 

Wah, mereka memang hebat! 

Kalimat tersebut menggambarkan rasa .... 

a. kekaguman c.  kesakitan 

b. kesedihan  d.  kemarahan 

      (Tim Penyusun, 2009: 74) 

Tanda koma pada pernyataan soal di atas digunakan untuk memisahkan kata  

wah dengan kata mereka memang hebat. 

f. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain 

dalam kalimat. 
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Contoh:  

“Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Aku harus mencari 

akal untuk menyingkirkan permaisuri,” pikirnya. 

     (Tim Penyusun, 2009: 43) 

Tanda koma dalam kutipan cerita di atas digunakan untuk memisahkan petikan 

langsung “Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Aku harus mencari 

akal untuk menyingkirkan permaisuri” dari kata pikirnya. 

g. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain 

yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan 

tanda tanya atau tanda seru.  

Contoh: 

“Siapakah namamu? Dari mana asalmu?” tanya seorang pemuka 

masyarakat bernama Jero Pasek Tenganan.  

     (Tim Penyusun, 2009: 43) 

Tanda koma tidak digunakan pada kutipan cerita di atas karena kalimat  dalam 

petikan langsung diakhiri dengan tanda tanya. 

h. Tanda koma digunakan di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan 

sen yang dinyatakan dengan angka. 

Contoh: 

Agus ingin membeli 10,5 kg beras. Berapa harga yang harus dibayar 

Agus jika harga 1 kg beras adalah Rp7.600,00? 

               (Tim Penyusun, 2009: 99) 

Tanda koma digunakan di muka angka 5 dan di antara Rp7.600 dengan sen 00. 

3. Tanda Titik Dua (:) 

Tanda titik dua digunakan dalam hal berikut ini. 

a. Tanda titik dua dapat digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika 

diikuti dengan rangkaian atau pemerian. 
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Contoh:    

Curah hujan yang tinggi mengakibatkan bencana: tanah longsor, 

banjir bandang, pohon tumbang, dan beberapa bangunan roboh. 

Ringkasan yang tepat paragraf di atas adalah ... 

     (Tim Penyusun, 2009: 69) 

Tanda titik dua dalam soal di atas digunakan pada akhir suatu pernyataan 

lengkap berupa kata bencana. 

b. Tanda titik dua digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan 

pelaku dalam percakapan. 

Contoh: 

Dewa : “Apa yang sedang kauperhatikan?” 

Agus : “Lihat gambar pada papan, ada gambar seorang ibu, 

                   bapak, dan anak yang sedang tersenyum manis sekali!” 

Dewa : “ ...” 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah .... 

      (Tim Penyusun, 2009: 65) 

Tanda titik dua pada contoh si atas digunakan dalam teks drama sesuadah kata 

Dewa dan Agus yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 

4. Tanda Hubung (-) 

Tanda hubung digunakan dalam hal-hal berikut ini.  

a. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. 

Contoh: 

Jelaskan batas-batas wilayah provinsimu! 

    (Adisukarjo, 2004: 148) 

Kata batas-batas menggunakan tanda hubung karena kata tersebut merupakan 

unsur kata ulang. 

b. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan (i) se- dengan kata berikutnya 

yang dimulai dengan huruf kapital, (ii) ke- dengan angka, (iii) angka dengan -
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an, (iv) singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan (v) nama 

jabatan rangkap. 

Contoh:     

se-Indonesia, hadiah ke-2, tahun 50-an, mem-PHK-kan, Menteri-

Sekretaris Negara 

Tanda hubung pada kata se-Indonesia digunakan untuk merangkai se- dengan 

kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Penulisan tanda hubung 

pada kata hadiah ke-2 digunakan untuk merangkaikan ke- dengan angka. 

Tanda hubung pada kata tahun 50-an digunakan untuk merangkaikan angka 

dengan –an. Tanda hubung pada kata mem-PHK-kan digunakan untuk 

merangkaikan huruf kapital dengan awalan me- dan akhiran –kan. Tanda 

hubung pada kata Menteri-Sekretaris Negara digunakan untuk merangkaikan 

nama jabatan lengkap. 

5. Tanda Elipsis (...) 

Tanda elipsis dipergunakan untuk menyatakan bahwa dalam suatu pernyataan ada 

bagian yang dihilangkan.  

Contoh: 

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang mendiami wilayah 

Indonesia paling sedikit ... bulan.        (Adisukarjo, 2004: 28) 

Tanda elipsis pada contoh di atas dipergunakan untuk meminta kepada penjawab 

soal mengisi sendiri kelanjutan dari sebuah kalimat. 

Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu digunakan empat 

buah titik; tiga buah untuk menandai penghilangan teks dan satu untuk menandai 

akhir kalimat. 
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Contoh: 

Taktik Belanda yang membuat para raja berpecah belah adalah .... 

             (Adisukarjo, 2004: 95) 

Tanda elipsis digunakan serangkai dengan tanda titik jika bagian yang dihilangkan 

mengakhiri sebuah kalimat. 

6. Tanda Tanya (?) 

Tanda tanya digunakan pada akhir pernyataan soal yang berbentuk pertanyaan. 

Penulisan tanda tanya harus dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya dan 

tidak diperkenankan memberi titik setelahnya. 

Contoh: 

Apa isi Piagam Jakarta?   (Adisukarjo, 2004: 107) 

Tanda tanya di atas digunakan untuk mengakhiri  pernyataan soal berbentuk 

pertanyaan. 

7. Tanda Seru (!) 

Tanda seru digunakan pada akhir pernyataan soal yang berbentuk perintah. 

Penulisan tanda seru harus dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya dan tidak 

diperkenankan memberi titik setelahnya. 

Contoh: 

Jelaskan penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan!  

      (Adisukarjo, 2004: 107) 

Tanda seru di atas digunakan untuk mengakhiri pernyataan soal berbentuk 

perintah. 

8. Tanda Kurung ((...)) 

Tanda kurung dalam soal dipergunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau 

penjelasan. 
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Contoh: 

Meliputi provinsi mana sajakah WIB (Waktu Indonesia Barat)?  

            (Adisukarjo, 2004: 156) 

Tanda kurung pada pernyataan soal di atas dipergunakan untuk mengapit 

tambahan keterangan dari kata WIB. WIB merupakan salah satu pembagian 

wilayah waktu di Indonesia. 

9. Tanda Petik (“...”) 

Tanda petik digunakan dalam hal-hal berikut ini. 

a. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan 

naskah atau bahan tertulis lain. 

Contoh:  

Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, “Bahasa negara ialah bahasa 

Indonesia.” 

Tanda petik pada contoh di atas digunakan untuk mengapit petikan langsung 

dari naskah UUD 1945. 

b. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang 

memunyai arti khusus. 

Contoh: 

Ia bercelana panjang yang dikenal dengan nama “cutbrai”. 

Tanda petik pada contoh di atas digunakan untuk mengapit kata cutbrai  yang 

memunyai arti „celana panjang yang sempit pada bagian pah, tetapi lebar pada 

bagian bawah‟. 

10. Tanda Petik Tunggal („...‟) 

Tanda petik tunggal dalam pernyataan soal digunakan untuk mengapit makna, 

terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. 
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Contoh:  

Botol kaca berisi air yang disimpan di freezer „lemari es‟ bisa pecah 

karena .... 

a. air menyusut  c.  botol kaca memuai 

b. volume air tetap  d.  botol kaca menyusut  

Tanda petik pada kata lemari es  merupakan makna atau terjemahan dari 

ungkapan asing yaitu freezer. 

11. Tanda Garis Miring (/) 

Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata atau, tiap. 

Contoh:    

  dikirim lewat darat/laut (dikirim lewat darat atau laut) 

  harganya Rp25,00/lembar (harganya Rp25,00 tiap lembar) 

 

Tanda garis miring pada kata dikirim lewat darat/laut digunakan untuk mengganti 

kata atau dan tanda garis miring pada kata Rp25,00/lembar digunakan untuk 

mengganti kata tiap. 

2.2  Tes Hasil Belajar 

Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Perancis Kuno testum yang berarti 

„piring untuk menyisihkan logam-logam mulia‟. Dalam bahasa Inggris ditulis test 

yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tes yang berarti „ujian‟ atau 

„percobaan‟ (Sudijono, 2008: 66).  

Secara istilah, ada beberapa ahli yang mendefinisikannya, yang pertama 

dikemukakan oleh Anne Anasti dalam Sudijono (2008: 66). Menurutnya, tes 

adalah alat pengukur yang memunyai standar yang objektif sehingga dapat 

digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan 

membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. 
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Djiwandono (1996: 1) mendefinisikan tes sebagai alat, prosedur, atau rangkaian 

kegiatan yang digunakan untuk memperoleh contoh tingkah laku seseorang yang 

memberikan gambaran tentang kemampuannya dalam suatu bidang ajaran 

tertentu. Melalui tes dapat diharapkan diperoleh informasi tentang seberapa 

banyak dan seberapa mendalam kemampuan yang dimiliki seorang siswa dalam 

bidang pengajaran itu. 

Menurut Surapranata (2007: 19), tes ialah sehimpunan pertanyaan yang harus 

dijawab, atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih, ditanggapi, atau tugas-

tugas yang harus dilakukan oleh orang yang dites (testee) dengan tujuan untuk 

mengukur aspek (perilaku) orang yang dites. 

Adapun tes hasil belajar adalah suatu prosedur sistematik untuk mengetahui 

jumlah bahan yang dipelajari seorang siswa (Sirait, 1985: 4), sedangkan menurut 

Masidjo (1995: 40) tes hasil belajar adalah suatu tes yang mengukur prestasi 

seseorang dalam suatu bidang sebagai hasil proses belajar yang khas, yang 

dilakukan secara sengaja dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 

sikap, dan nilai. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tes hasil belajar adalah 

suatu prosedur untuk mengukur prestasi seseorang sebagai hasil dari proses 

belajarnya selama ini. Berikut pengetahuan tentang tes hasil belajar. 

 

2.2.1 Bentuk-bentuk Tes Hasil Belajar 

Tes merupakan serangkaian soal yang harus dijawab oleh siswa. Dalam hal ini, tes 

hasil belajar menurut bentuk atau ragamnya dapat digolongkan menjadi tiga 
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bentuk, yaitu (a) tes lisan, (b) tes tulisan, (c) tes perbuatan. Tes lisan dan tulisan 

dapat digunakan untuk mengukur kawasan kognitif siswa, sedangkan aspek 

psikomotor dapat diukur dengan tes perbuatan. 

Dilihat dari ragam dan bentuknya, tes tulisan digunakan dalam dua bentuk butir 

soal, yaitu (1) soal bentuk subjektif yang terdiri atas uraian bebas dan uraian 

terbatas, (2) soal bentuk objektif yang terdiri atas soal benar-salah, pilihan ganda, 

isian singkat, dan menjodohkan. 

2. Soal Bentuk Subjektif 

Soal bentuk subjektif adalah soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk 

mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara 

mengemukakan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan (Surapranata, 2007: 198). 

Soal ini terdiri atas soal uraian terbatas dan soal bebas atau tak terbatas. 

a. Soal uraian terbatas adalah soal yang biasanya sangat terbatas baik ditinjau 

dari segi materi maupun jawabannya. Soal ini apabila diskor oleh orang yang 

berbeda cenderung akan menghasilkan skor yang relatif sama.  

Contoh: 

Sebuah bis membawa 38 orang penumpang. Bis itu berhenti di 

halte dan menurunkan 23 orang penumpang serta menaikkan 11 

penumpang lainnya. Hitunglah penumpang yang terdapat di dalam 

bis ketika bis itu meninggalkan halte! Skor 4 

 

b. Soal uraian tidak terbatas atau bebas adalah soal yang mengharuskan peserta 

didik mengekspresikan gagasan mereka secara bebas melalui tulisan atau 

karangan. Penskoran pada soal ini biasanya lebih subjektif dibandingkan soal 

uraian terbatas. 
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Contoh: 

Jelaskan perbedaan antara politik luar negeri Orde Baru dan Orde 

Lama! Tuangkan dalam tulisan yang tidak lebih dari 50 kata!Skor 4 

 

 

3. Soal  Bentuk Objektif 

Soal bentuk objektif merupakan tes yang diberikan kepada peserta untuk 

memberikan jawaban secara singkat atau memilih alternatif jawaban yang telah 

disediakan. Soal benar-salah, pilihan ganda, dan menjodohkan, dan isian singkat 

merupakan bagian dari soal bentuk objektif (Surapranata, 2007: 94). 

a. Soal benar-salah sangat baik untuk mengukur kemampuan peserta didik yang 

sangat sederhana, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi kebenaran fakta 

yang disajikan dalam soal. 

Contoh: 

Petunjuk: Bacalah masing-masing soal di bawah ini. Jika 

pernyataan betul, lingkari huruf B. Jika pernyataan salah, lingkari 

huruf S. 

1. B – S   51% dari 38 lebih besar dari 19 . 

2. B – S   50% dari 6/10 sama dengan 3/5. 

3. B – S   60% dari 9 adalah lebih kecil dari 9. 

4. B – S   25% dari 44 adalah kurang dari 12. 

5. B – S   30% dari 90 lebih besar dari 30. 

b. Soal pilihan ganda adalah soal yang menutut peserta tes untuk memberikan 

jawaban atas pernyataan atau pertanyaan yang tercantum dalam pokok soal 

atau stem yang disertai dengan sejumlah kemungkinan jawaban. 

Contoh: 

... listrik Saguling di Jawa Barat digerakkan oleh tenaga air. 

a. akselator c.  intake  

b. generator d.  transformator 

 

c. Soal menjodohkan adalah bentuk soal yang terdiri atas dua kelompok 

pernyataan. Kelompok pertama ditulis pada lajur sebelah kiri (kolom A), 

biasanya berupa premis berbentuk kalimat atau frase dan kelompok kedua 
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yang merupakan pernyataan jawaban berupa kata, bilangan, gambar, atau 

simbol (kolom B). 

Contoh: 

Bagian A 
 

 
Bagian B 

1. berhenti mencatat uang dalam buku 

dagang 

2. diam tidak mengeluarkan kata-kata 

3. menyediakan makanan di meja 

4. tidak mau menerima nasihat orang lain 

5. tidak mau menyumbangkan miliknya 

 a. tutup tangan 

b. tutup tahun 

c. tutup mulut 

d. tutup meja 

e. tutup kantor 

f. tutup diri 

  

d. Soal isian singkat adalah soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan 

jawaban singkat, berupa kata, frase, nama tempat, nama tokoh, lambang, atau 

kalimat yang sudah pasti. 

Contoh: 

Nama presiden Republik Indonesia yang pertama adalah .... 

Selain dilihat dari ragam atau bentuknya, tes juga dapat ditinjau dari kegunaannya 

yaitu (a) tes diagnostik, (b) tes formatif, dan (c) tes sumatif (Masidjo, 1995: 54). 

1. Tes Diagnostik 

Tes diagnostik adalah suatu tes yang digunakan untuk mengetahui kekurangan-

kekurangan siswa sehingga berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat 

dilakukan pemberian perlakuan yang sesuai. 

2. Tes Formatif 

Tes formatif adalah tes untuk mengukur sejauh mana siswa telah menguasai bahan 

pelajaran setelah mengikuti suatu program kegiatan instruksional tertentu. Tes ini 

diberikan pada akhir setiap program kegiatan instruksional. 
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3. Tes Sumatif 

Tes sumatif adalah suatu tes yang dilaksanakan setelah pemberian keseluruhan 

program dalam suatu kegiatan instruksional pada suatu periode berakhir. Tes ini 

dilaksanakan pada semester ganjil setelah diadakan beberapa tes formatif. 

Berdasarkan jenis tes di atas, ulangan semester ganjil kelas V SD Negeri 2 Rawa 

Laut tahun ajaran 2012/2013 termasuk tes sumatif. 

2.2.2 Ciri-ciri Tes Hasil Belajar yang Baik 

Menurut Sudijono (2008: 93) ada empat ciri-ciri tes hasil belajar yang baik, yaitu 

(1) valid, (2) reliabel, (3) objektif, (4) praktis dan ekonomis. 

1. Valid 

Kata valid sering diartikan dengan: tepat, benar, shahih, absah. Sebuah tes 

dikatakan valid apabila tes itu secara tepat dapat mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Untuk mengukur valid atau tidaknya suatu tes dapat dilakukan dengan 

penganalisisan secara logis maupun secara empiris. 

2. Reliabel 

Kata reliabel sering diterjemahkan dengan keajegan atau kemantapan. Sebuah tes 

dinyatakan reliabel apabila hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dengan 

menggunakan tes itu secara berulang kali terhadap subjek yang sama, senantiasa 

menunjukkan hasil yang sama atau sifatnya ajeg dan stabil. Untuk mengetahui 

apakah sebuah tes hasil belajar telah memiliki reliabel yang tinggi ataukah rendah, 

dapat digunakan tiga pendekatan, yaitu (a) pendekatan single test, (b) pendekatan 

test retest, (c) pendekatan alternate forms. 
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3. Objektif 

Sebuah tes dapat dikatakan sebagai tes hasil belajar yang objektif apabila tes itu 

disusun dan dilaksanakan “apa adanya”. Istilah “apa adanya” mengandung 

pengertian bahwa materi tes itu diambil atau bersumber dari materi yang telah 

diberikan untuk dipelajari oleh peserta didik sebagai acuan dalam pembuatan tes 

hasil belajar. 

4. Praktis dan Ekonomis 

Tes hasil belajar harus bersifat praktis dan ekonomis. Bersifat praktis mengandung 

pengertian bahwa tes hasil belajar itu dapat dilaksanakan dengan mudah karena 

tes bersifat sederhana dan lengkap. Bersifat ekonomis mengandung pengertian 

bahwa tes hasil belajar itu tidak memakan waktu yang panjang dan memerlukan 

biaya yang banyak. 

 


