
 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation 

yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah 

evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu 

obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak 

ukur untuk memperoleh kesimpulan. Kegiatan evalusasi memerlukan penggunaan 

informasi yang diperoleh melalui pengkuran maupun dengan cara lain untuk 

menentukan pendapat dan membuat keputusan-keputusan pendidikan. Pendapat 

dan keputusan tentu saja akan dipengaruhi oleh kesan pribadi dan sistem nilai 

yang ada pada si pembuat keputusan (Sumadi suryabrata, 1983: 33). 

 

A. Tujuan dan Fungsi Penilaian 

Dengan mengetahui makna penilaian ditinjau dari berbagai segi dalam sistem 

pendidikan, maka dengan cara lain dapat dikatakan bahwa tujuan dan fungsi 

penilaian ada beberapa hal (Arikunto, 2008: 10) : 

1. Penilaian berfungsi selektif 

Dengan cara mengadakan penilaian guru mempunyai cara untuk mengadakan 

seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai 

berbagai tujuan, antara lain :1) Untuk memilih siswa yang dapat diterima 

disekolah tertentu; 2) Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau 
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tingkat berikutnya; 3) Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat 

beasiswa; 4) Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, 

dan sebagainya. 

2. Penilaian berfungsi diagnostik 

Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, 

muka dengan melihat hasilnya guru akan mengetahui kelemahan siswa. 

Disamping itu, diketahui pula sebab musabab kelemahan itu. Jadi dengan 

mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa 

tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahuinya sebab-sebab 

kelemahan ini, akan mudah dicari cara untuk mengatasi. 

3. Penilaian berfungsi sebagai penempatan 

Setiap siswa sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-sendiri sehingga 

pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. 

Akan tetapi disebabkan karena keterbatasan sarana dan tenaga, pendidikan 

yang bersifat individual kadang-kadang sukar sekali dilaksanakan. Pendekatan 

yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan, adalah pengajaran secara 

kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana serang 

siswa harus ditempatkan, digunakan suatu penilaian. 

4. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil 

diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor 

guru, metode mengajar, kurikulum, saran, dan sistem administrasi. 

Menurut Chabib Thoha (1990: 10), ada beberapa fungsi dari evaluasi jika 

dilihat dari kepentingan berbagai macam pihak, antara lain : 
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1. Fungsi evaluasi bagi guru, adalah untuk mengetahui kemajuan belajar 

peserta didik, untuk menentukan kelulusan peserta didik, untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar, dan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan dalam cara belajar mengajar. 

2. Fungsi evaluasi bagi peserta didik, adalah untuk mengetahui kemampuan 

dan hasil belajar, untuk memperbaiki cara belajar, dan untuk 

menumbuhkan motivasi dalam belajar. 

3. Fungsi evaluasi bagi sekolah, adalah untuk mengukur mutu hasil 

pendidikan, untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah, untuk 

mengadakan perbaikan kurikulum, dan untuk membuat keputusan kepada 

peserta didik. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (1997: 252) ada beberapa jenis evaluasi, 

yaitu : 

1. Evaluasi formatif, merupakan evaluasi yang dilaksanakan setiap kali 

selesai mempelajari suatu unit pelajaran tertentu.  Penilaian dilakukan 

dengan mempergunakan tes hasil belajar, kuesioner, atau cara lain yang 

sesuai.  Penilaian ini dilakukan pada akhir setiap satuan pelajaran. 

2. Evaluasi subsumatif, merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah 

beberapa satuan pelajaran diselesaikan dan dilakukan pada perempat atau 

tengah semester. 

3. Evaluasi sumatif, adalah penilaian yang dilakuakan setiap akhir 

pengajaran suatu program atau sejumlah unit pelajaran tertentu.  Penilaian 

sumatif dilakukan dengan mempergunakan tes hasil belajar, kuesioner, 
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atau cara lain yang sesuai dengan menilai ketiga ranah yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

4. Evaluasi kokurikuler, merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran yang telah ditentukan dalam struktur program, berupa 

penugasan-penugasan atau pekerjaan rumah yang menjadi pasangan 

kegiatan intrakurikuler.  Penilaian ini dilakukan setelah siswa selesai 

mengerjakan setiap tugas yang diberikan dan macam kegiatannya antara 

lain berupa kliping, lembaran jawaban soal, laporan praktikum, karangan, 

atau ringkasan dari buku. 

Kegiatan ekstrakurikuler, merupakan kegiatan di luar jam pelajaran, yang 

dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah. 

 

B. Ciri-Ciri Penilaian dalam Pendidikan 

Untuk dapat menentukan siswa mana yang lebih pandai dari yang lain, maka 

bukan kepandaiannya yang diukur. Kita dapat mengukur kepandaian melalui 

gejala yang tampak atau memancar dari kepandaiannya. Salah satu contoh 

adalah anak yang pandai biasanya dapat menyelesaikan soal-soal yang 

diberikan oleh guru. 

Standar penilaian pendidikan terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, 

penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh 

pemerintah. Penilaian hasil belajar pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan 

untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi pada diri peserta didik. 

Pada umunya hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk: 1) 

peserta didik akan mempunyai persepektif terhadap kekuatan dan 
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kelemahannya atas perilaku yang diinginkan; 2) Mereka mendapatkan bahwa 

perilaku yang diinginkan itu telah meningkat baik setahap atau dua tahap, 

sehingga timbul lagi kesenjangan antara penampilan perilaku yang sekarang 

dengan perilaku yang diinginkan ( Mulyasa, 2006: 244). 

Ciri-ciri penilaian dalam pendidikan, antara lain sebagai berikut  

(Arikunto, 2008: 11): 

1) Penilaian dilakukan secara tidak langsung. Dalam contoh ini, akan 

mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-

soal. Obyek pengukuran dan penilaian dalam pendidikan adalah peserta 

didik, tidak dilihat dari sosok fisiknya, melainkan aspek psikologinya, 

seperti sikap, minat, bakat, intelegensia, dan hasil belajar. Aspek-aspek 

tersebut tidak bisa diukur secara langsung. Sebagai contoh untuk 

mengukur kepandaian peserta didik yang dapat dilakukan hanyalah 

mengukur hasil belajar dengan jalan menjawab atau mengerjakan soal-soal 

tes. Jawaban terhadap soal tes tersebut yang dipakai untuk 

menggambarkan kepandaian peserta didik. 

2) Penggunaan ukuran kuantitatif. Karena penilaian selalu dimulai dari 

pengukuran, maka hasil pengukuran akan menggunakan satuan satuan 

secara kuantitatif. Penggunaan satuan kuantitatif ini untuk mendapatkan 

hasil pengukuran yang obyektif dan pasti setelah itu dapat diolah dan 

ditafsirkan kedalam satuan kualitatif. 

3) Menggunakan unit satuan yang tetap. Obyek pengukuran hendaknya 

mengunakan satuan yang tetap. Sebab apabila menggunakan satuan 
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pengukuran tidak tetap akan berakibat hasil evaluasi tidak memiliki 

keajegan, prediksinya menjadi rendah. 

4) Bersifat relatif. Artinya hasil penilaian itu kendatipun sudah menggunakan 

satuan yang tetap, hasilnya tidak akan samad dari waktu kewaktu. Sebab 

hasil penilaian tidak semata-mata ditentukan oleh alat ukur yang valid, 

namun juga dipengaruhi oleh keadaan obyek yang selalu berkembang, 

serta keadaan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan 

tersebut, apalagi dalam evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara langsung 

5) Tidak mungkin terhindar dari kesalahan. Kesalahan tersebut dapat 

diakibatkan alat ukur yang kurang valid, atau sikap subyektif penilai, 

maupun kesalahan dalam perhitungan, keadaan fisik atau psikis siswa 

yang dinilai, serta situasi tempat pelaksanaan penilaian itu dilakukan. 

 

C. Prinsip dan Alat Penilaian 

1) Prinsip Penilaian 

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah didasarkan pada prinsip-prinsip : 1) sahih, berarti penilaian 

didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur; 2) 

objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, 

tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; 3) adil, berarti penilaian tidak 

menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus 

serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status 

sosial ekonomi, dan gender; 4) terpadu, berarti penilaian oleh pendidik 

merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan 
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pembelajaran; 5) terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan 

dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan; 6) menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian 

oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan 

berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik; 7) sistematis, berarti penilaian dilakukan secara 

berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku; 8) 

beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan; 9) akuntabel, berarti penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.  

2) Alat (Instrumen) penilaian 

Dalam pengertian umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk 

mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan 

secara lebih efektif  dan efisien. Kata alat biasa disebut juga dengan istilah 

“Instrumen”. Dengan demikian maka alat evaluasi juga dikenal dengan 

instrumen evaluasi (Arikunto, 2008: 26). Dengan pengertian tersebut maka 

alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang 

dievaluas dengan hasil evaluasi seperti keadaan yang dievaluasi. 

 

Permendiknas No 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan 

menjabarkan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan 

berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan 
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atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.  

1. Tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat 

benar atau salah. Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik 

atau tes kinerja. Tes tertulis adalah tes yang menuntut peserta tes 

memberi jawaban secara tertulis berupa pilihan dan/atau isian. Tes 

yang jawabannya berupa pilihan meliputi pilihan ganda, benar-salah, 

dan menjodohkan. Sedangkan tes yang jawabannya berupa isian dapat 

berbentuk isian singkat dan/atau uraian. Tes lisan adalah tes yang 

dilaksanakan melalui komunikasi langsung (tatap muka) antara peserta 

didik dengan pendidik. Pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan. 

Tes praktik (kinerja) adalah tes yang meminta peserta didik melakukan 

perbuatan/menampilkan/ mendemonstrasikan  keterampilan.  

Dalam rancangan penilaian, tes dilakukan secara berkesinambungan 

melalui berbagai macam ulangan dan ujian. Ulangan meliputi ulangan  

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan 

kenaikan kelas. Sedangkan ujian terdiri atas ujian  nasional dan ujian 

sekolah. 

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses 

pembelajaran, untuk melakukan perbaikan pembelajaran, memantau 

kemajuan dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Ulangan 

harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur 
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pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu 

kompetensi dasar (KD) atau lebih.  Ulangan tengah semester adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan 

pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh 

indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.  

Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir 

semester. Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator 

yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.  Ulangan 

kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada 

akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta 

didik  pada akhir semester genap pada satuan pendidikan yang 

menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi 

seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester 

genap.  

Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau 

penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Ujian nasional adalah 

kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada 

beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar 

Nasional Pendidikan. 
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Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi 

peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk 

memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu 

persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang 

diujikan pada ujian sekolah adalah mata pelajaran pada kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada 

ujian nasional, dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik untuk 

kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta kelompok 

mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.  

2. Observasi adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan 

terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan/atau di 

luar kegiatan pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan 

data kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai, 

dan dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Penilaian 

observasi dilakukan antara lain sebagai penilaian akhir kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, 

serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.  

3. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik baik secara 

perseorangan maupun kelompok. Penilaian penugasan diberikan untuk 

penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, dan dapat  

berupa praktik di laboratorium, portofolio, projek, dan/atau produk. 
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4. Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik 

dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, 

perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik . Bentuk ini cocok 

untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja peserta didik dengan 

menilai bersama  karya-karya atau tugas-tugas yang dikerjakannya. 

Peserta didik dan pendidik perlu melakukan diskusi untuk menentukan 

skor. Pada penilaian portofolio, peserta didik dapat menentukan karya-

karya yang akan dinilai, melakukan penilaian sendiri kemudian 

hasilnya dibahas. Perkembangan kemampuan peserta didik dapat 

dilihat pada hasil penilaian portofolio. Teknik ini dapat dilakukan 

dengan baik apabila jumlah peserta didik yang dinilai sedikit.   

5. Projek adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun 

waktu tertentu. Peserta didik dapat melakukan penelitian melalui 

pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data, serta pelaporan 

hasil kerjanya. Penilaian projek dilaksanakan terhadap persiapan,  

pelaksanaan, dan hasil. 

6. Produk (hasil karya) adalah penilaian yang meminta peserta didik 

menghasilkan suatu hasil karya. Penilaian produk dilakukan terhadap 

persiapan, pelaksanaan/proses pembuatan, dan hasil. 

7. Inventori merupakan teknik penilaian melalui skala psikologis yang 

dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik 

terhadap objek psikologis. 
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8. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. 

Dalam penilaian diri, setiap peserta didik harus mengemukakan 

kelebihan dan kekurangan dirinya secara jujur.  

9. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara 

meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan 

temannya dalam berbagai hal secara jujur. 

Kombinasi penggunaan berbagai teknik penilaian di atas akan memberikan 

informasi yang lebih akurat tentang kemajuan belajar peserta didik. 

Karena pembelajaran pada KTSP meliputi kegiatan tatap muka, penugasan 

terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, maka penilaianpun 

harus dilaksanakan seperti itu. 

D. Kriteria Mutu Soal 

Beberapa tokoh evaluasi, yaitu Sumadi Suryabrata (1987); Dalai S. Naga 

(1992); Suharsismi Arikunto (1993); dan Saifuddin Azwar (1996), telah 

menetapkan suatu kiteria mutu soal yang satu dengan lainnya relatif sama, 

yaitu: 

1) Tingkat kesukaran 

Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal 

tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan 

yang menunjukan sukar atau mudahnya sesuatu soal. (Arikunto, 1999: 

207). Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan 

persamaan:  
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P=
 

  
 

dengan:  

P adalah indeks kesukaran,  

B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan  

Jx adalah jumlah seluruh siswa peserta tes.  

Dengan indeks kiteria 

Tabel 1. Indeks kriteria tingkat kesukaran butir soal 

Indeks Klasifikasi 

0,000-0,099 Sangat sukar 

0,100-0,299 Sukar 

0,300-0,700 Sedang 

0,701-0,900 Mudah 

0,901-1,000 Sangat mudah 

 

2) Daya beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah (Arikunto, 1999 : 211). Daya pembeda butir soal 

dihitung dengan menggunakan persamaan: 

 

dengan DP merupakan Indeks daya pembeda, B A adalah banyaknya 

peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, B B adalah 

banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan 

benar, J A merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas, dan J B adalah 

banyaknya peserta tes kelompok bawah. Dengan indeks kriteria sebagai 

berikut : 
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Tabel 2. Indeks kriteria daya beda butir soal 

Indeks Klasifikasi 

D ≤ 0,199 Sangat rendah 

0,200- 0,299 Rendah 

0,300-0,399 Sedang 

D ≥0,400 Tinggi 

 

3) Proporsi jawaban 

Untuk mengetahui berlaku tidaknya pengecoh jawaban maka dilakukan tes 

proporsi jawaban (distraktor). Proporsi jawaban dijabarkan dalam indeks 

berikut ini : 

Tabel 3. Indeks kriteria proporsi jawaban butir soal 

Indeks Klasifikasi 

0,000-0,010 Kurang 

0,011-0,050 Cukup 

0,051-1,000 Baik 

 

4) Reliabilitas soal 

Reliabilitas disebut juga kehandalan, keajegan. Menurut Ngalim Purwanto, 

suatu alat tes dikatakan handal jika alat tersebut teliti, konsisten, stabil, dan 

dapat dipercaya kebenarannya. Sedangkan Suharsimi Arikunto  

menyebutkan bahwa suatu tes dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi 

apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Kata “tetap” disini 

bukan berarti memiliki skor yang terus-menerus sama/tetap ketika diujikan 

berkali-kali pada siswa yang sama, tetapi mengikuti perubahan yang ajeg. 

Sebagai contoh, jika A mendapat skor yang lebih rendah dari B pada tes 

pertama, maka jika pada tes kedua A tetap mendapat skor yang lebih 

rendah dari B, maka ini menunjukkan bahwa tes tersebut reliabel. 
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Indeks kriteri reliabilitas soal adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Indeks kriteria reliabilitas soal. 

Indeks Klasifikasi 

0,000-0,400 Rendah 

0,401-0,700 Sedang 

0,701-1,000 Tinggi 

 

E. Pedoman Penulisan Soal-Soal Tes Objektif 

Menyusun tes obyektif yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah, yang dapat 

dilakukan secara sembarangan. Pekerjaan ini memerluan kemampuan dan 

ketrampilan profeisonal, kesungguhan, dan daya kreasi. Disamping itu latihan 

dan pengalaman pada umumnya mempunyai pengaruh yang sangat 

mendukung. Akan tetapi pengetahuan mengenai hal-hal teknis dalam 

penulisan soal serta latihan menulis soal dengan menggunakan rambu-rambu 

yang telah diakui baik oleh para ahli tentulah meningkatkan kemampuan 

tersebut (Sumadi Suryabrata,1997: 2). 

 

Menurut Sumadi (1997), menyebutkan pedoman-pedoman mengenai 

penulisan Soal-Soal Tes Obyektif : 

1) Pedoman Umum 

1. Nyatakan soal sejelas mungkin 

Hanya kata-kata diluar soal tes yang dibaca orang dengan sangat kritis 

untuk mendapatkan kejelasan maknanya. Masalah kejelasan-kekaburan 

merupakan masalah yang akut dalam soal-soal tes obyektif, karena setiap 

soal biasanyamerupakan unit yang terisolasi. 

2. Pilihlah kata-kata yang mempunyai arti tepat 
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Kekurang jelasan dalam suatu soal kerapkali bersumber pada kekurang 

cermatan dalam memilih kata-kata. Kata-kata yang umum, seperti 

pemerintah, efektif, kerja keras, dan yang sejesnisnya seringkali tidak 

mempunyai arti yang tepat. 

3. Hindarkan pengaturan kata-kata yang kompleks atau janggal 

Struktur kalimat hendaknya sesederhana mungkin. Seringkali kalimat yang 

kompleks dapat disederhanankan dengan cara memecahnya menjadi dua 

kalimat. Berguna sekali kalau si penulis soal bertanya kepada diri sendiri 

apakah sebenarnya inti soal yang akan ditulisnya itu. 

4. Masukan keterangan yang diperlukan sebagai dasar untuk melakukan 

pemilihan jawaban 

Seringkali keterangan itu ada dibenak pennulis soal, tetapi tidak 

diterjemahkannya secara eksplist kedalam soal. Penulis soal itu lupa 

bahwa individu yang berbeda darinya memerlukan keterangan itu 

dinyatakan secara eksplisit. 

5. Hindarkan memasukan kata-kata yang tidak berfingsi 

Suatu kata atau frase tidak berfungsi kalau kata atau frase itu tidak 

memberikan kontribusi kepada pemilihan jawaban. Seringkai kata-kata 

atau frase yang tidak relevanitu mudah sekali dimasukan dalam 

pembahasan gagasan soal, tetapi setelah dikaji ternyata tidak relevan 

kepada keputusan pemilihan jawaban. Kadang kadang penulis 

soalmungkin memasukan pernyataan pengantar sebagai usahauntuk 

membuat soal lebih layak atau lebih penting.  
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Misalnya,  “Dilihat dari kacamata kelestarian lingkungan hidup, 

pertumbuhan penduduk indonesia cukup memprihtinkan. Misalkan 

penduduk indonesia pada tahun 1962 98 juta; karena pertumbuhan yang 

cepat, tahun 1963 telh menjadi 100 juta. Kalau presentasi pertumbuhan 

penduduk dinggap tetap maka banyaknya kematian pada tahun 1964 

adalah antara? 

Kalimat pertama pada contoh soal diatas sama sekali tidak memberikan 

kontribusi kepada keputusan pemilihan jawaban. Untuk dapat menjawab 

soal diatas rang tidak memerlukan informasi mengenai kaitan antara 

pertumbuhan penduduk dengan kelesarian lingkungan hidup. Yang 

diperlukan hanyalah komputasi presentasi. Soal diatas dapat dibuat  lebih 

jelas dengan menghilngkan klimat pengantar itu dan mengubah rumusan 

kalimatnya, misalnya: 

“Jika penduduk Indonesia pada tahun1962 dan 1963 berturt-turut adalah 

98 juta dan 100 juta, dan jika presentasi pertumbuhan penduduk dianggap 

tetap, maka banyaknya kematian pada tahun 1964 adalah antara? 

6. Rumuskan soal setepat mungkin 

Ketidak tepatan seringkali terjadi karena tidak disengaja. Unsur ini 

walaupun tidak mempengaruhi pemiliha jawaban yang benar atau 

eliminasi jawaban yang salah, perlu dihindari. Unsur ini akan memberikan 

kesan si penulis soal sendiri kurang menguasai hal yang ditanyakan dan 

menimbukan perasaan kurang beruntung dan diperlakukan kurang adil 

pada fihak pengambil tes. Sesuai taraf kesukaran soal dengan kelompok 

dan tujuan yang dimaksudkan. 
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7. Hindarkan isyarat kearah jawaban benar yang tidak perlu. 

Isyarat tidak relevan mungkin membuat soal menjadi lebih mudah atau 

bahkan mengubah sama sekali dasar diskriminasinya. Apabila semua 

pengambil tes mengenal isyarat itu dan mereka menjawab dengan benar 

maka soal itu lalu tidak memiliki daya diskriminasi. Apabila hanya mereka 

yang pandai yang dapat menangkap isyarat itu dan yang kurang pandai 

tidak mengenalnya maka soal itu tidak amat terganggu. Namun pada 

umumnya sejumlah pengambil tes yang sebenarnya tidak tahu mana 

jawaban yang benar mengenal isyarat itu, dan karenanya lalu dapat 

memilih jawaban yang benar. Dalam hal ini maka soal itu lalu menjadi 

lemah. Isyarat  tak relevan itu dapat bermacam macam. Salah satu 

contohnya adalah: 

 Organel pencernaan pada Paramecium adalah... 

a. vakuola makanan 

b. mitokondria 

c. inti sel 

d. badan golgi 

Jawaban A 

Batang tubuh soal diatas dengan jelas memberi isyarat bahwa 

organel tersebut berhubungan dengan “makanan”. 

F. Pedoman Penulisan Soal Pilihan Jamak 

Berikut adalah pedoman penulisan soal untuk soal pilihan jamak (Suryabrata, 

1997: 4). 
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Pedoman Penulisan Soal Bentuk Pilihan Jamak 

a. Pokok soal dirumuskan dengan singkat dan jelas 

b. Pokok soal tidak memberi petunjuk pada kunci jawaban 

c. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda 

d. Panjang pilihan jawaban sama 

e. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua jawaban 

benar/salah 

f. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan urutan 

dan kronologisnya. 

g. Jika stem dirumuskan dalam bentuk kalimat tidak selesai, maka akhir 

kalimat harus diikuti dengan 4 tanda titik dan awal dari setip option harus 

dimulai dengan huruf kecil tanpa diberi titik pada akhir setiap option. 

h. Jika stem dalam bentuk kalimat tanya maka akhir stem diikuti dengan 

tanda tanya dan awal option diawali dengan huruf besar sedangkan pada 

option diberi tanda titik. 

G. Pedoman Penulisan Soal Bentuk Uraian 

Berikut adalah pedoman penulisan soal bentuk uraian (Suryabrata, 1997: 5) 

a. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian 

b. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal 

c. Ada pedoman penskoran 

d. Jika menggunakan tabel, gambar, grafik disajikan dengan jelas 

e. Menggunakan pertanyaan yang arah jawabannya jelas 

f. Pertanyaan tidak menanyakan sikap atau pendapat. 


