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ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES PEMBELAJARAN TEKS 

PROSEDUR KELAS XI SMA/MA TAHUN AJARAN 2020/2021 

 

 

 

Oleh 

 

 

Anita Resita 

 

 

 

Studi pendahuluan dilakukan pada guru bahasa Indonesia di 6 SMAN Bandar 

Lampung, diketahui terdapat 2 guru bahasa Indonesia SMAN Bandar Lampung 

dan 1 guru bahasa Indonesia SMAN Menggala yang melakukan tes berorientasi 

pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2018. Instrumen 

tes di 4 SMAN Bandar Lampung dan 2 SMAN Menggala lainnya belum 

mengimplementasikan kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Indonesia materi 

teks prosedur kelas XI. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini ialah dihasilkannya 

produk penilaian pembelajaran berupa instrumen tes untuk mata pelajaran bahasa 

Indonesia materi teks prosedur kelas XI.  

 

Penelitian ini menggunakan metode R & D atau research and development yang 

terdiri atas empat tahapan yaitu potensi dan masalah, desain produk, validasi 

produk,  dan desain teruji. Penelitian ini menunjukan hasil validasi instrumen tes 

berupa 40 soal pilihan ganda dan 10 soal uraian. Hasil validasi ahli diperoleh 



iii 
 

rata-rata persentase 97,9% dengan kriteria layak digunakan, hasil validasi praktisi 

diperoleh rata-rata persentase 98% dengan kriteria layak digunakan, Dengan 

demikian instrumen tes pembelajaran teks prosedur kelas XI SMA/MA tahun 

ajaran 2020/2021 layak digunakan untuk kegiatan belajar.  

Kata kunci: Pengembangan, penilaian, instrumen tes, teks prosedur 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Demi terwujudnya Indonesia dengan sumber daya manusia yang berkualitas, 

pendidikan sangat diutamakan di Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan 

dari pemahaman bahwa pendidikan bukanlah persoalan yang mudah 

dilaksanakan, melainkan persoalan yang kompleks. Beberapa komponen perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Salah satunya adalah tenaga pendidik atau guru yang berkompetensi, kreatif, dan 

profesional. Guru dapat dikatakan berkompetensi apabila telah melaksanakan 

proses pembelajaran hingga mengevaluasi peserta didik sebagaimana Pemerintah 

dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 yang menetapkan bahwa “Guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.” 

 

Berdasarkan penetapan tersebut, guru berkewajiban mengukur, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan 

satu ukuran. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik dan buruk. Mengevaluasi meliputi kedua langkah di atas, yakni 
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mengukur dan menilai (Arikunto, 2010: 3). Guna mencapai tujuan evaluasi, guru 

dapat melakukan penilaian dengan cara tes untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan siswa dalam menerima pelajaran yang telah diberikan. Secara umum 

tes adalah ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, 

kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang (KBBI, 2008: 1456). Suprananto 

(2012: 6) mendefinisikan tes merupakan alat ukur berbentuk satu set pertanyaan 

untuk mengukur  sampel tingkah laku dari peserta tes.  

 

Tes dilakukan guna mengetahui sejauh mana siswa memahami pelajaran tertentu 

di sekolah. Saat ini pelajaran bahasa Indonesia mencakup banyak materi tentang 

teks sesuai dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 revisi 2017 yang telah 

mengalami pergeseran pembelajaran bahasa Indonesia, yakni dari pendekatan 

komunikatif ke pendekatan teks (genre). Teks menurut Kurikulum 2013 revisi 

2017 dipandang sebagai suatu genre yang harus pula didalami struktur dan 

kaidahnya. Jenis-jenis teks dalam Kurikulum 2013 revisi 2017 dapat 

diklasifikasikan berdasarkan kefaktualannya, yakni teks faktual (ilmiah) dan 

nonfaktual (imajinatif, sastra). Dengan demikian, dalam Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia SMA/MA/SMK Kurikulum 2013 revisi 2017, terdapat 15 jenis teks 

yang tersebar ke dalam tiga kelas (kelas X, XI, XII) (Kosasih, 2017: iii). 

 

Salah satu materi ajar bahasa Indonesia yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

teks prosedur yang diajarkan di SMA kelas XI pada KD yang telah dirumuskan 

dalam Kurikulum 2013 revisi 2017. Kosasih (2017: 67) mendefinisikan teks 

prosedur yang istilah populernya adalah trik atau kiat merupakan teks yang 

menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara 
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melakukan sesuatu. Pada materi tersebut, guru sering memberikan latihan dan 

tugas yang rumusan pertanyaannya dibuat secara mandiri oleh guru sehingga 

menjadi instrumen tes buatan guru. 

 

Pada dasarnya tugas guru dalam mengevaluasi siswa, guru hendaknya memiliki 

keterampilan membuat atau merancang soal tes. Kegunaan tes adalah untuk 

mengukur kemampuan siswa setelah mendapat proses pembelajaran dengan 

pengukuran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order 

Thinking Skills) sesuai dengan tuntutan penilaian Kurikulum 2013 yang memiliki 

tujuan meningkatkan implementasi model-model penilaian HOTS. Menurut 

Tomel dalam Sani (2019:3), HOTS mencakup tranformasi informasi dan ide-ide. 

Transformasi ini terjadi jika siswa menganalisa, mensintesa atau menggabungkan 

fakta dan ide, mengeneralisasi, menjelaskan, atau sampai pada suatu kesimpulan 

atau interpretasi. Manipulasi informasi dan ide-ide melalui proses tersebut akan 

memungkinkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan, memperoleh 

pemahaman, dan menemukan makna baru. 

 

Hasil telaah butir soal yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA pada 

pendampingan USBN tahun 2018/2019 terhadap 26 mata pelajaran pada 136 

SMA Rujukan yang tersebar di 34 Provinsi, menunjukkan bahwa dari 1.779 butir 

soal yang dianalisis sebagian besar ada pada level-1 (pengetahuan dan 

pemahaman) meliputi C1 dan C2 serta level-2 (aplikasi) meliputi C3.  Dari 136 

SMA Rujukan, hanya 27 sekolah yang menyusun soal HOTS sebanyak 20% dari 

seluruh soal USBN yang dibuat, 84 sekolah menyusun soal HOTS di bawah 20%, 

dan 25 sekolah menyatakan tidak tahu apakah soal yang disusun HOTS atau tidak. 
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Hal itu tidak sesuai dengan tuntutan penilaian kurikulum 2013 yang lebih 

meningkatkan implementasi model-model penilaian HOTS. 

 

Selain itu, hasil studi internasional Programme  for International Student 

Assessment (PISA) menunjukkan prestasi literasi membaca (reading literacy), 

literasi matematika (mathematical literacy), dan literasi sains (scientific literacy) 

yang dicapai siswa Indonesia sangat rendah dalam (1) mengintegrasikan 

informasi, (2) menggeneralisasi kasus demi kasus menjadi suatu solusi yang 

umum, (3) memformulasikan masalah dunia nyata ke dalam konsep mata 

pelajaran, dan (4) melakukan investigasi.  

 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka perlu adanya perubahan sistem dalam 

pembelajaran dan penilaian. Guru berkewajiban untuk membuat atau merancang 

soal tes. Oleh karena itu, dalam pembuatan tes guru harus memerhatikan hal-hal 

yang digunakan dalam tes. Pertama, masalah materi pelajaran meliputi Tujuan 

Instruksional Khusus (TIK) dan kisi-kisinya. Kedua, kontruksi soal. Ketiga, 

penggunaan bahasa. Selain itu, demi mencapai tujuan tes untuk mengukur sejauh 

mana kemajuan siswa dan mendiagnosa kekuatan dan kelemahan dalam 

penguasaan materi tertentu, baik tes objektif (pilihan ganda) dan tes uraian 

diharapkan tes memenuhi standarisasi tertentu dengan berpedoman pada tiga 

aspek yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 

tahun 2018 yakni materi/substansi, konstruksi, dan bahasa/budaya. 

 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada guru bahasa 

Indonesia di 6 SMAN di Bandar Lampung, hanya 2 guru bahasa Indonesia SMAN 

yang melakukan tes berorientasi pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
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Nomor 36 tahun 2018. Masih terdapat guru SMA yang merancang soal tes belum 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2018. 

 

Penelitian pengembangan yang relevan seperti ini sebelumnya telah dilakukan 

oleh beberapa mahasiswa lainnya, Pertama oleh Ica Niati (2019) dengan judul 

penelitian “Penilaian Berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (Higher 

Order Thinking Skills) dalam Pembelajaran Teks Laporan Hasil Observasi Kelas 

X Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019”. Penelitian tersebut menunjukkan 

hasil validasi instrumen tes yang dikembangkan. Hasil validasi dari ahli materi 

diperoleh rata-rata persentase 92% dengan kriteria sangat layak digunakan, hasil 

dari ahli bahasa diperoleh rata-rata presentase 88.8% dengan kriteria layak 

digunakan, dan hasil dari praktisi diperoleh rata-rata presentase 91,1%  dengan 

kriteria sangat layak digunakan, sehingga instrumen tes pilihan ganda berorientasi 

ketrampilan berpikir tingkat tinggi layak digunakan untuk kegiatan belajar 

mengajar. 

 

Penelitian tersebut menjadi salah satu acuan peneliti melakukan pengembangan 

sejenis. Perbedaannya adalah (1) peneliti merumuskan judul “Pengembangan 

Instrumen Tes Pembelajaran Teks Prosedur Kelas XI Tahun Ajaran 2020/2021”. 

(2) Penelitian tersebut menghasilkan validasi penyusunan soal pada pembelajaran 

tek laporan hasil observasi kelas X, sedangkan peneliti pada pembelajaran teks 

prosedur kelas XI. 

 

Kedua, oleh Agustinus Deyafajar Jiwantono (2018) dengan judul penelitian 

“Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) Pada Kompetensi Dasar Menerapkan Posting Kelas X Akuntansi SMK”. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan hasil validasi berupa instrumen tes yang 

dikembangkan yang berbentuk soal pilihan ganda berjumlah 30, soal uraian 

berjumlah 10, dan soal menjodohkan berjumlah 10 yang telah dinyatakan layak 

digunakan oleh ahli materi dan ahli bahasa. Hasil validasi dari ahli materi 

diperoleh rerata persentase 88% dan rerata skor 4,4 dengan kriteria layak 

digunakan dan hasil dari ahli bahasa diperoleh rerata persentase 87% dan rerata 

skor 4,3 dengan kriteria layak digunakan sehingga instrumen tes subjektif dan 

objektif dalam penelitian ini layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. 

 

Penelitian tersebut juga menjadi acuan peneliti melakukan penelitian yang selaras, 

yakni menghasilkan produk 40 soal pilihan ganda dan 10 soal uraian pada dua 

kompetensi dasar, tetapi peneliti melakukan pengembangan dengan metode 

penelitian pegembangan R&D (Research and Development) hanya sebatas 

validasi produk. Sedangkan pada penelitian dan pengembangan Jiwantono (2018) 

telah sampai pada tahapan uji coba produk yakni uji coba soal pilihan ganda pada 

SMK yang ditentukan. 

 

Penelitian tersebut menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian yang 

sejenis namun tetap memiliki perbedaan. Peneliti melakukan penelitian instrumen 

tes pada pembelajaran teks prosedur sesuai dengan Kompetensi Dasar yang 

dirumuskan dalam Kurikulum 2013 revisi 2017 SMA/SMK/MA yakni 3.1 

Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dan 4.1 Mengembangkan 

teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan 

kebahasaan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

peneliti tertarik melakukan pengembangan terhadap instrumen penilaian dengan 
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judul “Pengembangan Instrumen Tes Pembelajaran Teks Prosedur Kelas XI 

Tahun Ajaran 2020/2021”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana penyusunan instrumen tes pada kompetensi dasar 3.1 Menganalisis 

struktur dan kebahasaan teks prosedur dan 4.1 Mengembangkan teks prosedur 

dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan? 

2. Bagaimana validitas instrumen tes? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan penyusunan tes pada Kompetensi Dasar 3.1 

Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dan 4.1 Mengembangkan 

teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan 

kebahasaan. 

2. Untuk mendeskripsikan validitas instrumen tes. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka 

manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya: 
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1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan keilmuan 

teori dan cara menyusun instrumen tes pembelajaran bahasa Indonesia pada 

materi teks prosedur kelas XI. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi instansi terkait (sekolah), penelitian ini bermanfaat sebagai masukan 

dalam upaya penyempurnaan dan pengembangan penilaian pendidikan.  

b. Bagi guru adalah sebagai motivasi dan bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perancangan instrumen tes khususnya dalam pembelajaran 

teks prosedur kelas XI.  

c. Bagi peneliti lain dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian yang 

relevan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penyusunan tes  untuk mengukur ranah kognitif siswa pada kompetensi dasar 

3.1 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dan 4.1 

Mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap 

isi, struktur, dan kebahasaan. 

2. Pengukuran instrumen tes dari segi validitas. 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Konsep Dasar Evaluasi 

Dalam memahami konsep dasar evaluasi terdapat  beberapa istilah yang sering 

digunakan dalam kegiatan evaluasi pendidikan, yaitu pengukuran, penilaian, dan 

evaluasi. Istilah-istilah tersebut memiliki definisi dan konsep yang berbeda satu 

sama lain, tetapi memiliki hubungan yang sangat erat.  

Bloom et.al (dalam Daryanto, 2012: 1) mendefinisikan “Evaluation, as we see it, 

is the systematic collection of evidence to determine whether in fact certain 

changes are taking place in the learnes as well as to determine the amount of 

degree of change in individual students.” Artinya: Evaluasi, sebagaimana kita 

lihat, adalag pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah 

dalam kenyataannya sejuah mana tingkat perubahan diri siswa dan menetapkan 

sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa.  

Dua langkah kegiatan yang dilalui sebelum mengambil barang untuk kita, itulah 

yang disebut mengadakan evaluasi, yakni mengukur dan menilai.Kita tidak dapat 

mengadakan penilaian sebelum kita mengadakan pengukuran.Mengukuradalah 

membandingkan sesuatu dengan satu ukuran dan pengukuran bersifat 

kuantitatif.Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan 



10 

ukuran baik buruk dan penilaian bersifat kualitatif. Mengadakan evaluasi meliputi 

kedua langkah di atas, yakni mengukur dan menilai. 

Di dalam istilah asingnya, pengukuran adalah measurement, sedang penilaian 

adalah evaluation. Dari kata evaluation inilah diperoleh kata Indonesia evaluasi 

yang berarti menilai (tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu) 

(Arikunto, 2010; 2 – 3). 

 

2.2 Alat Evaluasi 

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. 

Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; sarana penelitian 

(berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan 

pengolahan (KBBI, 2008: 540). Secara umum yang dimaksud dengan instrumen 

adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat 

digunakan sebagai alat ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel 

(Ratnawulan & Rosdiana, 2014: 216 – 217). 

Dengan pengertian tersebut maka alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu 

mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang 

dievaluasi. Dalam menggunakan alat tersebut evaluator menggunakan teknik. 

Oleh karena itu, dikenal dengan teknik evaluasi.Ada dua teknik evaluasi, yaitu 

teknik nontes dan teknik tes. 
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2.2.1 Teknik Nontes 

Arikunto (2010: 26) menggolongkan teknik nontes sebagai berikut: 

1. Skala bertingkat (rating scale)  

Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil 

pertimbangan.Sebagai contoh adalah skor atau biji yang diberikan guru di 

sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa.Siswa yang 

mendapat skor 8, digambarkan di tempat yang lebih kanan dalam skala, 

dibandingkan penggambaran skor 5. Biasanya angka-angka yang digunakan 

diterakan pada skala dengan jarak yang sama. Meletakkannya secara bertingkat 

dari yang rendah ke tinggi.Dengan demikian maka skala ini dinamakan skala 

bertingkat. 

2. Kuesioner (questionair) 

Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya kuesioner adalah 

sebuah daftar pertayaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur 

(reponden). Dengan kuesioner ini orang dapat diketahui tentang keadaan/data 

diri, pengalaman, pengetahuan sikap atau pendapatnya, dan lain-lain. 

3. Daftar cocok (check list)  

Yang dimaksud dengan daftar cocok (check list) adalah deretan pertayaan 

(yang biasanya singkat-singkat), dimana responden yang dievaluasi tinggal 

membubuhkan tanda cocok (V) di tempat yang sudah disediakan. 

4. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan 

jawaban dari responden dengan tanya-jawab sepihak. Dikatakan sepihak 
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karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali 

untuk mengajukan peranyaan. 

5. Pengamatan (observation) 

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamattan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.  

6. Riwayat hidup 

Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa 

kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan 

dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari 

objek yang dinilai.  

 

2.2.2 Teknik Tes 

Tes adalah ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, 

kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. (KBBI, 2008: 1456). Istilah tes 

diambil dari kata testum suatu pengertian dalam bahasa Prancis Kuno yang berarti 

piring untuk menyisihkan logam-logam mulia.Adapula yang mengartikan sebagai 

sebuah piring yang dibuat dari tanah. Tes (sebelum adanya EYD dalam bahasa 

Indonesia ditulis dengan test) merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan 

yang sudah ditentukan. Untuk mengerjakan tes ini tergantung dari petunjuk yang 

diberikan, misalnya: melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban, 

menerangkan, mencoret jawaban yang salah, melakukan tugas atau suruhan, 

menjawab secara lisan, dan sebagainya. (Arikunto, 2010: 52 – 53) 
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Suprananto (2012: 6) menyatakan tes merupakan alat ukur berbentuk satu set 

pertanyaan untuk mengukur  sampel tingkah laku dari peserta tes.  Tes dalam 

dunia pendidikan dipandang sebagai salah satu alat pengukuran.  Oleh karena itu, 

dalam dalam penyusunan tes melibatkan aturan-aturan (seperti petunjuk 

pelaksanaan dan kriteria penskoran) untuk menetapkan bilangan-bilangan yang 

menggambarkan kemampuan seseorang. Tes digunakan sebagai suatu percobaan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang 

murid atau kelompok murid (Bukhori dalam Daryanto, 2012: 35). 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, tes dapat diartikan sebagai 

suatu alat untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik, seperti halnya 

timbangan yang dapat mengukur berat. Jika dihubungkan dengan pembelajaran, 

maka hakikat tes adalah serangkaian soal atau tugas yang harus dijawab atau 

dikerjakan oleh peserta didik dalam rangka menguji sejauh mana kemajuan 

belajar siswa. 

 

2.2.3 Fungsi Tes 

Arikunto (2010: 151 – 153) meninjau fungsi tes dari 3 hal, yakni fungsi untuk 

kelas, fungsi untuk bimbingan, dan fungsi untuk administrasi.  Hal tersebut 

dideskripsikan seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Fungsi Tes 

 

Fungsi untuk Kelas 
Fungsi untuk 

Bimbingan 

Fungsi untuk 

Administrasi 

a. Mengadakan 

diagnosis terhadap 

kesulitan belajar 

siswa. 

b. Mengevaluasi 

celah antara bakat 

dengan 

pencapaian. 

c. Menaikkan tingkat 

prestasi. 

d. Mengelompokkan 

siswa dalam kelas 

pada waktu 

metode kelompok. 

e. Merencanakan 

kegiatan proses 

belajar mengajar 

untuk siswa secara 

perseorangan. 

f. Menentukan siswa 

mana yang 

memerlukan 

bimbingan khusus. 

g. Menentukan 

tingkat pencapaian 

untuk setiap anak. 

a. Menentukan arah 

pembicaraan 

dengan orang tua 

tentang anak-anak 

mereka. 

b. Membantu siswa 

dalam menentukan 

pilihan. 

c. Membantu siswa 

mencapai tujuan 

pendidikan dan 

jurusan. 

d. Memberi 

kesempatan kepada 

pembimbing, guru, 

dan orang tua 

dalam memahami 

kesulitan anak. 

a. Memberi petunjuk 

dalam 

mengelompokkan 

siswa. 

b. Peempatan siswa 

baru. 

c. Membantu siswa 

memilih 

kelompok. 

d. Menilai 

kurikulum. 

e. Memperluas 

hubungan 

masyarakat (public 

relation). 

f. Menyediakan 

informasi untuk 

badan-badan lain 

di luar sekolah. 

 

2.2.4 Jenis Tes 

(Effendi, 2013: 2 – 4) membedakan jenis tes berdasarkan tujuan pelaksanaannya 

sebagai berikut: 

1. Tes Awal (Pretest) 

Tes awal adalah tes yang diberikan sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya 

untuk mengetahui atau menjajaki penguasaan siswa terhadap bahan yang akan 

diajarkannya. Hasil tes tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menetapkan penekanan proses belajar mengajar.  
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2. Tes Penyela 

Tes penyela adalah tes yang dilaksanakan di sela-sela atau pada waktu-waktu 

tertetu selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk menjajaki 

ketercapaian tujuan pada setiap penggalan inti pelajaran. Hasil yang diperoleh 

dapat dijadikan bahan pertimbangan: melanjutkan ke tujuan berikutnya atau 

mengadakan remedial. Tes penyela berupa pertanyaan-pertanyaan lisan atau 

berupa pengerjaan tugas-tugas.Penunjukan siswa yang diminta untuk 

menjawab pertanyaan atau untuk mengerjakan tugas tersebut dilakukan secara 

acak atas dasar pertimbangan guru. 

 

3. Tes Akhir 

Tes akhir yang dimaksud disini adalah tes yang diberikan pada akhir tatap 

muka dalam (tdak sama dengan tes formatif atau tes formatif). Tujuannya 

adalah mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tersebut, hasil yang 

diperoleh dibandingkan dengan hasil tes awal. 

 

4. Tes Formatif 

Tes formatif adalah tes yang diberikan pada setiap akhir satuan pelajaran. 

Tujuannya untuk umpan balik (feedback) guru dalam hal ketercapaian tujuan 

pembelajaran, efisien serta efektifitas proses pembelajaran. Siswa dinilai 

berhasil dalam tes formatif jika mencapai tarap penguasaan sekurang-

kurangnya 75% dalam tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau tersecermin 

dalam pemerolehan skor sekurang-kurangnya 7,5 (dalam skala 1-10). Nilai tes 

formatif tidak diperhitungkan dalam menentukan nilai raport. 
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5. Tes Subsumatif 

Tes subsumatif adalah tes yang dilakukan setelah sejumlah satuan pelajaran 

diselesaikan. Tes subsumatif dilakukan minimal dua kali dalam satu semester 

atau satu caturwulan. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan pembelajaran dari sejumlah satuan pembelajaran. Hasil 

penilaian subsumatif menjadi salah satu bahan penentuan nilai raport. Siswa 

dinyatakan berhasil dalam tes subsumatif jika penguasaannya mencapai taraf 

sekurang-kurangnya 75%. 

 

6. Tes Sumatif 

Tes sumatif adalah tes yang dilakukan pada akhir semester atau akhir 

caturwulan. Tujuan pembelajaran tes sumatif adalah untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan pembelajaran dari sejumlah suatu pelajaran. Bahkan uji tes 

sumatif caturwulan I mencakup semua bahan pembelajaran caturwulan I, 

caturwulan II mencakup bahan pembelajaran caturwulan I dan II, dan 

caturwulan III mencakup bahan pembelajaran caturwulan I, II, dan III. Hasil 

tes sumatif dijadikan salah satu bahan penentuan nilai raport. Siswa dinyatakan 

berhasil dalam penilaian sumatif jika mencapai taraf penguasaan sekurang-

kurangnya 10% atau mendapat nilai sekurang-kurangnya 6,0. Hasil penilaian 

sumatif dinyatakan dalam bilangan bulat dalam skala nilai 1-10. 
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7. Tes Diagnostik 

Tes diagnostik adalah tes yang dilakukan  dengan tujuan untuk mengetahui 

latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan siswa, terutama yang 

mengalami kesulitan belajar. Hasil tersebut dapat diijadikan bahan perbaikan 

atau pertimbangan.Tes ini, biasanya dilakukan oleh petugas bimbingan dan 

penyuluhan. 

 

8. Tes Penempatan 

Tes penempatan adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui keadaan pribadi 

seseorang (pengetahuan, kecakapan, minat, dan sebagainya).   Guna 

kepentingan penempatan orang tersebut ke dalam situasi pembelajaran yang 

sesuai (penempatan jabatan dan sebagainya). 

 

9. Tes Seleksi 

Tes seleksi adalah tes yang dilakukan untuk memilih calon yang paling untuk 

menduduki jabatan atau jenis pendidikan tertentu. Hasil tes akan menunjukann 

peserta yang memenuhi persyaratan.  

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya tujuan tes dapat 

dikategorikan menjadi empat macam: 

1. Untuk umpan balik (feedback) guru dalam melaksanakan prosespembelajaran. 

Dari tes yang diberikan, guru dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan 

pembelajaran, ketepatan penggunaan pendekatan, metode, teknik, media, serta 

kesesuaian materi yang diberikan yang selanjutnya dapat dijadikan bahan 

mengambil kebijakan.  
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2. Untuk menentukan hasil belajar siswa yang selanjutnya untuk bahan laporan 

kepada orang tua siswa (pengisian raport, penentuan kenaikan kelas atau 

kelulusan, dan bahan informasi kepada pihak yang berkepentingan.  

3. Untuk menempatkan dalam siatuasi belajar mengajar yang dapat terjadi sesuai 

dengan kemampuan dan karakteristik lain yang dimilikinya (penempatan 

jurusan dan sebagainya). 

4. Untuk keperluan pembimbingan dalam forum tes diagnostik.  

 

2.2.5 Tes Buatan Guru 

Tes buatan guru menurut Harris (dalam Budiharso, 2004: 124) ialah tes yang 

disiapkan, dilaksanakan, dan diskor oleh seorang guru untuk mengukur 

pencapaian siswanya sendiri. Tujuan pengetesan ialah tujuan pengajaran, 

sedangkan materi tes diambil dari bahan pengajarannya juga. Atas dasar kutipan 

di atas, bisa disimpulkan bahwa tes buatan guru memiliki ketepatan materi tes dan 

tujuan apa yang sudah diberikan di kelas. Tes buatan guru digunakan untuk 

mengukur sejauh mana kemajuan siswa dan mendiagnosa kekuatan dan 

kelemahan siswa dalam penguasaan materi tertentu. 

 

Untuk memahami tes buatan guru, Arikunto (2010: 146 – 147) mendeskripsikan 

beberapa hal sebagai berikut:  

1. Tes buatan guru didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan 

oleh guru untuk kelasnya sendiri. 

2. Tes buatan guru dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan 

yang sempit. 
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3. Biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang 

lain/tenaga ahli.  

4. Tes buatan  guru jarang menggunakan butir-butir tes yang sudah diujicobakan, 

dianalisis, dan direvisi. 

5. Tes buatan guru mempunyai reabilitas sedang atau rendah. 

6. Norma kelompok terbatas kelas tertentu.  

 

Selain itu, Arikunto (2010: 149) menyebutkan tes buatan guru bertujuan untuk: 

1. Untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang 

diberikan dalam waktu tertentu. 

2. Untuk menentukan apakah sesuatu tujuan telah tercapai. 

3. Untuk memperoleh suatu nilai. 

Selanjutnya, tes buatan guru dianjurkan dipakai jika hasilnya akan digunakan 

untuk: 

1. Mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa. 

2. Menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau kelompok. 

3. Memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan dan pemilihan 

jurusan. 

4. Memilih siswa untuk program-program khusus. 

 

2.2.6 Bentuk-bentuk Tes 

Telah dibicarakan sebelumnya bahwa di sekolah seringkali digunakan tes buatan 

guru (bukan standardized test). Ini disebut tes buatan guru  (teacher made test). 

Tes yang dibuat oleh guru ini terutama menilai kemajuan siswa dalam hal 



20 

pencapaian hal yang dipelajari (Arikunto: 2010: 162). Dalam hal ini, tes 

dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut: 

A. Tes Subjektif 

Pada umumnya berbentuk esai (uraian). Tes bentuk esai adalah sejenis tes 

kemampuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau 

uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti; 

uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya.  

Soal-soal bentuk esai biasanya jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 5-10 buah 

soal dalam waktu kira-kira 90 s.d. 120 menit. Soal-soal bentuk esai ini menuntut 

kemampuan siswa untuk dapat mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan 

pengertian-pengertian yang telah dimiliki. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa 

tes esai menuntut siswa untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali, dan 

terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi (Arikunto, 2010: 162 – 

164). 

1) Kebaikan-kebaikannya: 

a) Mudah disiapkan dan disusun. 

b) Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. 

c) Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun 

dalam bentuk kalimat yang bagus. 

d) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menutarakan maksudnya dengan 

gaya bahasa dan caranya sendiri. 

e) Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. 
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2) Keburukan-keburukannya: 

a) Kadar validitas dan realibilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana 

dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. 

b) Kurang representative dalam hal mewakili seluruh scope bahan pelajaran yang 

akan dites karena soalnya dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. 

c) Cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. 

d) Pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih 

banyak dari penilai.  

e) Waktu untuk koreksinya lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. 

 

3) Petunjuk penyusunan: 

a) Hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang 

diteskan, dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. 

b) Hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari 

buku atau catatan. 

c) Pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban 

serta pedoman penilaiannya. 

d) Hendaknya diusahakan agar pertanyaannya bervariasi antara “Jelaskan”, 

“Mengapa”, “Bagaimana”, “Seberapa jauh”, agar dapat diketahui lebih jauh 

penguasaan siswa terhadap bahan. 

e) Hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami 

oleh tercoba. 

f) Hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusunan 

tes. Untuk ini pertanyaan tidak boleh terlalu umum, tetapi harus spesifik.  

Contoh: 
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Coba jelaskan tentang peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI! 

Pertanyaan ini kurang spesifik. Sebaiknya ditambah penjelasan sehingga 

menjadi: 

Coba jelaskan tentang peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI yang 

diadakan di Kantor Kabupaten tanggal 17 Agustus 1998 yang lalu, ceritakan 

mengenai: (a) pengaturan tempat, (b) pejabat dan undangan yang hadir, (c) 

acara peringatan, (d) atraksi yang disuguhkan, (e) hidangan yang diberikan.  

 

B. Tes Objektif 

Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara 

objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan 

dari tes bentuk esai. Dalam penggunaan tes objektif ini jumlah soal yang diajukan 

jauh lebih banyak daripada tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung 

selama 60 menit dapat diberikan 30-40 buah soal. 

1) Kebaikan-kebaikannya: 

a) Mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih representative 

mewakli isi dan luas bahan, lebih objektif, dapat menghindari campur 

tangannya unsur-unsur subjektif baik dari segi siswa maupun segi guru yang 

memeriksa. 

b) Lebih mudah dan cepat cara memerikasanya karena dapat menggunakan kunci 

tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi.  

c) Pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. 

d) Dalam pemeriksaan, tidak ada unsur subjektif yang memengaruhi. 
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2) Kelemahan-kelemahannya: 

a) Persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya 

banyak dan harus teliti untuk menghjindari kelemahan-kelemahan yang lain. 

b) Soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan 

kembali saja, dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. 

c) Banyak kesempatan untuk main untung-untungan. 

d) “Kerja sama” antarsiswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. 

 

3) Cara mengatasi kelemahan: 

a) Kesulitan untuk menyusun tes objektif dapat diatasi dengan jalan banyak 

berlatih terus menerus hingga betul-betul mahir. 

b) Menggunakan kabel spesifikasi untuk mengatasi kelemahan nomor 1 dan 2. 

c) Menggunakan norma (standar) penilaian yang memberhitungkan tebakan 

(guessing) yang bersifat spekulatif itu. 

 

C. Macam-macam Tes Objektif 

1. Tes benar salah (true fals)  

Soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan (statement). Statement tersebut ada 

yang benar da nada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai 

masing-masing pernyataan itu dengan melingkari huruf B jika pernyataan itu 

benar menurut pendapatnya dan melingkari huruf S jika pernyataannya salah. 

Contoh: 

-B-S. Tes bentuk objektif banyak memberi peluang testee untuk bermain 

spekulasi. 
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Bentuk benar salah ada dua macam (dilihat dari segi mengerjakan atau menjawab 

soal), yakni:  

- Dengan pembetulan (with correction) yaitu siswa diminta untuk membetulkan 

bila ia memilih jawaban yang salah.  

- Tanpa pembetulan (without correction) yaitu siswa hanya diminta melingkari 

huruf B/S tanpa memberikan jawaban yang betul.  

1) Kebaikan tes benar salah: 

a) Dapat mencakup bahan yang luas dan tidak banyak memakan tempat karena 

biasanya pertanyaan-pertanyaannya singkat saja. 

b) Mudah menyusunnya. 

c) Dapat digunakan berkali-kali. 

d) Dapat dilihat secara cepat dan objektif. 

e) Petunjuk cara mengerjakannya mudah dimengerti. 

2) Keburukannya: 

a) Sering membingungkan. 

b) Mudah ditebak atau diduga. 

c) Banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan dua kemungkinan 

benar atau salah. 

d) Hanya dapat mengungkap daya ingatan dan pengenalan kembali. 

3) Petunjuk Penyusunan: 

a) Tulislah huruf B-S pada permulaan masing-masing item dengan maksud untuk 

mempermudah mengerjakan dan menilai (skoring). 
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b) Usahakan agar jumlah butir soal yang harus dijawab B sama dengan butir soal 

yang harus dijawab S. Dalam hal ini hendaknya pola jawaban tidak bersifat 

teratur, misalnya: B-S-B-S-B-S atau SS-BB-SS-BB-SS.  

c)  Hindari item yang masih bisa diperdebatkan: 

Contoh: 

B-S. kekayaan lebih penting daripada kepandaian.  

d) Hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku.  

e) Hindarilah kata-kata yang menunjukan kecenderungan memberi saran seperti 

yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan, misalnya: semuanya, tidak 

selalu, tidak pernah, dan sebagainya.  

4) Cara mengolah skor: 

Untuk mencari skor akhir bentuk benar-salah ada dua macam, yaitu: 

a) Dengan denda 

 

Dengan pengertian: 

S = skor yang diperoleh 

R= Right (jawaban yang benar) 

W= Wrong (jawaban yang salah) 

Contoh: 

Jumlah soal = 20 buah.  

A menjawab betul 16 buah dan salah 4 buah. Maka skor untuk A adalah: 

16 – 4 = 12 

Dengan menggunakan rumus seperti ini maka ada kemungkinan seorang 

siswa memeroleh skor negatif.  

S = R – W  
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b) Tanpa denda 

 

Yang dihitung hanya yang betul. 

(untuk soal yang dikerjakan dinilai 0). 

 

2. Tes Pilihan Ganda (Multiple Choice Test) 

Multiple choice test terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu 

pengertian yang belum lengkap. Untuk melengkapinya harus memilih satu dari 

beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Multiple choice test terdiri 

atas berapa bagian keterangan (stem) dan bagian kemungkinan jawaban atau 

alternative (option). Kemungkinan jawaban (option) terdiri atas satu jawaban yang 

benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh (distractors). 

1) Penggunaan tes pilihan ganda: 

Tes bentuk pilihan ganda (PG) ini merupakan bentuk tes objektif yang paling 

banyak digunakan karena banyak sekali materi yang dapat dicakup. Bentuk-

bentuk soal yang digunakan di dalam Ebtanas maupun UMPTN ada empat 

variasi:  

(a) Pilihan ganda biasa. 

(b) Hubungan antarhal (pernyataan-SEBAB-pernyataan). 

(c) Kasus (dapat muncul dalam berbagai bentuk. 

(d) Diagram, gambar, tabel, dan sebagainya. 

(e) Asosiasi. 

(f) Contoh soal bentuk asosiasi. 

Petunjuk pilihan  

(A) Jika (1), (2), dan (3) betul. 

S = R 
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(B) Jika (1) dan (3) betul. 

(C) Jika (2) dan (4) betul. 

(D) Jika hanya (4) yang betul. 

(E) Jika semuanya betul. 

Soal:  

Ditinjau dari tata bentuk kata, maka gabungan kata yang betul diantara empat 

gabungan kata berikut adalah: 

(1) Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(2) Para alumnus 

(3) Suatu pemikiran-pemikiran 

(4) Dewan gereja 

Contoh soal bentuk hubungan antarhal yang terdiri atas dua buah pernyataan 

dengan kata “sebab” diantara keduanya, sudah diasjikan sebagai contoh soal 

amalisis. 

2) Petunjuk penyusunan 

Pada dasarnya, soal bentuk pilihan ganda ini adalah soal bentuk benar-salah juga, 

tetapi dalam bentuk jamak. Tercoba (testee) diminta membenarkan atau 

menyalahkan setiap stem dengan tiap pilihan jawab. Kemungkinan jawaban itu 

biasanya sebanyak tiga atau empat buah, tetapi adakalanya dapat juga lebih 

banyak (untuk tes yang akan diolah dengan computer banyaknya option 

diusahakan empat buah).  

Contoh: 

Kambing dapat digolongkan sebagai: 

a. Kata sifat 
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b. Kata bilangan 

c. Kata benda 

d. Kata kerja 

Cara menulis soal di atas adalah lebih baik daripada jika pilihan jawaban disusun 

ke samping. 

Misalnya: 

1. She (go, going, went, has gone) to school yesterday. 

2. I have (to be, was, been). Working since early in the morning. 

Hal demikian akan mempersukar dan menghambat jalannya pemeriksaan. Cara 

mengatasinya ialah ddengan menyediakan tempat tersendiri untuk menuliskan 

jawaban-jawaban itu. 

Cara memilih jawaban dapat dilakukan dengan cara: 

a) Mencoret kemungkinan jawaban yang tidak benar. 

b) Memberi garis bawah pada jawaban yang benar (dianggap benar). 

c) Melingkari atau memberi tanda kurung pada huruf di depan jawaban yang 

dianggap benar. Yang sering kita temui adalah melingkari huruf di depan 

jawaban yang dianggap benar. 

d) Membubuhkan tanda kali (x) atau tambah (+) di dalam kotak atau tanda kurung 

di depan jawaban yang telah disediakan. 

e) Menuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan.  

3) Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam tes pililhan ganda 

a) Intruksi pengerjaannya harus jelas, dan bila dipandang perlu baik disertai 

contoh mengerjakannya.  
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b) Dalam multiple choice test hanya ada “satu” jawaban yang benar. Jadi tidak 

mengenal tingkatan-tingkatan benar, misalnya benar nomor satu, benar nomor 

dua, dan sebagainya. 

c) Kalimat pokoknya hendaknya mencakup dan sesuai dengan rangkaian mana 

pun yang dapat dipilih. 

d) Kalimat pada tiap butir soal hendaknya sesingkat mungkin. 

e) Usahakan menghindarkan penggunaan bentuk negative dalam kalimat 

pokoknya.  

f) Kalimat pokok dalam setiap butir soal, hendaknya tidak bergantung pada butir-

butir soal lain.  

g) Gunakan kata-kata: “manakah jawaban paling baik”, “pilihlah satu yang pasti 

lebih baik dari yang lain”, bilamana terdapat lebih dari satu jawaban yang 

benar.  

h) Jangan membuang bagian pertama dari suatu kalimat.  

Contoh: ..............kita sudah merdeka............kita bekerja sama.........kita 

masing-masing. 

a. Andaikata...maka  

b. Meskipun...boleh 

c. Negara....maka 

d. Walaupun...tidak seharusnya 

e. Tahun 1945...dan 

i) Dilihat dari segi bahasanya, butir-butir soal jangan terlalu sukar.  

j) Tiap butir soal hendaknya hanya mengandung satu ide. Meskipun ide tersebut 

dapat kompleks. 
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k) Bila dapat disusun urutan logis antar pilihan-pilihan, urutkanlah (misalnya: 

urutan tahun, urutan alphabet, dan sebagainya).  

l) Susunlah agar jawaban manapun mempunyai kesesuaian tata bahasa dengan 

kalimat pokoknya.  

m) Alternatif yang disajikan hendaknya agak seragam dalam panjangnya, sifat 

uraiannya maupun taraf teknis. 

n) Alternatif-alternatif yang disajikan hendaknya agak bersifat homogen 

mengenai isinya dan bentuknya.  

o) Buatlah jumlah alternatif pilihan ganda sebanyak empat. Bilamana mendapat 

kesukaran, buatlah pilihan-pilihan tambahan untuk mencapai jumlah empat 

tersebut. Pilihan-pilihan tambahan hendaknya jangan terlalu gampang diterka 

karena bentuknya atau isi. 

p) Hindarkan pengulangan suara atau pengulangan kata pada kalimat pokok di 

alternatif-alternatifnya, karena anak akan cenderung memilih alternatif yang 

megandung pengulangan tersebut. Hal ini disebabkan karena dapat diduga 

itulah jawaban yang benar. 

q) Hindarkan menggunakan susunan kalimat dalam buku pelajaran. Karena yang 

terungkap mungkin bukan pengertiannya melainkan hafalannya. 

r) Alternatif-alternatif hendaknya jangan tumpang-suh, jangan inklusif, dan 

jangan sinonim. 

s) Jangan gunakan kata-kata indikator seperti selalu, kadang-kadang, pada 

umumnya.  
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4) Cara mengolah skor 

Untuk mengolah skor dalam tes bentuk pilihan ganda ini digunakan dua macam 

rumus pula.  

a) Dengan denda, dengan rumus: 

 

S = skor yang diperoleh (raw score) 

R = jawaban yang betul 

W = jawaban yang salah 

0 = banyaknya option 

1 = bilangan tetap 

Contoh: 

Murid menjawab betul 17 soal dari 20 soal. Soal bentuk multiple choice ini 

dengan menggunakan option empat buah. 

Skor = 17 – ¾ - 1 = 16.  

b) Tanpa denda, dengan rumus: 

 

 

3. Menjodohkan (Matching test) 

Matching test dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokan, 

memasangkan atau menjodohkan. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan 

dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawabannya yang 

tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid ialah: mencari dan menempatkan 

jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. 

 

S = R – W : 0 – 1 

S = R 
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Contoh: 

“Pasangkanlah pertanyaan yang ada pada lajur kiri dengan yang ada pada lajur 

kanan dengan cara menempatkan huruf yang terdapat di muka pernyataan lajur 

kiri pada titik-titik yang disediakan di lajur kanan.” 

a. Transmigrasi........    1. Masuknya penduduk dari Negara lain 

b. Imigrasi...............     2. Pindahnya penduduk dari Negara lain 

c. Emigrasi.............    3. Pindahnya penduduka dari desa ke kota 

d. .........    4. Pindahnya penduduk antar pulau ke dalam suatu  

   Negara. 

 

Cara menjawabnya dapat ditulis lengkap nama kotanya, misalnya:  

1 Jepang dengan ibukota : Tokyo  

2 Rusia dengan ibukota  : Moskow 

Tetapi dapat juga hanya menuliskan “huruf” yang ada di depan nama kota yang 

dipilihnya, misalnya: 

1. Jepang dengan ibukota : (d) 

2. Rusia dengan ibukota : (e) 

Kiranya cara yang kedua ini adalah lebih efisien, baik dipandang dari segi guru 

yang akan memeriksa pekerjaan tersebut. Bentuk matching test ini dapat pula 

dipandang sebagai multiple choice berganda.  

1) Petunjuk penyusunan: 

a) Seri pertanyaan-pertanyaan dalam matching test hendaknya tidak lebih dari 10 

soal (item). Sebab pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu akan 
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membingungkan murid. Juga kemungkinan akan mengurangi homogenitas 

antara item-item itu. Jika itemnya lebih banyak lebih baik dijadikan dua seri.  

b) Jumlah jawaban yang harus dipilih, harus lebih banyak daripada jumlah 

soalnya (lebih kurang satu setengah kali). Dengan demikian murid dihadapkan 

kepada banyak pilihan, yang semuanya mempunyai kemungkinan benarnya, 

sehingga murid terpaksa lebih mempergunakan pikirannya. 

c) Antara item-item yang tergabung dalam satu seri matching test harus 

merupakan pengertian-pengertian yang benar-benar homogen, misalnya: 

Di sebelah kiri terdapat nama kota. Di sebelah kanan terdapat nama provinsi. 

Coba isi titik-titik yang tersedia di sebelah kiri dengan huruf di depan nama 

provinsi dimana kota tersebut berada.  

1. Cirebon    a. Sumatera Utara 

2. Demak    b. Nusa Tenggara Barat 

3. Pasuruhan   c. Kalimantan Timur 

4. Lubuk Linggau   d. Kalimantan Barat 

5. Depok    e. Jawa Barat 

6. Singaraja    f. Sulawesi Utara 

7. Balik Papan   g. Jawa Tengah 

8. Martapura   h. Nusa Tenggara Timur 

9. Gorontalo   i. Sulawesi Tengah 

10. Ende    j. Kalimantan Selatan 

k. Daerah Istimewa Yogyakarta 

l. Jawa Timur 

m. Bengkulu 

n. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
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2) Cara mengolah skor: 

Dihitung  

 

Artinya skor terakhir dihitung jawaban yang benar saja.  

 

4. Tes Isian (Completion Test) 

Completion test biasa kita sebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, 

atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-

bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh 

murid ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid.  

Contoh: 

- Columbus menemukan benua Amerika pada tahun.... 

- Air akan membeku pada suhu...derajat fahrenheit. 

Ada juga completion test yang tidak berbentuk kalimat-kalimat pendek seperti 

di atas, tetapi merupakan kalimat-kalimat berangkai dn memuat banyak isian.  

Contoh: 

- Di mulut, makanan dikunyah dan dicampur dengan ....(1) yang mengandung 

....(2) berguna untuk menghancurkan ....(3) kemudian ditelan melalui ....(4) 

masuk ke ....(5) di sini dicampur lagi dengan ....(6) .... dan seterusnya. 

Jawaban-jawaban tidak perlu ditulis ditempat yang dikosongkan, sebab cara 

demikian akan menyukarkan pemeriksaan. Tetapi sediakanlah tempat tersendiri 

dengan nomor urut ke bawah. Oleh karena itu, dalam membuat soal, tempat-

tempat isian harus diberi nomor seperti di atas.  

 

 

S = R 
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Contoh tempat jawaban: 

1. ......................... 

2. ......................... 

3. ......................... 

4. ......................... 

5. ......................... 

6. ......................... 

7. ......................... 

Dengan demikian akan mempermudah dan mempercepat waktu pemeriksaan. 

Perlu diperhatikan bahwa dalam menyusun soal-soal melengkapi, jangan lupa 

memberikan “kunci pembuka” untuk dapatnya soal-soal itu dikerjakan.  

Misalnya: 

................... menemukan ................. pada tahun ............ 

Soal di atas adalah tidak memberikan kunci pembuka. Oleh karena itu tidak dapat 

dikerjakan, atau dapat dikerjakan dengan berbagai macam jawaban. Tetapi dengan 

membubuhkan completion test, “columbus” ataupun “edison” di bagian muka, 

maka menjadi tegaslah jawabannya. 

1) Cara mengolah skor: 

 

(sama dengan bentuk matching test). 

2) Petunjuk penyusunan: 

a) Perlu selalu diingat bahwa kita tidak dapat merencanakan lebih dari satu 

jawaban yang kelihatan logis. 

S = R 



36 

b) Jangan mengutip kalimat atau pernyataan yang tertera pada buku atau catatan.  

c) Diusahakan semua tempat kosong hendaknya sama panjang. 

d) Diusahakan hendaknya setiap pernyataan jangan mempunyai lebih dari satu 

tempat kosong. 

e) Jangan mulai dengan tempat kosong, misalnya: 

Ibukota Indonesia adalah ... (lebih baik). ... adalah ibukota Indonesia (kurang 

baik). 

Bagaimanakah digunakan tes subjektif? 

Tes bentuk esai digunakan apabila: 

a) Kelompok yang akan dites kecil, dan tes itu tidak akan digunakan berulang-

ulang.  

b) Tester (guru) ingin menggunakan berbagai cara untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam bentuk tertulis.  

c) Guru ingin mengetahui lebih banyak tentang sikap-sikap siswa daripada hasil 

yang telah dicapai.  

d) Memiliki waktu yang cukup banyak untuk menyusun tes. 

Bilamanakah digunakan tes objektif? 

a) Kelompok yang akan dites banyak dan tesnya akan digunakan berkali-kali. 

b) Skor yang diperoleh diperkirakan akan dapat dipercaya (memiliki reliabilitas 

yang tinggi). 

c) Guru lebih mampu menyusun tes bentuk objektif daripada tes bentuk esai 

(uraian). 
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d) Hanya mempunyai waktu sedikit untuk koreksi dibandingkan dengan waktu 

yang digunakan untuk menyusun tes.  

e) Pada umumnya, guru seyogyanya menggunakan dua macam bentuk tes ini 

dalam perbandingan 3:1, yaitu 3 bagian untuk tes objektif dan 1 bagian untuk 

tes uraian. 

 

2.3 Pengembangan Tes Sebagai Alat Evaluasi 

Tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, harus ditanggapi, atau 

tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Tes digunakan untuk 

mengukur sejauh mana seorang siswa telah menguasai pelajaran yang telah 

disampaikan terutama meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan. Dalam dunia 

pendidikan, instrumen tes sering digunakan sebagai instrumen penilaian peserta 

didik. Langkah-langkah pengembangan instrumen tes menurut Suryabrata (1997) 

diantaranya: 

1. Pengembangan Spesifikasi Tes 

a. Menentukan tujuan Umum 

b. Menyusun kisi-kisi tes 

c. Memilih tipe soal 

d. Merencanakan taraf distribusi kesukaran soal 

e. Merencanakan banyaknya soal 

f. Merencanakan tugas-tugas untuk menuliskan soal 

g. Merencanakan kompilasi soal 

h. Merencanakan jadwal penerbitas tes. 
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2. Penulisan Soal 

Menulis soal-soal yang baik berdasarkan kisi-kisi 

 

3. Penelaahan soal 

Telaah butir instrumen validasi ahli (ahli sesuai dengan bidang kompetensi 

tentang tes tersebut). Berdasarkan tiga aspek, yaitu:  

a. Materi (berkaitan dengan kelayakan pengetahuan yang ditanyakan. 

b. Bahasa (berkaitan dengan penggunaan bahasa dengan baik dan benar. 

c. Konstruksi (berkaitan dengan prinsip-prinsip pengukuran dan teknik 

penulisan soal.  

 

4. Pengujian Soal Secara Empiris 

Uji coba dan analisis butir-butir soal berdasarkan validitas dan reliabilitas 

empiris. Validitas tes merujuk pada ketetapan (appropriateness), 

kebermaknaan (meaning fullness), dan kemanfaatan (usefulness). Kesimpulan 

yang didapatkan dari interpretasi skor tes. Validitas memiliki beberapa 

karakteristik menurut Kusaeri (2012: 75) sebagai berikut. 

 

Pertama, validitas merujuk pada ketetapan interpretasi terhadap hasil suatu tes 

yang dikenakan terhadap peserta tes, bukan merujuk pada tes itu sendiri. untuk 

kemudahan, memang kita sering menyebutnya dengan ‘validitas tes’, akan 

tetapi akan lebih tepat kalau kita menyebutnya validitas sebagai interpretasi 

atau kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil atau skor tes. 
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Kedua, validitas berkaitan dengan pengkategorian derajat (degree) tertentu, 

seperti validitasnya tinggi, sedang atau rendah. Jadi, harus dihindari pemikiran 

tentang hasil tes sebagai valid dan tidak valid. 

 

Ketiga, validitas senantiasa berkaitan dengan kondisi khusus. Artinya, tidak 

ada tes yang valid untuk semua tujuan. Sebagai contoh, hasil tes tertentu dalam 

ritmetika mungkin memiliki validitas yang tinggi dalam hal kemampuan 

berhitung. Namun, tes tersebut memiliki validitas yang rendah dalam hal 

penalaran aritmetika dan memiliki validitas yang sedang untuk memprediksi 

keberhasilan dalam mengikuti pelajaran matematika di masa depannya sangat 

mungkin tes itu juga tidak valid untuk memprediksi keberhasilan anak dalam 

bidang musik atau seni. 

 

Jadi, ketika mendeskripsikan validitas penting untuk mempertimbangkan 

penafsiran secara khusus tentang hasil tes. Hasil tes tidak pernah dikatakan 

valid saja, akan tetapi hasil tes tersebut memiliki derajat berbeda pada setiap 

penafsiran yang dibuat. 

 

Reliabilitas merujuk pada konsistensi dari suatu pengukuran. Artinya, 

bagaimana skor tes konsisten dari pengukuran yang satu ke yang lainnya. 

Misalkan, Bu Ocha hari ini memberikan tes tertentu kepada murid-muridnya. 

Apakah tes tadi bila diujikan minggu depan atau dua bulan pada sekelompok 

siswa yang sama, akan memberikan skor yang serupa? Pertanyaan ini 

merupakan metode pertanyaan yang berkaitan dengan reliabilitas. 
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Berdasarkan pengertian reliabilitas dan uraian contoh dia atas, maka reliabilitas 

memiliki karakteristik berikut. Pertama, reliabilitas merujuk pada hasil yang 

didapat melalui instrumen tes, bukan merujuk kepada instrumennya sendiri. 

Suatu instrumen tertentu mungkin memiliki reliabilitas berbeda, tergantung 

pada kelompok yang terlibat dan situasi dalam tes itu. Jadi, lebih tepat 

mengatakan bahwa reliabilitas ‘skor tes’ dibanding reliabilitas ‘tes’.  

 

Kedua, reliabilitas merupakan syarat perlu, tetapi belum cukup untuk syarat 

validitas. Sebuah tes yang memberikan hasil tidak konsisten mungkin tidak 

dapat memberikan informasi yang valid berkaitan dengan kemampuan yang 

diukur. Di sisi lain, hasil tes yang sangat konsisten bisa saja mengukur sesuatu 

yang salah atau digunakan dengan cara yang tidak tepat. Jadi, reliabilitas yang 

rendah dapat membatasi tingkat validitas yang didapat, tetapi dengan kelor 

reliabilitas yang tinggi tidak menjamin terpenuhinya derajat validitas. Pendek 

kata, reliabilitas semata-mata memberikan hasil yang konsisten sehingga untuk 

memungkinkan terpenuhinya validitas. 

 

Ketiga, reliabilitas utamanya berkaitan dengan statistik. Analisis logis dari 

suatu tes akan memberikan sedikit bukti yang berkaitan dengan reliabilitas skor 

tes. Tes harus diujikan satu kali atau lebih pada sekelompok anak yang sama 

sehingga konsistensi hasilnya dapat ditentukan. Konsistensi ini biasanya 

dinyatakan dalam bentuk koefisien reliabilitas dan kesalahan pengukuran 

(standard error of measurement). 
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5. Merakit butir soal 

Langkah terakhir dalam pengembangan instrumen tes yaitu merakit butir soal 

yang lolos uji validitas dan reliabilitas empiris. (Sudaryono, 2012) 

mengemukakan bahwa tes pada umumnya dimaksudkan untuk mengukur 

aspek-aspek perilaku manusia, seperti aspek pengetahuan (kognitif), aspek 

sikap (afektif), maupun aspek keterampilan (psikomotor). Hal yang hendak 

diukur adalah tingkat penguasaan peserta didik terhadap bahan pelajaran yang 

telah diajarkan. Dalam uraian ini, perlu dibedakan antara prestasi belajar 

(achievement) dan hasil belajar (learning outcome). Prestasi belajar hanya 

mengukur dua aspek, yaitu kognitif dan aspek psikomotor. Hasil belajar 

meliputi aspek pembentukan watak seorang peserta didik, dengan demikian 

mengukur tiga aspek utama hasil pendidikan, yaitu aspek kognitif, psikomotor, 

dan afektif. Tes pada umumnya digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. 

Melalui tes guru, dapat memperoleh informasi tentang berhasil tidaknya 

peserta didik dalam menguasai tujuan yang telah ditetapkan (kurikulum). 

 

2.4 Pengertian Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah keterampilan berpikir logis, kritis, 

kreatif, dan problem solving secara mandiri. Berpikir logis adalah kemampuan 

bernalar, yaitu berpikir yang dapat diterima olehakal sehat karena memenuhi 

kaidah berpikir ilmiah. Berpikir kritis adalah berpikir reflektif-evaluatif. Orang 

yang kritis selalu menggunakan pengetahuan danpengalaman yang dimiliki untuk 

menganalisis hal-hal baru, misalnya dengan caramembandingkan atau 

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya sehinggamampu menjustifikasi 

atau mengambil keputusan. Sementara itu, berpikir kreatifadalah kemampuan 
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menemukan ide/gagasan yang baru atau berbeda. Dengan gagasan yang baru atau 

berbeda, seseorang akan mampu melakukan berbagai inovasi untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan nyata yang dihadapinya (Setiawati, dkk., 

2019: 38). 

 

Menurut Onosko & Newman dalam Nugroho(2019:16), HOTS berarti ”non-

algoritmik” dan didefinisikan sebagai potensi penggunaan pikiran 

untukmenghadapi tantangan baru. ”Baru” berarti aplikasi yang belum 

pernahdipikirkan siswa sebelumnya. Belum tentu sesuatu yang universal bersifat 

baru. HOTS dipahami sebagai kemampuan siswa untuk dapatmenghubung-kan 

pembelajaran dengan elemen lain di luar yang guru ajarkanuntuk diasosiasikan 

dengannya. N5. Rajendran dalam Nugraha(2019:16), menuliskan bahwa HOTS 

juga meminta siswa untuk secara kritis mengevaluasi informasi, membuat 

kesimpulan, dan membuat generalisasi. 

 

Menurut Tomel dalam Sani(2019:3), HOTS  mencakup tranformasi informasi dan 

ide-ide. Transformasi ini terjadi jika siswa menganalisa, mensintesa atau 

menggabungkan fakta dan ide, mengeneralisasi, menjelaskan, atau sampai pada 

suatu kesimpulan atau interpretasi. Manipulasi informasi dan ide-ide melalui 

proses tersebut akan memungkinkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan, 

memperoleh pemahaman, dan menemukan makna baru. HOTS  juga disebut 

kemapuan berpikir strategis yang merupakan kemampuan menggunakan 

informasi untuk menyelesaikan masalah, menganalisa argumen, negoisasi isu, 

atau membuat prediksi Underbakke dkk dalam Sani (2019:3). 
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Mengenai soal HOTS memiliki peran dalam penilaian hasil belajar siswa 

difokuskan pada aspek pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan KD 

pada KI-3 dan KI-4. Soal-soal HOTS bertujuan untuk mengukur keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. Pada penilaian hasil belajar, guru mengujikan butir soal 

HOTS secara proporsional. Berikut peran soal HOTS dalam penilaian hasil 

belajar. 

1. Mempersiapkan kompetensi siswa menyongsong abad ke-21. 

2. Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah (local genius). 

3. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

4. Meningkatkan mutu dan akutabilitas penilaian hasil belajar. 

 

2.5 Level Kognitif 

Anderson & Krathwohl (dalam Syafiuddin & Giyato, 2019: 13-15) 

mengklasifikasikan dimensi proses berpikir sebagai berikut.  

Tabel 2.2 Dimensi Proses Berpikir 

HOTS 

Mencipta 

 Mencipta ide/gagasan sendiri. 

 Kata kerja: mengonstruksi, desain, kreasi, 

mengembangkan, menulis, menggabungkan, 

memformulasikan. 

Mengevaluasi  

 Mengambil keputusan tentang kualitas suatu 

informasi. 

 Kata kerja: evaluasi, menilai, menyanggah, 

memutuskan, memilih, mendukung, menduga, 

memprediksi. 

Menganalisis 

 Menspesifikasi aspek-aspek/elemen. 

 Kata kerja: mengurai, membandingkan, memeriksa, 

mengkritisi, menguji. 

LOTS 

Mengaplikasi 

 Menggunakan informasi pada domain berbeda. 

 Kata kerja: menggunakan, mendemonstrasikan, 

mengilustrasikan, mengoperasikan. 

Memahami 

 Menjelaskan ide/konsep. 

 Kata kerja: menjelaskan, mengklasifikasi, 

menerima, melaporkan. 
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Mengingat 

 Mengingat kembali fakta, konsep, dan prosedur.  

 Kata kerja: mengingat, mendaftar, mengulang, 

menirukan. 

Sumber: Anderson & Krathwohl (dalam Syafiuddin & Giyato, 2019: 13) 

 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa kata kerja 

operasional (KKO) yang sama namun berada pada ranah yang berbeda. Perbedaan 

penafsiran ini sering muncul ketika guru menentukan ranah KKO yang akan 

digunakan dalam penulisan indikator soal. Untuk meminimalkan permasalahan 

tersebut, Puspendik (2015) mengklasifikasikannya menjadi 3 level kognitif, yaitu 

1) level 1 (pengetahuan dan pemahaman), level 2 (aplikasi), dan level 3 

(penalaran).Berikut penjelasan untuk masing-masing level tersebut. 

 

1. Level 1 (Pengetahuan dan Pemahaman) 

Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir 

mengetahui (C1) dan memahami (C2). Ciri-ciri pada level 1 adalah mengukur 

pengetahuan faktual, konseptual, dan procedural.Bisa jadi soal-soal pada level 1 

merupakan katagori sukar karena untuk menjawab soal tersebut siswa harus dapat 

mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menhafal definisi, atau menyebutkan 

langkah-langkah (prosedur) melakukan sesuatu. Namun, soal-soal pada level 1 

bukanlah soal-soal HOTS. Contoh KKO yang sering digunakan adalah 

menyebutkan, menjelaskan, membedakan, menghitung, mendaftar, menyatakan, 

dan lain-lain. 

 

2. Level 2 (Aplikasi) 

Soal-soal pada level kognitif aplikasi membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi 

daripada level pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif aplikasi mencakup 
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dimensi proses berpikir menerapkan dan mengaplikasikan (C3). Ciri-ciri soal pada 

level 2 adalah mengukur kemampuan a) menggunakan pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau 

yang lainnya atau b) menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural 

tertentu untuk menyelesaikan masalah rutin. Siswa harus dapat mengingat 

beberapa rumus, peristiwa, menghafal definisi/konsep, atau menybutkan langkah-

langkah prosedur melakukan sesuatu untuk menjawab soal level 2. Selanjutnya 

pengetahuan tersebut digunakan pada konsep lain atau untuk menyelesaikan 

permasalahan kontekstual. Namun, soal-soal pada level 2 bukanlah merupakan 

soal-soal HOTS. Contoh KKO yang sering digunakan adalah menerapkan, 

menggunakan, menentukan, menghitung, membuktikan, dan lain-lain. 

 

3. Level 3 (Penalaran) 

Level penalaran merupakan level keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), 

karena untuk menjawab soal-soal pada level 3 siswa harus mengingat, memahami, 

dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki 

logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah 

kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin). Level penalaran mencakup dimensi 

proses berpikir menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). Pada 

dimensi proses berpikir menganalisis (C4) menuntut kemampuan siswa untuk 

menspesifikasi aspek-aspek/elemen, menguraikan, mengorganisasi, 

membandingkan, dan menemukan makna tersirat. Pada dimensi mengevaluasi 

(C5) menuntut kemampuan siswa menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, 

menilai, menguji, membenarkan atau menyalahkan. Sedangkan pada dimensi 

berpikir mencipta (C6) menuntut kemampuan siswa untuk merancang, 
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membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbaharui, 

menyempurnakan, memperkuat, memperindah, mengubah. Soal-soal pada level 

penalaran tidak selalu merupakan soal-soal sulit. Ciri-ciri soal pada level 3 adalah 

menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil 

keputusan (evaluasi), memprediksi dan merefleksi serta kemampuan menyusun 

strategi baru untuk memecahkan masalah kontekstual yang tidak rutin. 

Kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan antarkonsep, dan kemampuan 

mentransfer konsep satu ke konsep lain merupakan kemampuan yang sangat 

penting untuk menyelesaikan soal-soal level 3 (penalaran). KKO yang sering 

digunakan antara lain menguraikan, menorganisir, membandingkan, menyusun 

hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, menyimpulkan, 

merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, 

memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan menggubah. 

 

2.6 Konsep Dasar Penyusunan Soal HOTS 

Dalam rangka memberikan pemahaman serta meningkatkan keterampilan kepada 

guru SMA tentang konsep dasar penyusunan soal HOTS, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan menyusun modul yang berjudul “Modul Penyusunan Soal 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Higher Order Thinking Skills (HOTS)”. 

Dalam modul tersebut menyatakan bahwa Soal-soal HOTS merupakan instrumen 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu 

keterampilan berpikir yang tidak sekadar mengingat (remembering), memahami 

(understanding), atau menerapkan (applying). Soal-soal HOTS pada konteks 

asesmen mengukur keterampilan 1) transfer satu konsep ke konsep lainnya, 2) 

memproses dan mengintegrasikan informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai 
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informasi yang berbeda-beda, 4) menggunakan informasi untuk menyelesaikan 

masalah (problem solving), dan 5) menelaah ide dan informasi secara kritis. 

Dengan demikian soal-soal HOTS menguji keterampilan berpikir menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta. 

 

Dimensi proses berpikir dalam Taksonomi Bloom sebagaimana yang telah 

disempurnakan oleh Anderson & Krathwohl (2001), terdiri atas kemampuan: 

mengingat (remembering-C1), memahami (understanding-C2), menerapkan 

(applying-C3), menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), dan 

mencipta (creating-C6). Soal-soal HOTS  pada umumnya mengukur kemampuan 

pada rana menganalisis C4, C5, dan C6. Kata kerja operasional (KKO) yang ada 

pada pengelompokkan Taksonomi Bloom menggambarkan proses berpikir, 

bukanlah kata-kata kerja pada soal. Ketiga kemampuan berpikir tinggi ini menjadi 

penting dalam menyelesaikan masalah, transfer pembelajaran dan kreativitas. 

 

Dalam struktur soal-soal HOTS umumnya menggunakan stimulus.Stimulus 

merupakan dasar berpijak untuk memahami informasi.Dalam konteks HOTS, 

stimulus yang disajikan harus bersifat kontekstual dan menarik.Stimulus dapat 

bersumber dari isu-isu global seperti masalah teknologi informasi, sains, ekonomi, 

kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain.Stimulus dapat bersumber dari 

permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar seklah seperti budaya, 

adat, kasus-kasus di daerah, atau berbagai keunggulan yang terdapat di daerah 

tertentu.Stimulus yang baik memuat beberapa informasi/gagasan yang dibutuhkan 

untuk mengembangkan kemampuan mencari hubungan antarinformasi, transfer 
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informasi, dan terkait langsung dengan pokok pertanyaan (Syafiuddin & Giyato, 

2019: 9-10). 

 

2.7 Karakteristik Soal HOTS 

Soal-soal HOTS direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai bentuk 

penilaian hasil belajar. Untuk menginspirasi guru menyusun soal-soal HOTS di 

tingkat satuan pendidikan, berikut karakteristik soal-soal HOTS menurut 

(Syafiuddin & Giyato, 2019: 10-12). 

 

1. Mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi 

The Australian Council for Educational Researvh (ACER) menyatakan bahwa 

keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi, 

memberikan argument (alasan), menerapkan konsep pada situasi berbeda, 

menyusun, dan mencipta. Keterampilan berpikir tingkat tinggi meliputi 

kemampuan untuk memecahkan masalah (problem solving), keterampilan berpikir 

kritis (critical thinking), berpikir kreatif (creative thinking), kemampuan 

berargumen (reasoning), dan kemampuan mengambil keputusan (decision 

making).Keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi 

penting dalam dunia modern, sehingga wajib dimiliki oleh setiap siswa. 

 

2. Berbasis permasalahan kontekstual dan menarik/contextual and trending topic 

Soal-soal HOTS  merupakan instrumen yang berbasis situasi nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep 

pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan kontekstual 

yang dihadapi masyarakat dunia saat ini terkait dengan lingkungan hidup, 

kesehatan, kebumian dan ruang angkasa, kehidupan sosial, penetrasi budaya, serta 
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pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. 

Kontekstualisasi masalah pada penilaian membangkitkan sikap kritis dan peduli 

terhadap lingkungan. 

 

3. Tidak rutin dan mengusung kebaruan 

Soal-soal yang tidak rutin dapat dikembangkan dari KD-KD tertentu dengan 

memvariasikan stimulus yang bersumber dari berbagai topik. Pokok 

pertanyaannya tetap mengacu pada kemampuan yang harus dimiliki oelh siswa 

sesuai dengan tuntutan pada KD. Bentuk-bentuk soal dapat divariasikan sesuai 

dengan tujuan tes, misalnya untuk penilaian harian dianjurkan untuk 

menggunakan soal-soal bentuk uraian karena jumlah KD yang diujikan hanya 1 

atau 2 KD saja. Sedangkan untuk soal-soal penilaian akhir semester atau ujian 

sekolah dapat menggunakan bentuk soal pilhan ganda dan uraian. 

 

2.8 Langkah-langkah Penyusunan Soal HOTS 

Untuk menulis butir soal HOTS, terlebih dahulu penulis soal menentukan perilaku 

yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar 

pertanyaan (stimulus) dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku yang 

diharapkan. Pilih materi yang akan ditanyakan menuntut penalaran tinggi, 

kemungkinan tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh karena itu, 

dalam penulisan soal HOTS, dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan 

dalam menulis soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal yang 

menarik dan kontekstual. Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soal-

soal HOTS. 
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1. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS 

Terlebih dahulu guru-guru memilih KD yang dapat dibutuhkan soal-soal HOTS. 

Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model HOTS. Pilihlah KD yang memuat 

KKO yang pada ranah C4, C5, atau C6,. Guru-guru secara mandiri atau melalui 

forum MGMP dapat melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-

soal HOTS. 

 

2. Menyusun kisi-kisi soal 

Kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk membantu para guru menulis 

butir soal HOTS. Kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam (a) 

menentukan kemampuan minimal tuntutan KD yang dapat dibuat soal-soal 

HOTS, (b) memilih materi pokok materi pokok yang terkait dengan KD yang 

akan diuji,(c) merumuskan indikator soal, dan (d) menentukan level kognitif. 

 

3. Merumuskan stimulus yang menarik dan kontekstual 

Stimulus yang digunakan harus menarik, artinya stimulus harus dapat mendorong 

siswa untuk membaca stimulus.Stimulus yang menarik umumnya baru, belum 

pernah dibaca oleh siswa, atau isu-isu yang sedang mengemuka.Sedangkan 

stimulus kontekstual berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam 

kehidupan sehari-hari, mendorong siswa untuk membaca. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan untuk menyusun stimulus soal HOTS antara lain (1) pilihlah 

beberapa informasi dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang 

memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus; (2) stimulus hendaknya menuntut 

kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, 

atau menciptakan; (3) pilihlah kasus/permasalahan kontekstual dan menarik 
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(terkini) yang memotivasi siswa untuk membaca (pengecualian untuk mata 

pelajaran Bahasa, Sejaran boleh tidak kontekstual); (4) terkait langsung dengan 

pertanyaan (pokok soal), dan berfungsi. 

 

4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal 

Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS. 

Kaidah penulisan butir soal HOTS, pada dasarnya hampir samadengan kaidah 

penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi 

(harus disesuaikan dengan karakteristik soal HOTS, sedangkan pada aspek 

konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butir soal ditulis pada kartu soal, sesuai 

format terlampir. 

 

5. Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban 

Setiap butir soal HOTS yang ditulis harus dilengkapi dengan pedoman penskoran 

tau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda 

dan  isian singkat. Untuk memperjelas langkah-langkah penyusunan soal HOTS 

disajikan dalam bagan 2.1 di bawah ini. 
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Bagan 2.1 Alur Penyusunan Soal HOTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Kriteria Instrumen Penilaian 

Instrumen penilaian yang baik adalah instrumen penilaian yang benar- benar 

disusun secara sistematis dan telah memiliki kriteria-kriteria bukti bahwa 

instrumen tersebut benar-benar handal dapat digunakan dalam mengukur atribut 

siswa. Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah instrumen tersebut telah memenuhi 

syarat validitas, reliabilitas, objektivitas, diskriminitas, praktibilitas, dan 

konstektual. 

 

2.9.1 Validitas 

Anderson (Suharsimi Arikunto, 2006: 64) mengemukakan, “a test is valid if it 

measures what it purpose to measure.” Sebuah instrumen atau tes dapat 

dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Suharsimi 

Arikunto (2006: 58) mengemukakan sebuah data atau informasi dapat dikatakan 

valid apabila sesuai dengan keadaan senyatanya. Miller (2002: 6) mengemukakan 

Kompetensi 

Dasar 

Analisis KD 

Menyusun Kisi-Kisi 

Merumuskan stimulus 

Menulis Soal HOTS 

Form 

Kisi-Kisi 

Form 

Kartu Soal Pedoman Penskoran 

(Syafiuddin & Giyato, 2019: 19) 
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validitas adalah kriteria yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika 

mengevaluasi tes karena validitas mengacu pada seberapa jauh tes benar-benar 

mengukur masalah dalam pengukuran. Jika data yang dihasilkan dari sebuah 

instrumen valid, dapat dikatakan instrumen tersebut valid. Hal ini dikarenakan 

instrumen yang digunakan dapat memberikan gambaran tentang data secara benar 

sesuai dengan kenyataan. Jenis-jenis validitas (kesahihan) antara lain: 

1. Validitas Muka (Face Validity) 

Miller (2002: 57) mengemukakan uji validitas muka atau validitas logis, ketika 

mengukur skill dan kemampuan yang diinginkan. Validitas muka yang terbaik 

adalah menentukan validitas dari tes satu dengan lainnya dengan menerangkan 

prosedur. 

2. Validitas Isi (Content Validity) 

Miller (2002: 57) menyatakan validitas isi berhubungan dengan seberapa baik 

tes mengukur semua keterampilan dan materi pembelajaran yang telah 

disampaikan oleh peneliti. Saifudin Azwar (2008: 45) mengemukakan 

validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat profesional judgment. 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus 

tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Validitas 

isi dapat diusahakan tercapai tujuannya apabila mengkaji isi dari kurikulum 

atau buku pelajaran yang dipakai dalam pembelajaran. 

3. Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Miller (2002:57) mengemukakan validitas konstruk mengacu pada derajat 

individu yang memiliki sifat cemas, cerdas, dan motivasi yang membangun 

yang diasumsikan akan tercermin dalam hasil tes. Suharsimi Arikunto 
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(2006:67) mengemukakan sebuah tes dapat dikatakan memiliki validitas 

konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur 

setiap aspek berpikir dalam tujuan instruksional khusus. Butir-butir soal 

tersebut mengukur aspek berpikir yang sudah sesuai dengan aspek berpikir 

yang menjadi tujuan instruksionalnya. 

4. Validitas Konkuren (Concurrent Validity) 

Ismaryati (2006: 17) menyatakan validitas konkuren adalah validitas yang 

ditinjau dari segi hubungan antara alat ukur dan suatu kriteria. Saifudin Azwar 

(2008: 52-53) menyatakan apabila skor tes dan skor kriteria dapat diperoleh 

dalam waktu yang sama, koefisien antara skor tersebut merupakan koefisien 

validitas konkuren. Sebuah tes dapat dikatakan memiliki validitas konkuren 

apabila hasilnya sesuai dengan pengalaman. Hasil tes tersebut dipasangkan 

atau dibandingkan dengan pengalaman. 

5. Validitas Prediktif atau Validitas Ramalan (Predictive Validity) 

Miller (2002: 57) menyatakan validitas prediktif diukur dengan memberikan 

ramalan tes dan tes berhubungan dengan ukuran standart yang diperoleh 

kemudian hari. Saifudin Azwar (2008: 51) mengemukakan validitas prediktif 

pada setiap tahap harus diikuti oleh usaha peningkatan kualitas item tes dalam 

bentuk revisi, modifikasi, dalam penyusunan item-item baru supaya prosedur 

yang dilakukan mempunyai arti yang lebih signifikan dan bukan sekedar 

pengujian secara deskriptif saja. Sebuah tes dapat dikatakan memiliki validitas 

prediksi atau validasi ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk 

meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 
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2.9.2 Reliabilitas 

Suharsimi Arikunto (2006: 60) mengemukakan sebuah tes dapat dikatakan 

reliabel apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Miller (2002: 59) 

menyatakan reliabilitas adalah konsistensi tes, sebuah tes yang dapat diandalkan 

harus mempunyai hasil kurang lebih sama tanpa memedulikan jumlah waktu yang 

diberikan. Koefisien reliabilitas diperoleh dengan cara yang sama dengan proses 

mencari validitas empiris, yaitu dengan menghitung koefisien korelasi. Koefisien 

reliabilitas tidak dapat digunakan untuk keperluan validasi karena apa yang 

reliabel belum tentu valid, tetapi apa yang valid selalu reliabel. Pengujian 

reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun  internal. Secara 

eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-retest, ekuivalen, gabungan, dan 

pendekatan konsistensi internal. 

1. Pendekatan Tes Ulang (Test-Retest) 

Suharsimi Arikunto (2006: 91) mengemukakan metode tes ulang dilakukan 

orang untuk menghindari penyusunan dua seri tes. Miller (2002: 60) 

mengemukakan pendekatan tes ulang membutuhkan dua pengelolaan tes yang 

sama untuk kelompok individu yang sama, kemudian menghitung koefisien 

korelasi antara dua kali penilaian. Saifudin Azwar (2008: 36) mengemukakan 

suatu tes yang reliabel akan menghasilkan skor kompak yang relative sama 

apabila dikenakan dua kali pada waktu yang berbeda. Pendekatan atau metode 

ini hanya ada satu tes dengan dua kali uji coba. 

2. Ekuivalen 

Suharsimi Arikunto (2006: 90) mengemukakan tes paralel atau tes ekuivalen 

adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan 
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susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Sugiyono (2007: 130) 

mengemukakan reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan 

antara data instrumen yang satu dan data instrumen yang dijadikan ekuivalen, 

apabila korelasi positif dan signifikan, instrumen dinyatakan reliabel. 

Pengujian validitas ekuivalen dilakukan satu kali, tetapi instrumen dua, pada 

responden sama, waktu sama, instrumen berbeda.  

3. Gabungan 

Sugiyono (2007: 130) mengemukakan pengujian reliabilitas dilakukan dengan 

cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen sebanyak beberapa kali 

terhadap responden yang sama. Reliabilitas dilakukan dengan korelasi dua 

instrumen, dikorelasikan lagi pada pengujian kedua, dan selanjutnya korelasi 

secara silang. 

4. Pendekatan Konsistensi Internal 

Saifudin Azwar (2008: 41-42) mengemukakan pendekatan konsistensi internal 

dilakukan dengan menggunakan suatu bentuk tes yang dikenakan hanya sekali 

saja pada kelompok subjek (single-trial administration) dengan tujuan melihat 

konsistensi antar item atau antarbagian dalam tes itu sendiri, kemudian tes 

dibagi menjadi beberapa belahan. 

 

2.9.3 Objektivitas 

Suharsimi Arikunto (2006: 61) menyatakan sebuah tes dapat dikatakan memiliki 

objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang 

memengaruhi. Miller (2002: 62) menyatakan suatu tes memiliki objektivitas 

tinggi jika dua atau lebih orang dapat mengelola tes dalam kelompok yang sama, 

serta memperoleh hasil kira- kira sama. Tes yang memiliki nilai objektivitas tinggi 
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adalah berupa soal pilihan ganda, benar-salah, dan tes pencocokan karena sudah 

ada penilaian yang tersedia, sedangkan tes yang memiliki objektivitas rendah 

adalah tes esai.  

 

2.9.4 Diskriminitas 

Ismaryati (2006: 34) menyatakan tes yang baik harus dapat membedakan 

kemampuan siswa sesuai dengan tingkat keterampilan dan kepandaian siswa 

sehingga dapat membedakan siswa yang berkemampuan jelek, cukup, baik, dan 

baik sekali. 

 

2.9.5 Praktibilitas 

Suharsimi Arikunto (2006: 62) menyatakan sebuah tes dapat dikatakan memiliki 

praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Ismaryati (2006: 

34) mengemukakan praktibilitas adalah pertimbangan yang bersifat praktis dan 

dapat memengaruhi tes yang meliputi waktu dan biaya, kemudahan 

pengadministrasian dan kemudian dalam penafsiran, Tes yang praktis merupakan 

tes yang mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan 

petunjuk- petunjuk pelaksanaan. Tes mudah dilaksanakan yang tidak menuntut 

peralatan yang banyak dan memberi kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan 

terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah bagi siswa. Tes yang dibuat harus 

dilengkapi dengan kunci jawaban atau pedoman skoring-nya. Tes juga harus 

dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga siswa dapat 

melakukan dengan mudah dan dapat dimengerti oleh siswa. 

Miller (2002: 55) mengemukakan tes harus mempertimbangkan: (1) acuan 

kriteria norma dan pengukuran yang harus digunakan dan (2) harus memiliki 
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kriteria tes yang baik. Tes yang dimaksud di atas adalah tes yang memenuhi 

syarat validitas, reliabilitas, objektivitas, diskriminitas, dan praktibilitas. Saifuddin 

Azwar (2008: 2) menyatakan para ahli psikometri telah menetapkan kriteria bagi 

alat ukur untuk dinyatakan sebagai alat ukur yang baik. Kriteria yang dimaksud 

adalah valid, reliabel, standar, ekonomis, dan praktis. Berdasarkan uraian di atas 

dapat dikatakan tes yang baik adalah tes yang memiliki atau mencakup kriteria 

yang ada, yaitu valid, reliabel, objektif, dan praktibilitas. Praktik di lapangan 

belum tentu dapat melaksanakan sacara keseluruhan persyaratan suatu tes yang 

telah disebutkan tersebut, tetapi tes dapat dikatakan cukup memadai apabila 

memiliki tiga syarat utama yaitu valid, reliabel, dan objektif. 
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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R&D). Metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Sugiyono (2018: 297) 

menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan 

penelitian yang digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya  

dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian  untuk menguji 

produk tersebut. Penelitian ini bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji 

keefektifan produk tersebut supaya memberikan dampak bagi masyarakat, 

khususnya pendidikan. 

 

Selain itu, Metode R&D digunakan agar produk yang dibuat dapat dinilai layak 

atau tidaknya saat digunakan massal. Uji produk sangat ditekankan dalam metode 

ini, sebab butuh proses yang cukup panjang untuk melahirkan sebuah produk yang 

layak guna. Penelitian ini mengembangkan suatu produk yang bukan baru tetapi 

berupa instrumen tes pilihan ganda dan tes uraian dalam pembelajaran teks 

prosedur. Meskipun demikian, peneliti harus melakukan sejumlah penelitian yang 

bersifat analisis kebutuhan untuk meguji keefektifan produk yang dibuat.   
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3.2 Prosedur Penelitian 

Sugiyono (2018: 409) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

kuantitatif, kualitatif, dan R&D menyatakan bahwa ada 10 langkah penggunaan 

Metode Research and Develoment (R & D). Akan tetapi bagi peneliti ditingkat S1 

penggunaan R&D tidak sampai pada tingkat pengujicobaan. Langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan ditunjukan pada bagan 3.1 berikut.  

 

Bagan 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode 

         Research and Develoment (R & D) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Potensi dan Masalah 

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah (Sugiyono, 2018: 

409). Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk 

dikembangkan dan masalah adalah sesuatu atau persoalan yang harus 

diselesaikan. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam latar belakang, salah 

satu permasalahan dalam mengevaluasi peserta didik dikarenakan kurang baiknya 

instrumen soal tes yang digunakan oleh guru. Oleh karena itu, permasalahan 

tersebut berpotensi untuk dikembangkannya instrumen soal tes yang lebih variatif 

sesuai dengan ragam bentuk instrumen evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini 

Pengumpulan 

Informasi 

Potensi 

dan 

Masalah 

Desain 

Produk 

Validasi 

Desain 

Desain 

Teruji 

Studi 

Literatur 
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sesuai dengan pembelajaran teks prosedur kelas XI di semester gasal pada KD 3.1 

dan 4.1 

. 

2. Desain Produk 

Desain produk menurut Kotler dan Keller (2012: 332), desain produk adalah 

totalitas fitur yang memengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan 

kebutuhan pengguna. Jika dihubungkan dengan produk peneliti yang berupa 

instrumen tes soal, maka produk sehatusnya dapat berfungsi sesuai tujuan dan 

kisi-kisi yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

mendesain suatu produk yakni sebagai berikut: 

a. Menentukan tujuan tes 

Sebelum mendesain instrumen tes, langkah pertama yang dilakukan adalah 

menentukan tujuan tes. Adapun tujuan yang telah ditentukan yakni mengukur 

kemampuan dan pengetahuan siswa dalam belajar suatu materi dalam hal ini 

berdasarkan rumusan KD 3.1 menganalisis struktur dan kebahasaan teks 

prosedur dan 4.1 Mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil 

analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan.  

 

b. Pembuatan kisi-kisi instrumen tes 

Langkah kedua sebelum mendesain instrumen yakni pembuatan kisi-kisi 

instrumen tes. 

 

c. Pembuatan instrumen tes berdasarkan kisi-kisi yang telah ditetapkan.  

Lagkah ketiga setelah pembuatan kisi-kisi adalah pembuatan instumen tes 

berdasarkan kisi-kisi yang telah ditetapkan. Desain produk yakni berupa 

instrumen tes pembelajaran teks prosedur siswa kelas XI yang terdiri atas 40 

soal pilihan ganda dan 10 soal uraian. 
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3. Validasi Desain 

Adapun tahapan selanjutnya yakni validasi desain produk yang dilakukan oleh 

dosen ahli dan praktisi dengan mengisi angket penilaian instrumen tes yang terdiri 

atas 5 aspek: (1) Bahasa yang digunakan untuk merumuskan kisi-kisi mudah 

dipahami, komunikatif, dan efektif; (2) Rumusan setiap indikator soal sudah 

menggunakan kata kerja operasional (KKO); (3) Rumusan indikator soal dimulai 

dari tingkat berpikir yang paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi; (4) Indikator 

soal yang dibuat sesuai dengan kompetensi dasar; (5) Butir soal sesuai dengan 

ranah kognitif yang telah ditentukan. Kriteria dalam penentuan subjek ahli dan 

praktisi, yaitu: (1) berpengalaman di bidangnya, (2) berpendidikan minimal S2 

atau sedang menempuh pendidikan S2 untuk dosen ahli dan berpendidikan 

minimal S1 untuk guru praktisi. Instrumen validasi memakai skala Likert. 

a. Validasi oleh Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Universitas Lampung yakni, Megaria, S.Pd., M. Hum. selaku dosen ahli. 

b. Validasi oleh Guru Bahasa Indonesia kelas XI SMA Negeri 3 Menggala, yakni 

Oktavia Sari, S.Pd. selaku praktisi. 

c. Revisi desain produk. Tahapan selanjutnya yakni melakukan perbaikan-

perbaikan tehadap desain produk berdasarkan saran dan masukan dari validator 

(dosen ahli dan praktisi). 

d. Hasil akhir produk evaluasi pembelajaran dengan instrumen tes pilihan ganda 

berjumlah 40 soal dan tes uraian berjumlah 10 soal.  
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4. Desain Teruji  

Desain teruji adalah produk akhir dari intsrumen tes pilihan ganda sebanyak 40 

soal dan tes uraian sebanyak 10 soal yang sudah divalidasi oleh validator dan 

sudah direvisi. 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Universitas Lampung, Bandar Lampung. Pada tahapan 

validasi dari praktisi dilakukan di SMA Negeri 3 Menggala, Kabupaten Tulang 

Bawang.  

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan terlaksana pada tahun ajaran 2020/2021.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang digunakan peneliti yakni dengan wawancara sederhana 

terhadap guru bahasa Indonesia kelas XI SMA Negeri 3 Menggala dan 

memanfaatkan teknik angket validasi dalam mengumpulkan data. Angket 

merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. 

Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan yang harus di jawab atau di respon oleh responden 

(Sudaryono dkk, 2013-30). Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

angket validasi yang diberikan kepada validator yaitu dosen ahli dan praktisi. 

Berikut teknik validasi yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel penilaian. 
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Tabel 3.1 Instrumen Validasi Soal Tes PembelajaranTeks Prosedur 

INSTRUMEN VALIDASI SOAL TES PEMBELAJARAN TEKS PROSEDUR 

SISWA KELAS XI TAHUN AJARAN 2020/2021 

Jenjang Pendidikan : SMA/MA (XI)      Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kurikulum   : 2013        Jumlah Soal   : 50  

KD : 3.1 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur   Bentuk Soal   : 40 Pilihan Ganda dan 10 Uraian 

         4.1 Mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan 

Kompetensi Dasar Indikator 
Ranah 

Kognitif 
Soal Rumusan Soal 

Aspek Penilaian 

1 2 3 4 5 

3.1 Menganalisis 

struktur dan 

kebahasaan teks 

prosedur 

 

Menemukan ciri struktur 

berupa langkah-langkah 

C2 
PG 

1 

Struktur teks prosedur 

berupa langkah-langkah 

terdapat pada paragraf 

nomor... 

     

 Menemukan karakteristik 

kebahasaan teks prosedur C5 
PG 

2 

Ciri kebahasaan yang 

terdapat pada teks di atas, 

kecuali... 

     

Menentukan ciri 

kebahasaan berupa kata 

kerja imperative C4 
PG 

3 

Pada langkah-langkah 

menghidupkan komputer, 

tentukan kata-kata yang 

bermakna perintah 

(imperatif)... 

     

Menemukan ciri 

kebahasaan berupa 

pernyataan persuasive 

C2 
PG 

4 

Ciri kebahasaan yang 

menonjol pada teks di 

atas, yaitu... 

     

Menentukan ciri 

kebahasaan berupa 
C3 

PG 

5 

Pernyataan persuasif 

terdapat pada kalimat 
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pernyataan persuasive yang bertanda nomor... 

Menemukan ciri struktur 

berupa tujuan 
C4 

PG 

6 

Berikut kutipan yang 

termasuk struktur teks 

prosedur berupa tujuan, 

yaitu... 

     

Menentukan ciri 

kebahasaan berupa 

partikel penanda kata 

imperative 

C6 
PG 

7 

Partikel tepat untuk 

melengkapi kata yang 

bergaris bawah, yaitu...  

     

Menentukan ciri struktur 

berupa penegasan ulang C3 
PG 

8 

Berikut bentuk kalimat 

penegasan ulang yang 

benar adalah ... 

     

Menentukan ciri struktur 

berupa tujuan C3 
PG 

9 

Cuplikan di atas 

merupakan bagian dari 

struktur ... 

     

Menentukan ciri struktur 

berupa langkah-langkah 
C4 

PG  

10 

Sesuai struktur teks 

prosedur cuplikan di atas 

termasuk ke dalam 

bagian ... 

     

Menentukan urutan 

struktur berupa langkah-

langkah/tahapan-tahapan 

C4 
PG  

11 

Urutan langkah-langkah 

yang tepat pada cuplikan 

di atas adalah... 

     

Menemukan ciri 

kebahasaan berupa verba 

imperatif 
C4 

PG  

16 

Verba/kata kerja 

imperatif dalam teks 

prosedur tersebut 

adalah... 

     

Menemukan ciri 

kebahasaan  berupa kata 

teknis 

C4 PG 20 

Kata teknis dalam teks di 

atas adalah... 

     

Menemukan ciri C4 PG 24 Partisipan manusia yang      
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kebahasaan berupa 

partisipan manusia 

terdapat dalam teks 

tersebut adalah... 

Menemukan ciri 

kebahasaan berupa 

konjungsi temporal 

C4 PG 26 

Konjungsi temporal yang 

terdapat dalam teks 

tersebut adalah... 

     

Menemukan ciri 

kebahasaan verba 

imperatif 

C4 PG 28 

Kelompok kata kerja 

imperatif  pada teks di 

atas adalah... 

     

Mengidentifikasi ciri 

struktur berupa langkah-

langkah 
C4 PG 29 

Urutan langkah-langkah 

yang runtut dalam 

pembuatan sagu glintir 

adalah... 

     

Menemukan ciri sturktur 

tujuan 
C4 PG 31 

Bagian dialog yang 

menunjukan struktur 

tujuan terdapat pada 

nomor... 

     

Menemukan ciri 

kebahasaan berupa 

pernyataan persuasive 

C4 PG 33 

Kutipan teks di atas 

memiliki unsur 

kebahasaan... 

     

Menemukan kesamaan 

verba imperatif dua 

kalimat dari teks 

prosedur 

C4 PG 36 

Kesamaan atas kedua 

kalimat di atas adalah... 

     

Mengidentifikasi ciri 

struktur berupa langkah-

langkah 

C4 PG 37 

Urutan tahapan-tahapan 

yang tepat adalah... 

     

Menemukan struktur 

tujuan berupa pernyataan 

penjelas 

C4 PG 39 

Paragraf pertama 

cuplikan di atas berisi 

tujuan... 

     

Menemukan makna kata C4 PG 40 Makna dari kata nonfiksi      
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pada cuplikan teks 

prosedur 

pada teks di atas adalah... 

Menuliskan judul teks 

prosedur 
C6 

Uraian 

1 

Tulislah judul yang tepat 

untuk teks di atas! 

     

Menjelaskan konsep 

struktur tujuan 

(pendahuluan) 
C3 

Uraian 

3 

Mengapa paragraf 

pertama teks tersebut 

merupakan struktur 

tujuan (pendahuluan)? 

     

Menjelaskan bukti 

kategori tema sebuah 

teks prosedur C4 
Uraian 

4 

Teks tersebut berkategori 

apa: tentang kebiasaan, 

aktivitas tertentu, atau 

penggunaan alat? 

Jelaskan alasannya! 

     

Menjelaskan struktur dan 

kebahasaan penegasan 

ulang (penutup) 
C2 

Uraian 

6 

Apa yang kamu ketahui 

tentang penegasan ulang 

(penutup)? Jelaskan 

dengan singkat! 

     

Membandingkan 2 teks 

prosedur dari segi 

struktur dan kebahasaan 

C4 
Uraian 

10 

Setelah Anda 

mencermati Teks 1 dan 

Teks 2, bandingkanlah 

kedua teks tersebut 

dengan menuliskan 

persamaan dan 

perbedaan pada tabel 

berikut! 

     

4.1 Mengembangkan 

teks prosedur dengan 

memerhatikan hasil 

analisis terhadap isi, 

struktur, dan 

Mengidentifikasi 

kategori tema teks 

prosedur 

C3 PG 12 

Tema teks prosedur di 

atas dapat dikategorikan 

tentang... 

     

Menemukan ciri 

kebahasaan berupa 
C4 PG 13 

Makna leksikal dari kata 

kualifikasi dan kandidat 
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kebahasaan makna leksikal adalah... 

Menentukan susunan 

rancangan ide pokok teks 

prosedur C6 PG 14 

Susunan rancangan ide 

pokok tahapan 

berwawancara yang 

selaras dengan teks 

prosedur di atas adalah... 

     

Menemukan konjungsi 

untuk melengkapi 

langkah-langkah teks 

prosedur 

C6 
PG 

15 

Konjungsi yang tepat 

untuk melengkapi 

langkah-langkah tersebut 

adalah... 

     

Menemukan penulisan 

kata asing yang tepat 

dalam teks prosedur 

C5 PG 17 

Perbaikan yang tepat 

pada penulisan kata asing 

di atas adalah... 

     

Menentukan ciri struktur 

teks prosedur berupa 

tujuan dan langkah-

langkah 

C3 PG 18 

Berdasarkan struktur teks 

prosedur, teks tersebut 

terdiri atas bagian... 

     

Menentukan isi teks 

prosedur 
C4 PG 19 

Garis besar isi teks 

prosedur di atas adalah... 

     

Menentukan ciri struktur 

bagian penegasan 

kembali 

C4 PG 21 

Paragraf terakhir pada 

teks di atas merupakan 

struktur bagian... 

     

Menemukan makna 

penting dalam teks 

prosedur 
C4 PG 22 

Teks upaya mencegah 

penyebaran Covid-19 

memiliki arti penting, 

yaitu... 

     

Menentukan topik umum 

sebuah teks prosedur 
C4 PG 23 

Topik umum teks 

prosedur di atas, adalah...  

     

Mengidentifikasi kalimat 

untuk melengkapi teks 
C6 PG 25 

Kalimat yang tepat untuk 

melengkapi bagian yang 
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prosedur rumpang pada teks di 

atas adalah...  

Mengidentifikasi 

kategori tema teks 

prosedur 

C3 PG 27 

Teks “Cara Mendapatkan 

Keringanan Tagihan 

Listrik” memiliki tema... 

     

Mengidentifikasi kalimat 

pada struktur penegasan 

ulang 
C6 PG 30 

Kalimat yang tepat untuk 

mengisi struktur 

penegasan ulang (7) pada 

dialog tersebut adalah... 

     

Mengidentifikasi ciri 

kebahasaan teks prosedur C6 PG 32 

Kata yang tepat untuk 

melengkapi percakapan 

di atas adalah...  

     

Menemukan ejaan yang 

tepat pada teks prosedur C5 PG 34 

Perbaikan ejaan yang 

tepat dalam paragraf 

tersebut adalah... 

     

Menemukan tujuan teks 

dengan memerhatikan 

struktur teks prosedur 

C4 PG 35 

Kutipan tersebut adalah 

bagian isi yang 

menjelaskan tentang... 

     

Mengidentifikasi 

kategori tema teks 

prosedur 

C3 PG 38 

Cuplikan teks prosedur di 

atas mengandung tema... 

     

Menjelaskan isi teks 

prosedur 
C4 

Uraian 

2 

Uraikan pendapatmu 

tentang isi teks tersebut! 

     

Menyimpulkan ciri 

struktur berupa langkah-

langkah 
C4 

Uraian 

5 

Simpukan dengan 

singkat tips-tips merawat 

komputer yang 

sederhana! 

     

Menuliskan bentukan 

kata imperatif beserta 

contoh bentukannya 

C4 
Uraian 

7 

Tuliskan bentukan kata 

imperatif beserta 3 

contoh bentukannya 
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masing-masing! 

Menuliskan contoh 

kalimat imperatif teks 

prosedur 
C6 

Uraian 

8 

Buatlah minimal 5 

contoh kalimat imperatif 

yang biasa terdapat 

dalam teks prosedur! 

     

Mengkritik sebuah teks 

prosedur 
C5 

Uraian 

9 

Berikan jawaban “ya” 

atau “tidak” beserta 

uraian kritik/komentar 

tentang teks di atas! 

     



71 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif 

dan kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari masukan validator pada tahap 

validasi, masukan dari ahli materi dan ahli bahasa. Sedangkan data kuantitatif 

adalah memaparkan hasil analisis pada data atau skor validasi. 

 

Untuk menentukan tingkat validitas pada instrumen tes, digunakan skala 

pengukuran ratting scale dengan data mentah yang diperoleh berupa angka atau 

kriteria kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Berikut tahap analisis 

data dalam penelitian ini. 

1. Analisis Lembar Penilaian Para Ahli 

Pengisian lembar penilaian oleh para ahli dimuat dalam bentuk tabel kelayakan 

produk. 

 

Tabel 3.4 Kriteria Kelayakan Untuk Para Ahli 

Kriteria  Skor  

Sangat baik (SB) 5 

Baik (B) 4 

Cukup (C) 3 

Kurang (K) 2 

Sangat kurang (SK)   1 

 

Kemudian hasil uji kelayakan dari para ahli dicari rata-rata empirisnya dengan 

rumus:  
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Keterangan:  

X  : skor rata-rata  

∑×    : jumlah skor  

n  : jumlah responden  

 

kemudian menghitung retata persentase dengan rumus sebagai berikut.  

    Skor rata-rata x 100 % 

 Rerata Persentase =  

          Skor tertinggi  

 

Skor yang diperoleh kemudian di ubah dalam bentuk presentase. Dasar penentuan 

skala dalam bentuk presentase sebagai berikut.  

 

 

Skema 3.1 Grafik Skala Likeart 

 

 Keterangan:  

Angka 0% - 25%  =  tidak layak  

Angka 26% - 50%  =  kurang  layak  

Angka 51% - 75%  =  layak  

Angka 76% - 100%  =  tidak layak  
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Berdasarkan grafik skala likeart di atas, maka presentase minimal yang diperlukan 

agar produk instrumen tes pembelajaran teks prosedur kelas XI dapat digunakan 

untuk penilaian pembelajaran bahasa Indonesia harus sesuai  dengan tingkat 

kelayakan adalah 51% dengan direvisi, sehingga presentase validasi akan baik 

dengan adanya revisi. 

 

2. Analisis Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KD 3.1 

Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dan  KD 4.1 

Mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, 

sruktur dan kebahasaan. Indikator yang terdapat di dalam kompetensi dasar 

tersebut mencakup: 

a. Menentukan struktur teks prosedur. 

b. Menentukan ciri kebahasaan teks prosedur.  

c. Mengidentifikasi garis besar suatu teks prosedur dengan memerhatikan isi, 

struktur dan kebahasaan. 

d. Mengembangkan hasil rancangan teks prosedur dengan memerhatikan isi, 

struktur dan kebahasaan teks prosedur. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1  Simpulan 

Adapun simpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan menggunakan 

instrumen tes tes pilihan ganda dan tes uraian pada pembelajaran teks prosedur 

pada siswa kelas XI SMA sebagai berikut. 

1. Instrumen tes dikembangkan dengan langkah-langkah: (1) tahap studi 

pendahuluan, yaitu mengkaji dan membaca teori-teori yang relevan dengan 

instrumen tes pilihan ganda dan uraian serta  melakukan studi lapangan untuk 

mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan instrumen tes; (2) tahap 

pengembangan model yaitu menentukan tujuan tes, membuat kisi-kisi, 

membuat instrumen tes berjumlah 40 soal pilihan ganda dan 10 soal uraian, 

dan (3) tahap validasi, yaitu melakukan uji kelayakan pada instrumen tes yang 

dikembangkan. Validasi di lakukan oleh dosen ahli dan praktisi berdasarkan 5 

aspek penilaian: (1) Bahasa yang digunakan untuk merumuskan kisi-kisi 

mudah dipahami, komunikatif, dan efektif; (2) Rumusan setiap indikator soal 

sudah menggunakan kata kerja operasional (KKO); (3) Rumusan indikator soal 

dimulai dari tingkat berpikir yang paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi; 

(4) Indikator soal yang dibuat sesuai dengan kompetensi dasar; (5) Butir soal 

sesuai dengan ranah kognitif yang telah ditentukan. Setelah instrumen tes 
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divalidasi oleh validator maka, peneliti melakukan revisi berdasarkan masukan 

dan saran dari validator. 

2. Hasil penelitian dan pengembangan ini berupa produk instrumen tes yang 

berupa 40 soal pilihan ganda dan 10 soal uraian yang dapat digunakan dalam 

mata pelajaran bahasa Indonesia kelas XI SMA pada materi teks prosedur 

dalam bentuk hard copy yang telah dinyatakan layak digunakan oleh ahli 

sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Kelayakan instrumen tes yang 

telah diuji sehingga menghasilkan validasi skor rata-rata 97,9% diperoleh dari 

dosen ahli dan 98% diperoleh dari praktisi. Hasil persentase dari validasi 

tersebut menunjukkan bahwa instrumen tes tersebut layak digunakan dalam 

pembelajaran teks prosedur kelas XI SMA. 

 

5.2  Saran 

Saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan 

instrumen tes pilihan ganda dan uraian pada materi teks prosedur sebagai berikut. 

1. Bagi guru 

Dapat menggunakan instrumen tes yang telah dibuat sebagai bahan evaluasi 

hasil belajar siswa dan untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Indonesia terutama pada materi 

teks prosedur kelas XI SMA. 

2. Bagi siswa  

Dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia serta 

membiasakan diri untuk berpikir tingkat tinggi dalam menyelesaikan masalah. 

3. Menjadi referensi bagi peneliti dalam bidang yang sama.  
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