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Latar Belakang

 Kelemahan soal bukan pada bentuk atau 
type soal tapi kemampuan mengkonstruksi 
butir soal

 Butir soal obyektif setara butir soal esai

 Tes dianggap bukan sebagai alat ukur tapi 
alat pendidikan

 Kemampuan mengkonstruksi soal adalah 
bersifat pengetahuan dan ketrampilan 
maka perlu pelatihan terus menerus 



Dasar Penyusunan THB

 THB harus mengukur apa yang dipelajari dalam 
PBM sesuai kurikulum yang berlaku

 THB disusun sehingga mewakili bahan yang 
dipelajari

 Soal THB disesuaikan dengan aspek tingkat 
belajar yang diharapkan

 THB sesuai tujuan tes

 Acuan Tes Patokan atau Norma

 THB untuk memperbaiki proses belajar mengajar



Tujuan tes

 Pra-tes dan post-tes

 Mastery tes (penguasaan minimal 
yang harus dikuasai)

 Diagnostik tes (tes uji petik) 

 Tes prestasi belajar umum

 Tes formatif

 Tes Sumatif



Penulisan Butir Soal Uraian/Esei

 Butir soal yang mengandung pertanyaan 
atau tugas yang jawaban / pengerjaannya 
dilakukan dengan cara mengekspresikan 
pikiran peserta tes

 Ciri khas tes uraian adalah jawaban 
terhadap soal tersebut tidak disediakan

 Penilaian tidak dilakukan secara obyektif 



Kekuatan tes uraian

 Untuk mengukur hasil belajar yang kompleks
 Menekankan pengukuran kemampuan dan 

ketrampilan mengintegrasikan buah pikiran dan 
sumber informasi ke dalam suatu pola pikir 
tertentu

 Meningkatkan motivasi belajar lebih giat
 Mudah menyusun soal (jumlah butir soal sedikit 

dan tidak perlu memasok jawaban)
 Menekankan kemampuan mengekspresikan 

pikiran dalam bentuk tulisan.



Kelemahan tes uraian

 Reliabilitas tes rendah yaitu nilai skor 
peserta tes tidak konsisten bila tes diulang 
kembali.

 Keterbatasan sampel bahan tes

 Batas tes demikian longgar (lingkungan, 
waktu, suasana mempengaruhi hasil tes)

 Subyektifitas penskoran demikian tinggi



Kelemahan tes uraian

 Memerlukan waktu yang cukup banyak 
(siswa lama mengerjakan tes dan dosen 
lama memeriksa hasil tes)

 Jawaban disertai bualan

 Kemampuan menulis memepengaruhi 
hasil tes ( jenis tulisan dan kebiasaan 
menulis )



Penggunaan Tes uraian

 Jika peserta tes relatif sedikit

 Jika waktu mempersiapkan tes terbatas dan waktu 
untuk memeriksa cukup banyak

 Jika TIU-nya adalah kemampuan mengekspresikan 
pikiran secara tertulis

 Jika ingin memperoleh informasi secara verbal.

 Jika ingin memperoleh informasi pengalaman 
tertulis



Klasifikasi tes uraian

 Tes extended response

 Tes uraian bebas 

 Tes uraian terbuka 

 Tes restricted response

 Tes uraian terbatas

 Tes uraian obyektif



Tes Uraian Bebas

 Jawaban terbuka, fleksibel dan tidak 
terstruktur

 Batasan hanya pada panjang uraian 
jawaban dan waktu

 Butir soal ini sangat baik mengukur 
kemampuan aplikasi, analisis, sintesis, 
evaluasi



Tes Uraian Terbuka

 Batasan meliputi konteks jawaban yang 
dikehendaki dan Jumlah butir jawaban 
yang diharapkan

 Baik untuk mengukur kemampuan 
pemahaman, aplikasi dan analisis



Jenis Tes Uraian

 Bersifat ingatan yang terpilih

 Sebut tiga cara mencegah kehamilan

 Bersifat ingatan evaluatif

 Sebut nama dua tokoh KB Indonesia

 Membandingkan dua hal terbatas

 Bandingkan taktik dan strategi mencegah kehamilan

 Membandingkan dua hal umum

 Bandingkan kehamilan sungsang dan normal

 Memberikan dukungan atau penolakan



 Menguraikan sebab akibat

 Menjelaskan pengertian suatu frasa atau kalimat

 Meringkas suatu bacaan

 Menganalisis

 Menyatakan hubungan

 Memberikan ilustrasi atau contoh

 Mengklasifikasikan

 Mennerangkan prinsip atau aturan

 Membahas sesuatu

 Menyatakan maksud atau tujuan



 Mengkritik secara tepat dan relevan

 Membuat garis besar

 Mengorganisasi ulang fakta

 Merumuskan permasalahan

 Menyatakan metode atau prosedur



Tes Uraian Terbatas

 Ragam tes melengkapi

 Ragam tes jawaban singkat



Ragam tes melengkapi

 Mudah dikonstruksi secara singkat

 Jawaban ringkas misalnya penggunaan 
rumus kimia

 Tes mengingat fakta dan prinsip 
sederhana

 Tidak dapat menguji semua tingkat 
kognisi hanya kemampuan mengingat

 Bukan untuk tes ekspresi pemikiran



Tips penulisan soal 
tes melengkapi

 Konstruksikan soal yang mengukur hasil 
belajar yang penting saja

 Lemah : Jumlah bayi yang meninggal sebelum 
usia enam tahun di kecamatan ini adalah…

 Kuat : Di Kecamatan ini jumlah bayi yang 
meninggal sebelum mencapai enam tahun 
dalam dua tahun terakhir adalah…. Untuk 
setiap seribu penduduk 



 Konstruksikan soal yang mengandung 
permasalahan spesifik
 Lemah : Daun ganja mengandung….

 Kuat : Bahan yang berbahaya bagi kesehatan 
yang terdapat dalam daun ganja adalah …..

 Konstruksikan butir soal yang 
mengharuskan peserta memberi jawaban 
secara faktual
 Lemah : orang merokok akan ….

 Kuat : Kebiasaan merokok akan menyebabkan 
penyakit…..



 Konstruksikan soal dengan bahasa yang jelas 
dan tidak mempunyai arti mendua

 Lemah : Ibu kota Kuwait yang diduduki Irak adalah…

 Kuat    : Ibu kota Kuwait adalah….

 Nyatakan satuan dengan jelas

 Lemah : Setiap anak harus minum susu…

 Kuat    : Supaya sehat setiap anak harus minum susu 
….gelas setiap hari

 Satu jawaban untuk satu butir soal

 Suatu propinsi dibagi menjadi beberapa…yang 
selanjutnya dibagi menjadi beberapa…kemudian 
dibagi menjadi beberapa…akhirnya unit terkecil 
disebut…..



Ragam Tes Jawaban Singkat

 Butir soal berbentuk pertanyaan yang 
dapat dijawab dengan satu kata, satu 
frasa, satu angka atau satu formula

 Paling mudah dikonstruksi

 Mengukur hasil belajar sederhana bersifat 
ingatan

 Bidang Matematika dan IPA

 Meminimalkan kemungkinan menebak

 Sulit dinilai



contoh

Berapakah jumlah propinsi di Indonesia ?

 Jawaban demikian  beragam

 Tahun 1945 hanya 8 propinsi

 Tahun 1985 sejumlah 27 propinsi

 Tahun 2006 …. Propinsi

Jadi sebaiknya soal tersebut dikonstruksikan 
dengan lebih jelas

Berapakah jumlah propinsi di Indonesia pada 
tahun 2006 ?



Ragam soal jawaban singkat

1. Bentuk pertanyaan

 Siapa pendiri Universitas Sumatera 
Utara?

 Apakah kota suci umat islam yang 
terpenting?

 Bagaimana formula susu bayi yang baik?



2. Bentuk asosiasi

 Apakah nama ibu kota propinsi berikut?

 Irian jaya ………………..

 Aceh ………………..

 Timor Timur ………………..

 Bengkulu ………………..



Tips menyusun soal jawaban 
singkat

 Pergunakan kata yang menuntut jawaban 
singkat

 Disebut apakah binatang pemakan binatang ? 

 Termasuk klasifikasi apakah binatang pemakan 
binatang ?

 Jangan mengambil kalimat langsung dari buku 
ajar (menghindari menghafal mati)

 Jangan sampai soal menjadi soal bahasa

 Apakah istilah yang digunakan untuk menyatakan 
kedatangan Columbus ke Amerika tahun 1492?



 Pergunakan kalimat tanya secara lugas

 Setiap siswa  harus mentaati peraturan 
sekolah. Ketaatan kepada aturan merupakan 
cerminan sila keberapa dari Pancasila?

 Satu jawaban untuk satu soal

 Lemah : Siapakah proklamator Indonesia?

 Kuat : Siapa yang membacakan teks 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia?



Prinsip Konstruksi Butir Soal

 Gunakan type tes uraian untuk mengukur hasil 
belajar yang cocok dan penting

 Beritahukan waktu dan type untuk tes uraian

 Batasi lingkup bahan tes

 Jangan terlalu banyak menggunakan type uraian 
untuk kemampuan mengingat  obyektif tes 

lebih baik

 Pertimbangkan kemampuan menulis peserta tes

 Jangan memberikan soal yang dapat dipilih : 
Pilihlah 2 soal dari seluruh soal di bawah ini



 Jelaskan type uraian terbatas atau uraian bebas

 Berikan petunjuk awal yang jelas

 Cukup waktu mengerjakan

 Sebaiknya ada kombinasi uraian bebas dan uraian 
terbatas

 Mulai soal dengan pertanyaan deskriptif :

 Definisikan

 Kelompokkan

 Bedakan

 Bandingkan

 Jangan mulai dengan kata apa atau siapa karena hanya 
akan menghasilkan jawaban singkat bersifat ingatan 

berikan saja tes obyektif


