
SOAL TES OBYEKTIF



Tes Obyektif

 Butir soal yang telah mengandung 
kemungkinan jawaban yang harus dipilih 
atau dikerjakan oleh peserta tes

 Tes yang dapat di-skor secara obyektif 
(manusia atau peralatan)



Ragam Tes Obyektif

 Pilihan ganda biasa

 Pilihan ganda analisa hubungan sebab 
akibat

 Pilihan ganda analisa kasus

 Pilihan ganda kompleks

 Pilihan ganda dengan grafik / tabel.

Format sama = stem (pokok soal) + option 
(jawaban)



Type soal BENAR-SALAH

 Mudah dikonstruksi

 Perangkat soal mewakili seluruh pokok 
bahasan

 Mudah di-skor

 Baik mengukur fakta dan ingatan

 Mendorong menebak jawaban

 Terlalu menekankan ingatan



Petunjuk konstruksi soal
benar-salah

 Tidak menanayakan hal yang trivial / remeh
 B-S Bung Hatta lahir di Bukittinggi

 B-S Pemikiran Bung Hatta tercermin pada 
pembentukan koperasi Indonesia

 Butir soal sebaiknya menguji pemahaman bukan 
hanya ingatan saja

 Kunci jawaban harus benar

 Soal jelas tidak ambigu

 Penggunaan bahasa yang baik dan benar.



Tips soal B-S

 Jumlah butir soal yang kuncinya S sebaiknya 
lebih banyak dari butir soal yang kuncinya B

 Susun kalimat sehingga logika sederhana akan 
cenderung mengarah kepada jawaban yang 
salah

 B-S Bila benda yang beratnya 1 kg mengapung 
setengahnya diatas permukaan air akan tenggelam 
bila seandainya benda itu beratnya 1,5 kg



 Pernyataan yang menggunakan kata 
semua, selalu, tidak pernah, akan 
cenderung untuk mempunyai jawaban S 
(salah). Pemakaian kata kadang-kadang, 
seringkali umumnya cenderung kuncinya B 
(benar)



BUTIR SOAL MENJODOHKAN

 Tertulis dalam dua kolom

 Kolom pertama = premis / stem / soal

 Kolom kedua = jawaban



 Baik untuk menguji pengetahuan istilah, 
definisi, peristiwa, tahun-penanggalan

 Baik menguji kemampuan 
menghubungkan dua hal

 Mudah dikonstruksi

 Dapat meliputi seluruh bidang studi yang 
diuji

 Mudah di-skor



Prinsip butir soal menjodohkan

 Pernyataan di bawah kolom pertama dan 
di bawah kolom kedua masing-masing 
harus terdiri atas kelompok yang homogen

 Pernyataan kelompok pertama harus lebih 
banyak dari pernyataan kelompok kedua



Butir soal Pilihan ganda

 Satu soal dengan butir jawaban lebih dari 
dua

 Jumlah alternatif jawaban 4 – 5



 Dapat mengukur segela level pengetahuan

 Jumlah soal relatif agak banyak

 Pen-skoran obyektif

 Jawaban bisa demikian mirip 
membutuhkan pemikiran untuk menjawab

 Alternatif jawaban demikian homogen = 
tingkat kesukaran tinggi

 Informasi lebih kaya



Butir soal pilihan ganda

 Sukar dikonstruksi

 Hanya menguji aspek ingatan C1

 “Testwise” berpengaruh



Prinsip konstruksi 
soal pilihan ganda

 Saripati permasalahan harus ditempatkan pada stem
 Hindari pengulangan kata yang sama dalam pilihan 

jawaban
 Hindari rumusan kata yang berlebihan
 Susunan alternatif jawaban dibuat teratur dan sederhana
 Hindari kata aneh, mentereng, sok ilmiah
 Pilihan jawaban sebaiknya homogen
 Hindari jawaban yang mudah tertebak (terlalu panjang 

sendiri)
 Hindari adanya indikator jawaban
 Hindari kata „kecuali‟ atau „tak satupun benar‟


