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Salah satu tugas guru adalah melakukan serangkaian tes yang berguna untuk 

mendapatkan informasi seberapa jauh suatu kompetensi telah dikuasai siswa serta 

siswa mana saja yang belum memenuhi syarat ketuntasan sesuai kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditetapkan. Secara umum, menurut Drs. Safari MA dari Balitbang 

Diknas,dalam membuat soal harus terpenuhi aspek – aspek sebagai berikut. Pertama 

valid, yaitu jika mampu mengujikan kompetensi yang tepat, terpenuhinya unsur 

urgensi yang diartikan sebagai materi yang secara teoretis harus dikuasai siswa, 

kontinuitas yaitu kompetensi yang diujikan merupakan pendalaman materi 

sebelumnya, memiliki relevansi dengan bidang lain serta memiliki keterpakaian tinggi 

dalam kehidupan sehari – hari, serta butir tes dapat diukur. Aspek kedua, harus 

terpenuhi syarat reliabel, yaitu butir tes memberikan hasil konsisten, aspek ketiga 

adalah fair. Artinya soal disusun dengan jujur, seimbang dan terorganisasi. Jujur 

dimaksudkan sebagai soal dengan tingkat kesukaran sesuai  kemampuan anak serta 

sesuai dengan kompetensi yang diajarkan, seimbang dimaksudkan sebagai 

kesesuaikan waktu dengan banyaknya soal, menyusun soal dari mudah ke sulit serta 

mengurutkan tingkat kognitif yang diinginkan. Terorganisasi maksudnya soal 

memiliki petunjuk pengerjakan yang jelas, penampilan soal yang mudah dibaca dan 

tampak dibuat dengan profesional. Aspek keempat adalah transparan artinya soal 

memuat kejelasan apa yang diujikan serta bagaimana penskorannya, dan aspek 

terakhir adalah otentik, bahwa hasil tes benar – benar hasil kerja siswa. 

Soal pilihan ganda 

Soal pilihan ganda merupakan bentuk soal yang seringkali digunakan guru. 

Bahkan Ujian Nasionalpun menggunakan bentuk soal ini, dikarenakan kelebihan – 

kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan tersebut diantaranya, kemudahan dalam 

koreksi, menghemat waktu untuk koreksi, mudah dianalisis daya pembeda butir soal 

maupun tingkat kesukaran soal dengan menggunakan software yang ada (misalnya 

menggunakan anatest). Dapat mencakup banyak kompetensi yang akan diukur, 



pekerjaan siswa sederhana karena hanya ada satu pilihan jawaban  yang benar, variasi 

soal lebih banyak meskipun memiliki indikator yang sama, waktu yang digunakan 

untuk tes juga lebih singkat. Disamping itu tes bentuk pilihan ganda dapat diujikan 

menggunakan program komputer semisal TAC atau Quismaker , yang begitu selesai 

ulangan, siswa segera dapat segera melihat hasilnya. Disamping banyak kelebihannya, 

soal pilihan ganda juga banyak memiliki kelemahan. Yang utama adalah siswa dapat 

mengerjakan berdasarkan gambling belaka. Hasil yang baik belum menjamin 

kemampuan siswa yang sesungguhnya karena guru tidak mengetahui proses berpikir 

siswa. Pembuatan soal juga memerlukan waktu lama karena jumlah soal pilihan ganda 

biasanya banyak. Kesulitan dalam membuat pengecoh, karena ketidakcermatan 

membuat pengecoh akan membuat siswa mudah menebak jawabannya. Dalam segi 

pembeayaan juga tidak murah karena dibutuhkan banyak kertas. Guru sulit 

mengujikan tingkatan kognitif tinggi seperti analisis dan sintetis karena tidak mudah 

menyajikannya dalam bentuk pilihan ganda. Disamping itu, guru yang mengajar di 

banyak kelas juga harus membuat soal dalam beberapa tipe, agar tidak terjadi 

kebocoran soal. 

Kaidah 

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam membuat soal pilihan ganda. 

Pertama, tentang materi yang dipilih memang dapat dibuat soal pilihan gandanya. 

Dalam artian pengecoh yang dibuat dapat homogen dan logis, serta hanya memiliki 

satu jawaban yang tepat sehingga harus dihindari membuat pilihan jawaban dengan 

pernyataan semua jawaban benar atau semua jawaban salah.  

Kedua tentang tata penulisan. Pokok soal dan jawaban dituliskan dengan 

singkat dan jelas sesuai yang diperlukan saja. Pokok soal tidak mengarah kepada 

jawaban tertentu. Sekiranya menggunakan gambar atau grafik, maka harus memiliki 

fungsi pada soal. Pokok soal juga tidak diperkenankan berhubungan dengan jawaban 

soal sebelumnya. Penggunaan titik – titik pada akhir pokok soal sejumlah empat buah. 

Jika di tengah pokok soal berjumlah tiga buah. Pilihan jawaban dibuat dengan 

panjang yang relatif sama dan tidak mengulang kata – kata yang sama kecuali sebagai 

suatu kesatuan kalimat. Jika pilihan jawaban berbentuk angka harus disusun urut 

besar kecilnya. Pengetikan hendaknya menggunakan fontasi standar (Time new 

roman 12) dengan spasi 1,5 cm. Penulisan yang terlalu rapat dengan huruf terlalu 

kecil, selain tidak bagus dalam segi tampilan juga membuat siswa kesulitan 

membacanya. Apalagi jika tulisan tersebut berkaitan dengan superscript maupun 



subscript seperti banyak digunakan dalam mata pelajaran matematika dan IPA. 

Pilihan jawaban juga harus dituliskan ke bawah, agar jelas terbaca siswa. 

Ketiga tentang penggunaan bahasa. Soal harus disusun secara komunikatif dan 

tidak menimbulkan multi tafsir. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa 

Indonesia baku, bukan bahasa daerah karena sangat dimungkinkan bahasa di suatu 

tempat memiliki arti yang sangat berbeda dengan tempat lain. Ini berbahaya jika 

siswa kita berasal dari beberapa daerah.  

Mudah – mudahan rambu - rambu di atas dapat membantu kita menyusun soal 

pilihan ganda yang baik. Indikator yang sudah teruji konsisten setelah butir soalnya 

digunakan tes beberapa kali di banyak kelas selanjutnya dapat disimpan sebagai 

dokumen, dan kita memiliki bank soal yang akan memudahkan kita memberikan 

ulangan bentuk pilihan ganda di masa – masa mendatang.  

 

 


