
BAB 10  
PENYUSUNAN  TES 

 
1. Fungsi Tes 

 
Sebelum memberikan tes, guru harus selalu berpedoman pada fungsi tes. 

Sehubungan dengan hal-hal yang harus diingat pada waktu penyusunan tes, maka fungsi 
tes dapat ditinjau dari 3 (tiga) hal: 
 
 a. fungsi untuk kelas 
 b. fungsi untuk bimbingan 
 c. fungsi untuk administrasi 
 
Selain fungsi-fungsi tes ini, hal lain yang harus diingat adalah: 
 
 a. hubungan dengan penggunaan 
 b. komprehensif, dan  
 c. kontinu 
 
  Perbandingan Fungsi Tes  
 
beberapa macam fungsi tes, dan hal tersebut dapat dibuat menjadi perbandingan antar 
tes, diantaranya fungsi untuk kelas, fungsi untuk bimbingan dan fungsi administrasi. 
 

Fungsi Untuk Kelas Fungsi Untuk Bimbingan Fungsi Untuk Administrasi 
1. Mengadakan diagnosis 

terhadap kesulitan 
belajar siswa. 

 
2. Mengevaluasi celah 

antara bakat dengan 
pencapaian. 

 
3. Menaikkan tingkat  

prestasi. 
4.  Mengelompokkan siswa 

dalam kelas pada 
waktu metode 
kelompok. 

 
5. Merencanakan kegiatan 

proses belajar- 

1. Menentukan arah 
pembicaraan dengan 
orang tua  tentang 
anak-anak. 

 
2. Membantu siswa dalam 

menentukan pilihan. 
 
3. Membantu siswa dalam 

mencapai tujuan 
pendidikan. 

 
4. Memberi kesempatan 

kepada pembimbing, 
guru dan orang tua 
dalam memahami 
kesulitan anak 

1.  Memberi petunjuk 
dalam 
mengelompokkan 
siswa. 

 
2.  Penempatan siswa baru.  
 
3. Membantu siswa 

memilih kelompok. 
 
4.   Menilai kurikulum. 
5.  Memperluas hubungan 

masyarakat ( public 
relation ). 

 
6. Menyediakan informasi 

untuk badan-badan 



mengajar untuk siswa 
secara perseorangan. 

 
6. Menentukan siswa mana 

yang memerlukan 
bimbingan khusus. 

 
7. Menentukan tingkat    

pencapaian untuk 
setiap siswa. 

 

lain disekolah. 
 

 
a. Hubungan dengan Penggunaan 
 
  Waktu menyusun tes, dalam hati harus selalu diingat, fungsi mana yang saat itu 
dipentingkan karena fungsi yang berbeda akan menentukan bentuk / isi tes yang berbeda 
pula. 
            
 
b. Komprehensif 
 
  Sebuah tes sebaiknya mencakup sebuah kebulatan, artinya meliputi berbagai aspek 
yang dapat menggambarkan keadaan siswa secara keseluruhan (kecerdasan, sikap, 
pribadi, perasaan sosial dan sebagainya). Hal ini dapat dicapai apabila tes itu merupakan 
rangkaian tes, misalnya dari kelas I sampai dengan kelas VI 
 
 
c. Kontinuitas 
 
  Berhubungan prinsip komprehensif, maka prinsip kontinuitas mempunyai persamaan 
tujuan. Sebaiknya tes disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan kelanjutan 
dari awal anak memasuki suatu sekolah sampai dengan kelas terakhir. Dengan demikian 
akan diketahui perkembangan anak itu tidak dengan terputus. 
 
2.  Langkah-Langkah Dalam Penyusunan Tes 

 Urutan langkah yang dilakukan : 

a) Menentukan tujuan mengadakan tes. 

b) Mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan. 

c) Merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. 



d) Menderetkan semua TIK dalam table persiapan yang memuat pula aspek tingkah 

laku terkandung dalam TIK itu. Table ini digunakan untuk mengadakan 

identifikan terhadap tingkah laku yangdikehendaki, agar tidak terlewati. 

 

Contoh: 

TABEL TIK DAN ASPEK TINGKAH LAKU YANG DICAKUP 

TIK 

Aspek Tingkah Laku 

Ingatan Pemahaman Aplikasi Keterangan 

1. Siswa dapat menjumlahkan 

2 bilangan bersusun. 

2. Siswa dapat menerangkan 

hokum komulatif dan 

seterusnya. 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

e) Menyusun table spesifikasi yang memuat pokok materi, aspek berpikir yang 

diukur berserta imbangan antara keduaa hal tersebut. Uraian rinci tentang table 

spesifikasi akan disajikan pada bab berikutnya. 

f) Menuluskan butir-butir soal, didasarkan atas TIK-TIK yang sudah dituliskan 

pada table TIK dan aspek tingkah laku yang dicakup. 

 

a. Soal Ingatan 

Soal ingatan adalah pertanyaan yang jawabannya dapat dicari dengan mudah 

pada catatan atau buku. Pertanyaan ini biasa digunakan untuk mengukur 

penguasaan materi yang berupa fakta, istilah, definisi, klasifikasi atau kategori, 

dan urutan maupun kriteria. 

Contoh: 

Uraian 

1) Apa sebab Indonesia dapat mencapai kemerdekaan? 

2) Jelaskan bagaimana terlaksananya proklamasi kemerdekaan! 

3) Sebutkan satuan yang dipakan dalam system MKS untuk besaran : panjang, 

massa, waktu, kecepatan dan percepatan! 

 



Pilihan ganda 

1) Ketahanan Nasional Indonesia mencakup kebulatan aspek sosial dan aspek 

alamiah. Kedua aspek tadi disebut? 

a. Dwi gatra. 

b. Panca gatra. 

c. Catur gatra. 

d. Tri gatra. 

2) Pernyataan Hukum III Newton ialah : 

a. Besar gaya berbanding lurus terhadap massa dan percepatan benda. 

b. Setiap aksi terdapat reaksi yang sama besar dan arah berlawanan. 

c. Setiap aksi terdapat reaksi yang arah dan besarnya sama. 

d. Besar gaya yang menyebabkan sama dengan besar gaya yang 

diakibatkan. 

 

b. Soal Pemahaman 

Berbeda dengan soal ingatan, dalam menjawab soal pemahaman peserta didik 

harus selalu mengingat juga berpikir. 

Contoh: 

Adanya taifun di kepulauan Filipina diikuti oleh curah hujan cukup besar di 

Pulau Jawa. 

SEBAB 

Angin pasat Tenggara tertarik ke Utara katulistiwa melalui Pulau Jawa, yang 

menambah banyaknya hujan. 

 

c. Soal Aplikasi 

Soal aplikasi adalah soal yang mebgukur kemampuan peserta didik dalam 

menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah sehari-hari atau persoalan 

yang dikemukakan oleh pembuat soal. 

Contoh: 

Sebuah benda terletak di muka sebuah lensa yang mempunyai jarak folus 10 cm. 

Bayangan yang terjadi ternyata tegak, dan tingginya duakali tinggi benda itu. 

Jarak antara benda dengan lensa adalah : 

(a) 3,3 cm 



(b) 5 cm 

(c) 10 cm 

(d) 15 cm 

(e) 30 cm 

 

d. Soal Analisis 

Soal analisis adalah soal yang menuntut kemampuan peserta didik untuk 

menganalisis atau menguraikan sesuatu persoalan untuk diketahui bagian-

bagiannya. 

Contoh: 

KISAH BENDUNGAN ASWAN 

Bendungan Aswan selesai dibangun tahun1970, setelah memakan waktu 11 

tahun dan menelan biaya satu miliar dolar AS. Maksud dibuat bendunganini 

adalah untuk menyimpan 163 juta m³ air. Cukup untuk mengairi tanah-tanha 

pertanian selama 12 tahundan dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 10.000 

juta kilowatt/tahun……. dan seterusnya. 

Soal: 

Karena adanya Bendungan Aswan maka daerah pertanian di hilir menjadi tidak 

subur. 

SEBAB 

Air irigasi daerah dibagian hilir Bendungan Aswan tidak banyak membawa 

lumpur yang mengandung bahan organik. 

 

e. Soal Sintesis 

Kemampuan untuk mengadakan sinsesis adalah kebalikan dari kemampuan 

untuk menganalisis. Contohnya bisa menggunakan soal analisis, tergantung 

bagaimana permintaan pembuat soal. 

 

f. Soal Evaluasi 

Soal evaluasi adalah soal yang berhubungan dengan menilai, mengambil 

kesimpulan, membandingkan, mempertentangkan, mengkritik, mendeskripsikan, 

membedakan, memnerangkan, memutuskan, menafsirkan. 

Contoh: 



Kasus diambil dari “Kisah Bendungan Aswan” 

Soal: 

Bagaimana kesuburan tanah disekitar Bendungan Aswan? Bedakan keadaan 

daerah dibagian hulu dan hilir dengan kemungkinan lumpur yang terbawa arus 

air dan sebagainya. 

 

3. Komponen-komponen Tes 

Apabila guru sudah bekerja keras sebelum melaksanakan tes, maka pekerjaan 

sesudahnya akan menjadi lancer, mudah, dan hasilnya pun lebih baik. 

Komponen atau kelengkapan sebuah tes terdiri atas: 

a. Buku tes, yakni lembaran atau buku yang memuat butir-butir soal yang harus 

dikerjakan siswa. 

b. Lembar jawaban tes, yakni lembaran yang disediakan oleh penilaian bagi testee 

untuk mengerjakan tes. 

c. Kunci jawaban tes, berisi jawaban-jawaban yang dikehendaki.  

Ide daripada adanya kunci jawaban ini adalah agar: 

(1) Pemeriksaan tes dapat dilakukan orang lain. 

(2) Pemeriksaannya betul. 

(3) Dilakukan dengan mudah 

(4) Sesedikit mungkin masuknya unsur subjektif. 

d. Pedoman Penilaian 

Pedoman penilaian atau skoring berisi keterangan perincian tentang skor atau 

angka yang diberikan kepada siswa bagi soal-soal yang telah dikerjakan. 

 Contoh pedoman penilaian 

• Tiap soal diberi skor 1. 

Jumlah skor: 1 x 10 = 10 

• Tiap soal diberi skor 2. 

Jumlah skor: 2 x 5 = 10 

• Jumlah skor 20. 

Skor maksimum 40. 

 

 Contoh lembar jawaban 



 Nama : _______________  Bidang Studi : _______________ 

 Kelas : _______________  Jam/Waktu : _______________ 

 No. : _______________ 

1. a          b          c          d 

2. a          b          c          d 

3. a          b          c          d 

4. a          b          c          d 

5. a          b          c          d 

6. a          b          c          d 

7. a          b          c          d 

8. a          b          c          d 

9. a          b          c          d 

10. a          b          c          d 

11. a          b          c          d 

12. a          b          c          d 

13. a          b          c          d 

14. a          b          c          d 

15. a          b          c          d 

16. a          b          c          d 

17. a          b          c          d 

18. a          b          c          d 

19. a          b          c          d 

20. a          b          c          d 

21. a          b          c          d 

22. a          b          c          d 

23. a          b          c          d 

24. a          b          c          d 

25. a          b          c          d 

26. a          b          c          d 

27. a          b          c          d 

28. a          b          c          d 

29. a          b          c          d 

30. a          b          c          d 

31. a          b          c          d 

32. a          b          c          d 

33. a          b          c          d 

34. a          b          c          d 

35. a          b          c          d 

36. a          b          c          d 

37. a          b          c          d 

38. a          b          c          d 

39. a          b          c          d 

40. a          b          c          d 

41. a          b          c          d 

42. a          b          c          d 

43. a          b          c          d 

44. a          b          c          d 

45. a          b          c          d 

46. a          b          c          d 

47. a          b          c          d 

48. a          b          c          d 

49. a          b          c          d 

50. a          b          c          d 

 


