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T E S …….

 Tes adalah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab, 
atau pernyataan-pernyataan yang harus dipilih, di-
tanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh 
orang yang diuji untuk waktu tertentu, dengan tujuan 
untuk mengukur kemampuan tertentu dari orang yang 
diuji.

 Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki 
jawaban benar dan salah, pertanyaan yang membutuh-
kan jawaban, pertanyaan yang harus diberikan 
tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan 
seseorang. 



Persyaratan Tes :

1.  Validitas
 Suatu tes dikatakan valid (sahih) apabila tes tersebut secara

tepat dapat mengukur apa yang seharusnya diukurnya.

 Contoh: 

Untuk mengukur tingkat partisipasi peserta didik dalam
proses pembelajaran, maka bukan diukur berdasarkan nilai
atau prestasi yang diperoleh pada saat mengikuti ujian, 
akan tetapi akan lebih tepat jika diukur berdasarkan :

 Tingkat kehadirannya

 Terpusatnya perhatian pada pelajaran



Lanjutan Persyaratan Tes …

 Reliabel berarti dapat dipercaya. Tes dikatakan 
memiliki reliabilitas, apabila tes tersebut mempunyai 
sifat dapat dipercaya, dapat memberikan hasil yang 
tetap (konsisten) apabila diteskan berulang-ulang.

 Obyektivitas

Obyektif berarti tidak adanya unsur-unsur pribadi 
(subyektivitas) yang mempengaruhi. Suatu tes 
dikatakan memiliki obyektivitas apabila dalam 
penggunaannya tidak ada faktor subyektif dari 
pemakainya yang dapat mempengaruhinya, terutama 
dalam skoring.



Lanjutan Persyaratan Tes …

Praktikabilitas
 Suatu tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi, 

apabila tes tersebut bersifat praktis atau mudah 
digunakan, mudah dlm pemeriksaan dan mudah pula 
dalam pengadministrasiannya. 

Ekonomis
 Yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa dalam 

pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya 
yang mahal, peralatan yang kompleks dan mahal, 
tenaga dan waktu yang banyak.



BENTUK PELAKSANAAN TES :
1.    Tes lisan, berbentuk tanya jawab face to face. Penilai 

memberikan pertanyaan secara langsung kepada 
peserta tes. 

2.   Tes Perbuatan, dilakukan dengan cara menyuruh 
peserta didik (peserta tes) untuk melakukan sesuatu 
pekerjaan yang bersifat fisik (praktik). 

3.   Tes Tertulis, dilakukan secara berkelompok dengan 
mengambil tempat di suatu ruangan tertentu. Dalam 
ujian tertulis dikenal dua bentuk tes, yaitu tes essai 
(uraian) dan tes obyektif. 



Keunggulan Tes Lisan:

 Dapat digunakan untuk melakukan penilaian 
hasil belajar yang mendalam.

 Dapat digunakan untuk mengevaluasi 
kemampuan berpikir bertaraf tinggi.

 Dapat digunakan untuk menguji pemahaman 
seseorang terkait dengan hasil karyanya. 

 Tidak memungkinkan penyontekkan dan 
bahannya cukup luas.



Kelemahan Tes Lisan ……

 Jika pertanyaannya tidak dipersiapkan dgn baik, maka 
penguji hanya akan bertanya pada hal-hal yg diingatnya 
saja.

 Sangat mungkin terjadinya ketidak-adilan antara peserta 
tes, baik yang berkaitan dengan: lama waktu ujian, tingkat 
kesukaran soal maupun tolok ukur dlm penilaian.

 Penilaiannya bersifat sangat subyektif.

 Banyak memakan waktu dalam pelaksanaannya; dan

 Memungkinkan peserta tes  untuk bersikap ABS, atau 
mengiyakan semua komentar penguji dengan maksud 
supaya diluluskan.



Keunggulan Tes Perbuatan :

 Tes perbuatan dapat digunakan untuk melakukan 
penilaian sejumlah perilaku atau penampilan yang 
kompleks dalam situasi riil.

 Tes perbuatan dapat digunakan untuk melakukan 
penilaian penampilan yang tidak dapat dievaluasi 
dengan alat-alat evaluasi lainnya.

 Ujian perbuatan dapat digunakan untuk melihat 
kesesuaian antara pengetahuan yang bersifat teoritis 
dan keterampilan di dalam praktik.

 Di dalam ujian perbuatan tidak ada peluang untuk saling 
menyontek.



Kelemahan Tes Perbuatan :

 Ujian perbuatan memerlukan waktu yang lebih banyak, 
karena penilaiannya hanya dapat dilakukan seorang 
demi seorang (terutama pada penilaian proses).

 Ujian perbuatan pada umumnya memerlukan peralatan, 
mesin-mesin atau bahan-bahan khusus, sehingga 
menjadi lebih mahal daripada ujian tertulis.

 Penilaian dalam ujian perbuatan pada umumnya lebih 
subyektif, karena akan selalu melibatkan keputusan 
penilai.

 Seringkali sangat membosankan, karena umumnya 
bersifat monoton.



TES TERTULIS …..
1. Soal Tes Bentuk Uraian (Essai), 

Ciri khas tes uraian adalah bahwa jawaban soal tidak
disediakan oleh orang yang mengkonstruksi tes, tetapi
harus dipasok oleh peserta tes. Peserta tes bebas 
menjawab pertanyaan yang diajukan.

2. Soal Tes Bentuk Obyektif, 
Tes bentuk objektif adalah perangkat tes yang butir-butir
soalnya mengandung alternatif jawaban yang harus dipilih
atau dikerjakan oleh peserta tes. Alternatif jawaban telah
dipasok oleh pengkonstruksi butir soal. Peserta tes hanya
memilih jawaban dari alternatif jawaban yang telah
disediakan



Soal Tes Bentuk Uraian (Essai)

 Tes ini umumnya memerlukan jawaban yang 
berbentuk bahasan. Ciri-cirinya selalu diawali 
dengan kata-kata ”Bagaimana, Mengapa, Berikan 
alasan, Uraikan, Jelaskan, Bandingkan, 
Simpulkan, Tunjukkan, Bedakan” dan sebagainya.

 Mengingat untuk dapat memberikan jawaban soal 
tes bentuk essai ini melibatkan tingkat berpikir 
yang tinggi dan kemampuan berpikir abstrak, 
maka soal tes ini tentunya belum sesuai untuk 
digunakan bagi peserta didik di tingkat dasar, 
seperti: kelas 1, 2, atau 3 SD. 



Keunggulan Tes Uraian :

 Jawaban harus disusun sendiri oleh testi (melatih 
dalam pemilihan kata-kata dan menyusun kalimat)

 Tidak ada kemungkinan menebak;
 Dapat mengukur kemampuan yang kompleks;
 Dapat digunakan untuk mengembangkan 

penalaran testi;
 Proses penyusunan soalnya relatif mudah; dan
 Proses berpikir testi dapat dilacak dari jawabannya.



Kelemahan Tes Uraian:
 Jumlah soal sangat terbatas, sehingga cakupan materi 

(validitas isi) lemah;
 Tingkat kebenaran jawaban dan penilaiannya subyektif;
 Jawaban testi kadang tidak relevan dengan pertanyaan;
 Pemeriksaannya sulit, hanya dapat dilakukan oleh 

penyusunnya;
 Skor umumnya kurang reliabel; 
 Kualitas jawaban tergantung pada kemampuan dalam 

memilih  kata-kata dan menyusun kalimat; dan
 Banyak dijumpai soal-soal tes uraian yang hanya 

mengungkap pengetahuan yang dangkal.



Meningkatkan Obyektivitas Tes 
Uraian :
 Penilaian dilakukan oleh lebih dari satu 

orang (validitas antar rater);
 Membuat pedoman penilaian;
 Memecah langkah perumusan jawaban 

(dinilai tiap-tiap langkahnya  penilaian 
kemampuan proses);

 Koreksi hendaknya dilakukan sekali 
selesai (sehingga situasi kejiwaan penilai 
dalam kondisi yang sama).



Tes Obyektif …
 Tes bentuk objektif adalah perangkat tes yang 

butir-butir soalnya mengandung alternatif  
jawaban yang harus dipilih oleh peserta tes. 
Alternatif jawaban telah disediakan oleh 
penyusun butir soal. Dalam hal ini, peserta tes 
hanya tinggal memilih jawaban yang benar atau 
paling benar dari alternatif jawaban yang telah 
disediakan. 

 Pada dasarnya, ada empat bentuk tes obyektif, 
yaitu : (1) Bentuk Benar-Salah atau B-S; (2) 
Bentuk jawaban singkat atau isian singkat; (3) 
Bentuk menjodohkan; dan (4) bentuk pilihan 
ganda (multiple choice). 



Keunggulan Tes Obyektif:
 Jumlah soal banyak, sehingga dapat mencakup 

semua isi mata pelajaran (representatif 
validitas isi baik);

 Penilaiannya mudah dan obyektif;
 Tidak ada kemungkinan bagi testi untuk me-

ngemukakan hal-hal yang tidak relevan dengan 
pertanyaan;

 Hasil tes dapat diinformasikan  lebih cepat;
 Reliabilitas skor tinggi; dan
 Memungkinkan penyelenggaraan tes bersama 

pada wilayah yang luas (SPMB, UNAS, UAS, UUB 
dsb).



Kelemahan Tes Obyektif :

 Tidak melatih testi untuk mengemukakan ide-
idenya secara tertulis;

 Kemungkinan menebak besar sekali, dan sulit 
dilacak;

 Sulit untuk membuat soal yang baik, dan 
sering hanya mengukur kemampuan yang 
dangkal; dan 

 Banyak waktu yang tersita untuk membaca 
soal dan jawabannya.


