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MENYUSUN SOAL TES OBJEKTIF: BENTUK PILIHAN GANDA 

(CONSTRUCTING OBJECTIVE TEST ITEMS: MULTIPLE-CHOICE FORM) 

Oleh: Marmiyanah 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Soal tes objektif tidak terbatas pada pengukuran hasil belajar sederhana.  Soal 

pilihan ganda dapat mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman dan juga bebas 

dari berbagai pembatasan bentuk soal objektif lainnya. 

Soal bentuk pilihan ganda umumnya dikenalkan sebagai tipe soal tes objektif 

yang paling luas untuk diterapkan dan digunakan. Soal ini lebih efektif untuk 

mengukur beberapa hasil belajar sederhana daripada mengukur dengan soal jawaban 

singkat, soal betul salah, dan latihan menjodohkan. Lagi pula, tes ini dapat mengukur 

berbagai hasil pengetahuan yang lebih kompleks,  pemahaman, dan penerapan. 

Keflesibelan ini, ditambah soal berkualitas tinggi biasanya ditemukan pada bentuk 

soal pilihan ganda, menuntun penggunaan secara luas dalam tes pencapaian. 

  

II. PEMBAHASAN 

2.1 Karakteristik Soal Pilihan Ganda 

Soal pilihan ganda terdiri atas sebuah masalah dan daftar saran pemecahannya. 

Masalah yang dinyatakan sebagai pertanyaan langsung atau pernyataan tidak lengkap 

disebut stem soal. Daftar saran pemecahan termasuk kata-kata, nomor, simbol, atau 

frasa disebut alternative (juga disebut pilihan atau option). Siswa disarankan untuk 

membaca stem dan daftar pilihan dan memilih satu pilihan yang tepat atau yang 

terbaik. Pilihan yang tepat pada setiap soal disebut jawaban, dan pilihan tersisa 

disebut pengecoh (juga disebut pemikat atau gagal). Pilihan-pilihan yang tidak tepat  

fungsinya dalam soal untuk mengecoh siswa yang ragu-ragu mengenai jawaban yang 

tepat. 

Menggunakan pertanyaan langsung atau pernyataan tidak lengkap dalam stem 

tergantung pada beberapa faktor. Bentuk pertanyaan langsung lebih mudah ditulis, 

lebih alami bagi siswa, dan lebih jelas disajikan dalam rumusan masalah. Di sisi lain, 

bentuk pernyataan tidak lengkap, lebih ringkas dan jika terampil masalah dapat 

disajikan dengan baik. Prosedur umumnya, tiap stem dimulai dengan pertanyaan 

langsung dan dialihkan pada bentuk pernyataan tidak lengkap hanya ketika kejelasan 

masalah dapat diingat dan diringkas. 
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Contoh bentuk pertanyaan langsung: 

1. Manakah kota-kota berikut ini yang merupakan ibukota California? 

A. Los Angeles 

B. Sacramento  (√) 

C. San Diego 

D. San Fransisco 

 

Contoh bentuk pernyataan tidak lengkap: 

 

2. Ibukota California terletak di 

A. Los Angeles 

B. Sacramento  (√) 

C. San Diego 

D. San Fransisco 

 

 Contoh tipe jawaban terbaik: 

3. Manakah faktor-faktor pendukung tebaik dipilihnya Sacramento sebagai 

ibukota California? 

A. Pusat lokasi   (√) 

B. Iklim yang baik 

C. Jalan raya yang baik 

D. Populasi yang besar 

 

Soal pada nomor 1 dan 2 merupakan soal tipe jawaban tepat, sedangkan soal 

nomor 3 merupakan soal tipe jawaban terbaik. Bentuk soal nomor 3, jawaban terbaik, 

merupakan bentuk soal pilihan ganda yang lebih sulit dari kedua soal sebelumnya. 

Soal tipe jawaban terbaik menuntut pemahaman, aplikasi, atau interpretasi dari 

informasi faktual. 

 

2.2 Penggunaan Soal Pilihan Ganda 

Soal pilihan ganda adalah tipe soal yang banyak dipergunakan. Soal ini dapat 

mengukur variasi hasil belajar dari yang sederhana sampai yang kompleks, dan ini 

dapat diterima sebagai  tipe pengukuran terbaik dari berbagai sudut pandang.  

Penggunaan soal pilihan ganda dalam pengukuran antara lain sebagai berikut. 

1. Mengukur hasil pengetahuan 

• Pengetahuan Terminologi: siswa dapat menunjukkan pengetahuan 

mereka khususnya melalui pilihan kata yang mempunyai makna sama 

seperti pemberian istilah atau dengan pemilihan defenisi istilah. 

• Pengetahuan Fakta Khusus: hal yang penting tentang kebenaran dan  

kebutuhan dasar untuk mengembangkan pemahaman, keterampilan 
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berpikir, dan hasil belajar kompleks lainnya.Soal pilihan ganda 

dirancang untuk mengukur fakta khusus dapat berbagai bentuk yang 

berbeda, tetapi kata tanya siapa, apa, kapan, dan di mana lebih sering 

digunakan.  

• Pengetahuan Prinsip: soal pilihan ganda ditampilkan lebih sulit, tetapi 

hal ini disebabkan prinsip-prinsip yang lebih kompleks dari pada fakta-

fakta yang terisolasi. 

• Pengetahuan Metode dan Prosedur: termasuk pengetahuan prosedur 

laboratorium, pengetahuan komunikasi, koputerisasi, keterampilan, 

pengetahuan metode pemecahan masalah, prosedur pemerintahan, dan 

sebagainya  

2. Mengukur hasil pada tingkat pemahaman dan aplikasi 

• Kemampuan mengidentifikasi aplikasi fakta dan prinsip 

Biasanya metode untuk menentukan pembelajaran siswa yang telah 

berlalu selain mengingat fakta atau prinsip belaka yaitu dengan 

menanyakan identifikasi aplikasi yang tepat dalam situasi yang baru bagi 

siswa. 

• Kemampuan menginterpretasi hubungan sebab akibat 

Pemahaman dapat diukur berkali-kali dengan menyuruh siswa untuk 

menginterpretasikan berbagai hubungan antarfakta. Salah satu hubungan 

yang paling penting dan biasa pada pokok bahasan adalah hubungan 

sebab akibat. Pemahaman hubungan seperti ini dapat diukur melalui  

hubungan sebab akibat yang spesifik dan menyuruh siswa untuk 

mengidentifikasi alasan-alasan terbaik untuk itu. 

• Kemampuan membenarkan metode dan prosedur 

Siswa harus mengetahui metode yang benar atau rangkaian langkah-

langkah dalam sebuah prosedur, tanpa harus menjelaskan mengapa hal 

ini merupakan metode atau rangkaian terbaik dalam langkah-langkah. 

Hal ini dapat diukur dengan soal pilhan ganda dengan menyuruh siswa 

memilih beberapa penjelasan yang memungkinkan terbaik dari sebuah 

metode atau prosedur. 
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2.3 Keunggulan dan Kelemahan Soal Pilihan Ganda 

Soal pilihan ganda memiliki keunggulan dan kelemahan. Berikut ini keunggulan 

soal pilihan ganda. 

• Soal pilihan ganda merupakan salah satu soal tes yang dapat diterapkan 

secara luas untuk mengukur pencapaian.  

• Tes ini dapat mengukur berbagai tipe pengetahuan dan hasil belajar 

kompleks secara efektif. Selain itu, tes ini juga bebas dari berbagai 

karakteristik singkat dari tes tipe lain. Keambiguan yang kerap terjadi 

pada soal jawaban singkat dapat dihindari disebabkan  struktur pilihan 

yang berdasarkan pada situasi yang lebih baik. 

• Soal pilihan ganda membantu kita dalam menentukan skor jawaban 

salah. Siswa harus mengetahui jawaban yang paling tepat untuk 

mendapatkan skor.  

• Soal pilihan ganda memberikan reabilitas yang lebih baik. 

• Soal pilihan ganda melalui pelatihan menjodohkan menghindari 

keseragaman materi, sebab tiap soal mengukur ide tunggal. 

• Dua karakter soal pilihan ganda yang paling berguna disebutkan: 1) 

secara relatif bebas rangkaian respon, 2) menggunakan sejumlah 

alternatif hasil diagnostik yang dapat diterima. 

• Penerapan soal pilihan ganda beserta keunggulannya memudahkan 

dalam penyusunan soal tes berkualitas tinggi. 

Selain keunggulan, soal pilihan ganda memiliki kelemahan sebagai berikut. 

• Soal pilihan ganda tidak dapat menentukan bagaimana situasi 

sesungguhnya ketika siswa mengerjakan soal itu. 

• Soal pilihan ganda menuntut untuk memilih jawaban tepat, oleh karena 

itu, ini tidak dapat diadaptasikan untuk mengukur keterampilan dalam 

memecahkan masalah matematika dan sains atau untuk mengukur 

kemampuan mengorganisasikan dan mengemukakan ide. 

• Soal pilihan ganda memiliki kelemahan yang tidak diungkapkan oleh 

tipe soal lain. Dalam tipe ini sulitnya menemukan pilihan tidak tepat 

yang cukup tetapi pengecoh yang masuk akal. Masalah ini khususnya 

disebabkan pada tingkat  dasar kosakata dan pengetahuan siswa terbatas.  
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2.4 Saran untuk Menyusun Soal Pilihan Ganda 

Umumnya penerapan dan keutamaan kualitas soal pilihan ganda  direalisasikan 

sepenuhnya dalam konstruksinya. Rumusnya secara jelas menyatakan masalah, 

mengidentifikasi alternatif yang dapat diterima, dan menyingkirkan tanda jawaban 

yang tidak relevan. Berikut ini saran khusus untuk tujuan ini. 

1) Stem soal harus bermakna dan harus ada defenisi masalah. 

Pengecekan yang baik terhadap pernyataan masalah yang memadai adalah 

dengan membaca pilihan dan stem itu sendiri.  

2) Stem soal sedapat mungkin harus dibebaskan dari materi yang tidak relevan. 

Ini akan meningkatkan kemungkinan pernyataan masalah dalam stem secara 

jelas dan mengurangi waktu baca yang dibutuhkan. Ada beberapa 

pengecualian untuk peraturan ini. Dalam tes kemampuan memecahkan 

masalah, materi yang tidak relevan boleh dimasukkan dalam stem soal untuk 

menentukan apakah siswa dapat mengidentifikasi dan memilih materi yang 

relevan untuk solusi masalah. Biasanya, mengulang kata umum dalam 

alternatif kadang-kadang diperlukan untuk konsistensi gramatikal atau 

kejelasan.  

3) Penggunaan pernyataan negatif stem soal hanya ketika hasil belajar 

menuntutnya secara signifikan. Sebagian besar masalah dapat dan harus 

dinyatakan dalam ungkapan positif.  Ini menghindari kemungkinan siswa 

mengabaikan kata-kata ‘tidak’ ‘bukan’, ‘setidaknya’ dan sebagainya yang 

digunakan dalam pernyataan negatif. 

4) Seluruh alternatif pilihan harus konsisten secara gramatikal dengan stem 

soal. 

5) Sebuah soal harus memuat hanya satu jawaban tepat atau terbaik secara 

jelas. 

6) Soal yang digunakan untuk mengukur pemahaman harus memuat beberapa 

kasus, tetapi jangan terlalu banyak. 

Masalah baru yang terlalu banyak biasanya dapat dihindari dengan memilih 

situasi dari pengalaman sehari-hari siswa, termasuk dalam stem soal 

informasi fakta yang diperlukan, dan melalui  frasa soal sehingga tipe 

aplikasi dan interpretasi lebih jelas. 

7) Seluruh pengecoh harus masuk akal 
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Tujuan dari sebuah pengecoh adalah mengecoh yang tak diketahui dari 

jawaban benar. Bagi siswa yang tidak mencapai hasil yang diujikan, 

pengecoh paling tidak semenarik jawaban tepat dan lebih disukai lagi. 

Sepantasnya susunan soal pilihan ganda, tiap pengecoh akan dipilih  oleh 

beberapa siswa. Jika sebuah pengecoh tidak dipilih siapa pun, itu artinya 

tidak berfungsi pada soal dan harus dielminasi atau ditolak.  

8) Penggabungan verbal antara stem dan jawaban yang tepat harus dihindari 

Sering sebuah kata pada jawaban tepat akan berupa petunjuk yang tidak 

berhubungan disebabkan bentuk atau bunyinya seperti kata dalam stem soal. 

Penggabungan verbal seperti ini seharusnya tidak pernah diperbolehkan,   

bagi siswa yang kurang untuk memilih jawaban tepat. 

9) Panjang relatif pilihan tidak menjadi petunjuk jawaban. 

Jawaban tepat biasanya memerlukan syarat, dia cenderung lebih panjang 

daripada pengecoh kecuali dibuat untuk mengontrol panjang relatif pilihan. 

Jika jawaban tepat tidak dapat dipendekkan, pengecoh dapat diperluas untuk 

dipanjangkan. Perpanjangan pengecoh juga dibuat dengan alasan lain yang 

masuk akal. Panjang relatif jawaban tepat harus divariasikan dari satu soal 

ke soal lainnya seperti cara yang tidak berpola yang dapat dilihat untuk 

mengindikasikan jawaban. 

10) Jawaban benar harus muncul pada tiap posisi alternatif dalam jumlah yang  

sama, tetapi secara acak. 

Penempatan jawaban benar pada tiap posisi kira-kira seimbang jumlahnya, 

perlu dihindari pola regular respon.  

11) Menggunakan alternatif spesial secara hemat seperti “tidak ada di atas” atau 

“semua di atas”. 

12) Jangan menggunakan soal pilihan ganda ketika tipe soal lain lebih layak. 

13) Keluar dari peraturan ini ketika Anda mempunyai alasan tepat untuk 

melakukannya. 

 

III. PENUTUP 

Soal pilihan ganda terdiri dari masalah dan daftar alternatif solusi (pemecahan 

masalah). Siswa merespon dengan memilih alternatif solusi yang tepat atau yang 

terbaik yang disediakan. Dalam hal lain, rumusan soal harus jelas dan bermakna tanpa 

referensi pada alternatif jawaban. 
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Soal pilihan ganda sangat fleksibel dan biasa digunakan untuk mengukur 

berbagai hasil belajar pada tingkat pengetahuan dan pemahaman. Hasil pengetahuan 

sepanjang menyangkut kosakata, fakta, prinsip, dan metode dan prosedur semua dapat 

diukur dengan soal pilihan ganda. Aspek pemahaman seperti penerapan dan 

interpretasi fakta, prinsip-prinsip, metode, dapat juga diukur dengan tipe soal ini.  

Keuntungan utama soal pilihan ganda adalah dapat diterapkan secara luas dalam 

pengukuran berbagai tahap pencapaian. Tipe ini juga bebas dari banyak pembatasan 

dari soal-soal objektif lainnya. Tipe ini cenderung menampilkan defenisi masalah 

yang lebih baik daripada soal jawaban singkat, menghindari keperluan keseragaman 

materi yang dibutuhkan oleh soal memasangkan, dan tipe ini mengurangi petunjuk-

petunjuk dan kerentanan terhadap menebak karakteristik  pada soal benar salah. 

Sebagai tambahan, soal pilihan ganda relatif bebas dari serangkaian respon dan 

berguna dalam diagnosis. 
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