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ABSTRAK 

Berdasarkan supervisi kelas yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru di 

SD Negeri Kaliangkrik Kabupaten Magelang diketahui bahwa selama ini masih 

banyak guru yang belum memiliki kemampuan yang baik dalam penyusunan 

naskah soal, hal ini dapat dilihat dari naskah soal ulangan harian bentuk pilihan 

ganda yang dibuat oleh guru  masih terdapat  naskah soal yang belum memenuhi 

kadiah penulisan soal dari segi materi, konstruksi dan bahasa. Melihat kondisi 

tersebut perlu diupayakan adanya peningkatan kemampuan guru dalam 

penyusunan soal pilihan ganda melalui bimbingan dengan bantuan kartu analisis 

soal. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Sekolah dengan masing-

masing 2 siklus. Subjek penelitian berjumlah 6 orang yaitu guru kelas dari kelas 1 

sampai kelas 6 di SD Negeri Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten 

Magelang.Hasil penelitian di SD Negeri Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik 

Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada kemampuan 

guru dalam penyususnan soal pilihan ganda setelah mengikuti bimbingan dengan 

bantuan kartu analisis soal. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Guru, Soal Pilihan Ganda, Analisis Soal. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penilaian dalam proses pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat 

dipisahkan dari komponen lainnya khususnya pembelajaran. Penilaian merupakan 

proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk 

memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik 

secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran 

antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran 

(learning outcomes). Berdasarkan penilaian hasil belajar oleh pendidik, pendidik 

dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan 

pembelajaran dan belajar. 
Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatannya, pendidik dan peserta didik 

memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus diperbaiki dan dapat melakukan 

refleksi mengenai apa yang dilakukannya dalam pembelajaran dan belajar. Selain 

itu bagi peserta didik memungkinkan melakukan proses transfer cara belajar tadi 
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untuk mengatasi kelemahannya (transfer of learning). Sedangkan bagi guru, hasil 

penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan alat untuk mewujudkan 

akuntabilitas profesionalnya, dan dapat juga digunakan sebagai dasar dan arah 

pengembangan pembelajaran remedial atau program pengayaan bagi peserta didik 

yang membutuhkan, serta memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dan proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  

Hasil penilaian sangat dipengaruhi oleh alat penilaian yang digunakan pada 

saat proses penilaian. Untuk mendapatkan hasil penilaian sesuai dengan yang 

diharapkan dalam tujuan pembelajaran diperlukan alat penilaian yang valid dan 

reliabel. Salah satu alat penilaian dalah naskah soal untuk keperluan test tertulis.  

Pada kenyataan dilapangan, masih banyak guru yang belum memiliki 

kemampuan yang baik dalam penyusunan naskah soal. Guru lebih sering 

mengadopsi naskah soal yang sudah ada. Baik dari bank soal maupun dari lembar 

kerja siswa atau sumber lain. Dari hasil pengamatan terhadap naskah soal ulangan 

harian bentuk pilihan ganda yang dibuat oleh guru masih terdapat naskah soal yang 

belum memenuhi kadiah penulisan soal dari segi materi, konstruksi dan bahasa. 

Kondisi tersebut di atas mendorong untuk diadakan upaya peningkatan 

kemampuan guru dalam menyusun naskah soal, khususnya soal pilihan ganda. 

Kemampuan menyusun soal menjadi sangat penting untuk ditingkatkan agar hasil 

penilaian dapat dijadikan dasar untuk perbaikan pelaksanaan pembelajaran. Dalam 

hal ini melalui bimbingan yang akan kami berikan pada guru kelas di SD Negeri 

Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan rincian 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses bimbingan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

penulisan / penyusunan soal pilihan ganda ? 

2. Apakah kegiatan bimbingan dengan menggunakan kartu analisis soal dapat 

meningkatkan kemampuan guru dalam penulisan/penyusunan soal pilihan 

ganda ? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan umum Penelitia Tindakan Sekolah 

a) Mengoptimalkan fungsi dan peran kepala sekolah dalam supervisi akademik, 

khususnya dalam pelaksanaan penilaian oleh guru  

b) Meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik guru dalam 

melaksanakan standar penilaian. 

c) Meningkatkan prestasi sekolah di bidang akademik  

d) Meningkatkan pengelolaan sekolah dalam pemenuhan SPM atau SNP 

Tujuan khusus Penelitian Tindakan Sekolah dengan bimbingan ini adalah 

a. Meningkatkan kinerja guru dalam penulisan / penyusunan soal pilihan 
ganda yang sesuai dengan kaidah penulisan soal 

b. Memberikan pemahaman  dan pengalaman kepada guru kelas  tentang 

teknis menganalisa soal sesuai dengan kaidah penulisan soal. 
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c. Meningkatkan keterampilan guru kelas  dalam melaksanakan penilaian 

hasil  pembelajaran 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Tes Prestasi Belajar 

Penilaian merupakan salah satu komponen penting dalam proses 

pembelajaran. Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan tingkat 

pencapaian hasil pembelajaran. Prayitno (2009) menyatakan bahwa tujuan umum 

penilaian adalah untuk mengungkapkan dan memberikan posisi terhadap proses 

pelaksanaan pembelajaran dan isi perolehan peserta didik dari proses pembelajaran 

yang diikutinya. 

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan 

berkesinambungan untuk memperoleh data dan informasi tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik. Penilaian juga digunakan untuk mengumpulkan data dan 

informasi tentang kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran sehingga 

dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses 

pembelajaran (Kemendikbud, 2015). 

Tes adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan (Suharsimi Arikunto, 2012).  

Tes prestasi belajar adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

seseorang setelah menjalani proses pembelajaran. Tes ini penting sekali dilakukan 

oleh guru, sekolah maupun lembaga kependidikan untuk mengetahui seberapa jauh 

siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hasil tes dapat 

digunakan oleh guru, sekolah, atau institusi kependidikan lainnya untuk 

mengambil keputusan atau umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. 

(Balitbang, Depdiknas, 2007). 

Banyak cara yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan tes prestasi 

belajar, diantaranya dengan menggunakan perangkat soal sebagai alat ukur. Jika 

ditinjau dari penyiapan alat tes yang digunakan, maka pengukuran tes prestasi 

belajar dapat dibagi dua tipe yaitu (1) pengukuran yang menggunakan tes standar 

dan (2) pengukuran yang menggunakan tes yang dibuat guru.  

Bentuk tes prestasi belajar secara umum dilaksanakan dalam bentuk tes 

tertulis (paper and pencil test). Tes tertulis merupakan kumpulan soal-soal yang 

diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, siswa tidak 

selalu harus merespon dalam bentuk jawaban, tetapi juga dapat dilakukan dalam 

bentuk lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar dan sejenisnya. Tes 

tertulis merupakan teknik pengukuran yang banyak digunakan dalam menilai 

pencapaian kompetensi mata pelajaran sebagai hasil belajar. 

Soal tes tertulis dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu soal dengan 

memilih jawaban yang sudah disediakan (bentuk soal pilihan ganda, benar-salah) 

dan soal dengan memberikan jawaban secara tertulis (bentuk soal isian, jawaban 
singkat dan uraian). Dilihat dari bentuk soalnya, tes tertulis dapat dikelompokkan 

menjadi tes tertulis objektif seperti pilihan ganda dan isian, dan tes tertulis non-

objketif seperti bentuk soal uraian non-objketif. 
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Tes tertulis bentuk pilihan ganda (Multiple Choice) merupakan bentuk soal 

yang merupakan pertanyaan atau pernyataan yang belum lebgkap dan jawabannya 

dapat dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disedikan. Secara 

umum, setiap soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal (stem) dan pilihan jawaban 

(option). Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh (distractor). 

Soal pilihan ganda dapat diskor dengan mudah, cepat, dan memiliki objektivitas 

yang tinggi, mengukur berbagai tingkatan kognitif, serta dapat mencakup ruang 

lingkup materi yang luas dalam suatu tes. 

Bentuk ini sangat tepat digunakan untuk ujian berskala besar yang hasilnya 

harus segera diumumkan, seperti ujian nasional, ujian akhir sekolah, dan ujian 

seleksi pegawai negeri. Hanya saja, untuk meyusun soal pilihan ganda yang 

bermutu perlu waktu lama dan biaya cukup besar, disamping itu, penulis soal akan 

kesulitan membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi, terdapat peluang untuk 

menebak kunci jawaban, dan peserta mudah mencotek kunci jawaban. 

 

Kaidah Penulisan Soal Pilihan Ganda 

Penulisan soal merupakan salah satu langkah penting untuk menghasilkan 

alat ukur atau perangkat tes yang baik. Penulisan soal adalah penjabaran indikator 

jenis dan tingkat perilaku yang hendak diukur menjadi pertanyaan-pertanyaan yang 

karakteristiknya sesuai dengan perinciannya dalam kisi-kisi. Dengan demikian 

setiap pertanyaan atau butir soal harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas apa 

yang ditanyakan dan jelas pula jawaban yang diinginkan. Mutu setiap butir soal 

akan menentukan mutu tes secara keseluruhan (Hamdani, 2010;314) 

Sebagai pedoman resmi untuk digunakan disekolah, Departemen Pendidikan 

Nasional melalui Pusat Penilaian Pendidikan di bawah Badan Penelitian dan 

Pengembangan (2007) menetapkan kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda. 

Kaidah penulisan soal pilihan ganda meliputi tiga aspek peninjauan yaitu aspek 

materi, konstruksi dan bahasa. 

Kaidah yang harus diikuti dalam penulisan soal bentuk pilihan ganda adalah: 

Aspek Materi 

1. Soal harus sesuai dengan indikator. 

2. Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. 

3. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. 

 

Aspek Konstruksi 

1. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja. 

3. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. 

4. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. 

5. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. 

6. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan, "Semua pilihan jawaban di 
atas salah", atau "Semua pilihan jawaban di atas benar". 

7. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya nilai angka tersebut, atau kronologisnya. 
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8. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus 

jelas dan berfungsi. 

9. Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 

 

Aspek Bahasa 

1. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia. 

2. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat, jika soal akan digunakan 

untuk daerah lain atau nasional. 

3. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. 

4. Pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu 

kesatuan pengertian. 

 

Pengertian Bimbingan 

Prayitno (2009) menyatakan Bimbingan adalah proses pemberian bantuan 

yang dilakukan oleh yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu agar 

orang-orang yang dibimbingnya dapat mengembangkan kemampuan dirinya 

sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada 

dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Sasaran tindakan sekolah dalam workshop ini adalah guru kelas dari kelas 1 

sampai kelas 6 di SD Negeri Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten 

Magelang, sejumlah 6 orang guru kelas yang ada pada sekolah tersebut. 

Pelaksanaan penelitian pada semester I tahun pelajaran 2018/2019 selama 3 bulan 

yang dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2018. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Sumber data berupa data kualitatif 

diperoleh dari pengamatan atau penilaian hasil proses pembelajaran oleh guru dan 

dibantu pengamat. Untuk komitmen guru menyusun RPP yang lengkap datanya 

adalah berupa aktivitas guru dalam pertemuan formal.  

 

Teknis Analisis Data 

(1) Hasil penelitian instrumen panduan observasi berupa rekapitulasi kondisi awal 

kinerja guru dalam pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 

2007 yaitu standar proses (yang memuat tentang elaborasi).   

(2) Hasil penelitian dianalisis secara naratif dengan menjelaskan perubahan 

perilaku guru dalam pembelajaran.Analisis data hasil penelitian yang 

tergolong data kualitatif dilakukan melalui reduksi data, pemaparan data, dan 
penyimpulan hasil analisis (Suyanto, dkk.,  2006). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tindakan I 

Tindakan bimbingan pada tindakan I yang diawali dengan pemaparan 

kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda. Kegiatan dilanjutkan dengan 

penugasan penulisan soal pilihan ganda berdasarkan pada kisi-kisi penulisan soal 

yang dibuat oleh pembimbing. Produk yang dihasilkan dari kegiatan tersebut 

adalah butir-butir soal hasil karya guru. 

Setelah melalui proses skoring dan analisis terhadap soal yang disusun guru, 

peneliti mendapat gambaran tingkat kemampauan guru dalam menulis soal pilihan 

ganda yang memenuhi kaidah penulisan soal pilihan ganda. Gambaran tingkat 

kemampuan tersebut sebagaimana grafik berikut ini: 

Gambar 1. Perbandingan Tingkat Kemampuan Guru 
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55.20 56.40 58.40 56.80 60.20
64.80

79.40

55.20

90.20

70.80

90.20 94.00

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

Kondisi Awal Tindakan 1

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Grafik perbandingan kondisi kondisi awal dan tindakan I menunjukan 

bahwa kemampuan guru dalam penulisan soal pilihan ganda sebagian besar 

meningkat. Hanya ada satu guru yang memperolah skor lebih rendah pada tindakan 

I dibandingkan dengan kondisi awal. Hasil penelusuran lebih lanjut diperoleh 

keterangan bahwa guru yang bersangkutan hanya mengadopsi soal dari soal-soal 

latihan pada tindakan I. 

Secara keseluruhan rata-rata kemampuan guru meningkat dari kondisi 

kondisi awal dan kondisi setelah tindakan bimbingan pada tindakan I. Skor rata-

rata kemampuan guru dari 58,29 pada kondisi kondisi awal menjadi 74,04 pada 

kondisi akhir tindakan I. Secara kualitatif kemampuan guru dalam menulis soal 

pilihan ganda yang sesuai dengan kaidah penulisan soal meningkat dari katagori 

CUKUP BAIK pada kondisi awal menjadi katagori BAIK pada akhir tindakan I. 

Peningkatan kemampuan guru dalam menulis soal pilihan ganda dari kondisi 

kondisi awal menuju akhir tindakan I sebagaimana tergambar pada garfik berikut: 
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Gambar 2. Perbandingan Tingkat Kemampuan Guru dalam Penulisan Soal 

Pilihan Ganda Pada Kondisi Awal dan Tindakan I 
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Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Sebagai pelengkap data penelitian, dilakukan juga interprestasi atas 

jawaban angket tanggapan guru terhadap tindakan bimbingan penulisan soal. Dari 

jawaban angket tanggapan guru tindakan I menunjukan bahwa: 

1. 67% guru belum pernah mengikuti bintek penulisan soal; 

2. 89% guru belum paham kaidah penulisan soal pilihan ganda; 

3. 67% guru tidak menyusun sendir soal ulangan untuk siswanya; 

4. 100% guru menggunakan soal dari buku latihan soal; 

5. 100% guru mengganggap bimbingan penulisan soal sangat penting. 

 

Tindakan II 

Dari hasil analisis terhadap soal-soal yang telah diperbaiki, peneliti 

mendapat gambaran tingkat kemampauan guru dalam menulis soal pilihan ganda 

yang memenuhi kaidah penulisan soal pilihan ganda. Gambaran tingkat 

kemampuan guru pada tindakan II sebagaimana grafik berikut ini: 

Gambar 3. Perbandingan Tingkat Kemampuan Guru 

Kondisi Awal dan Tindakan I 
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Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
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Secara keseluruhan rata-rata kemampuan guru juga meningkat dari kondisi 

kondisi awal sampai dengan tindakan II. Skor rata-rata kemampuan guru dari 58,29 

pada kondisi kondisi awal menjadi 74,04 pada kondisi akhir tindakan I dan 

meningkat menjadi 99,07 pada akhir tindakan II. Secara persentase juga terjadi 

kenaikan jumlah guru yang meningkat kemampuanya dalam penulisan soal pilihan 

ganda. Jumlah guru yang memperoleh predikat amat baik meningkat dari 33% 

pada tindakan I menjadi 100% pada tindakan II. 

Gambar 4. Perbandingan Tingkat Kemampuan Guru dalam Penulisan Soal 

Pilihan Ganda pada Kondisi awal, Tindakan I dan Tindakan II 
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Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Data dari angket tanggapan guru terhadap kegiatan bimbingan penulisan soal 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. 100% guru memahami kaidah penulisan soal pilihan ganda setelah mengikuti 

pemamparan umum pada tindakan I; 

2. 100% guru memahami kekurangan atau kelemahan soal yang telah disusunya 

pada tindakan I; 

3. 100% guru menyatakan bahwa bimbingan individu yang dilakukan oleh Kepala 

Sekolah sangat bermanfaat bagi perbaikan soal; 

4. 100% guru menyatakan bahwa kartu analisis soal yang dibuat Kepala Sekolah 

sangat membantu dalam penulisan soal yang lebih baik; 

5. 100% guru termotivasi untuk menyusun sendiri soal ulangan harian siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kemampuan guru dalam penulisan soal pilihan ganda melalui kegiatan 

bimbingan di SD Negeri Kaliangkrik merupakan hasil dari rangkaian kegiatan 

penelitian tindakan sekolah. Model bimbingan yang tepat untuk meningkatan 

kemampuan guru dalam menulis soal pilihan ganda yang sesuai dengan kaidah 

penulisan soal, adalah diawali dengan bimbingan secara kelompok melalui 

pemaparan dilanjutkan dengan bimbingan individu dengan menitik bertakan pada 

kelemahan dan kekurangan masing-masing guru. Dengan demikian kemampuan 

guru dalam penulisan soal pilihan ganda dapat ditingkatkan dikarenakan secara 

rinci dan terbuka guru mengetahui kekurangan dari soal yang dibuatnya. Dan 



Jurnal Mitra Pendidikan                                     Volume VI, Nomor 1, Januari 2019 

 

Susila Widiantara                99  

membuat guru lebih termotivasi untuk menyusun sendiri soal-soal ulangan bagi 

siswanya. 

 

Saran 

Berdasarkan fakta, data dan kesimpulan hasil penelitian Tindakan Sekolah 

tentang peningkatan kemampuan guru dalam penulisan soal pilihan ganda melalui 

kegiatan bimbingan diharapkan : 

1. Guru harus benar-benar memahami kaidah-kaidah penulisan soal, sehingga 

mampu menyusun alat evaluasi yang valid. 

2. Penggunaan buku-buku latihan soal sebagai sumber adopsi soal untuk ulangan 

siswa sebaiknya jangan dijadikan pedoman utama dalam penulisan soal – soal 

dalam bentuk pilihan ganda atau kalau dapat dihindari, karena belum dapat 

diyakini kelayakan dan validitasnya. 

3. Kepala Sekolah perlu melakukan bimbingan yang sistematis, terencana dan 

terus menerus dalam upaya peningkatan kompetensi guru kaitanya dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik.. 
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