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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pengertian Menyusun Tes Multiple Choice

Tes berasal dari bahasa Perancis Kuno “test” dengan arti “piring

untuk menyisihkan logam-logam mulia”. Dalam bahasa Inggris di tulis

dengan test yang dalam bahasa Indonesia di terjemahkan dengan “tes,

ujian atau percobaan”, dalam bahasa Arab “Imtihan”

Tes adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan

aturan-aturan yang sudah ditentukan.14 Tes diartikan juga sebagai sejumlah

pertanyaan yang membutuhkan jawaban, atau sejumlah pernyataan yang

harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan

seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang di kenai tes.15

Dari definisi tersebut di atas kiranya dapat dipahami bahwa dalam

dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud dengan tes adalah cara (yang

dapat di pergunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) dalam rangka

pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk

pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-

pertanyaan (yang harus dijawab), atau perintah-perintah (yang harus

dikerjakan) oleh testee, sehingga (atas dasar data yang diperoleh dari hasil

14 Suharsimi Arikunto, 2007, Opcit, h.53
15 Djemari Mardapi, 2008, Teknik Penyusunan Instrument Tes Dan Nontes, Jogyakarta :

Mitra Cendikia, h.67
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pengukuran tersebut) dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah

laku atau prestasi testee, nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai

yang di capai oleh testee lainnya, atau di bandingkan dengan nilai standar

tertentu.

Tes pada umumnya di gunakan untuk meningkatkan pembelajaran.

Tes pada umumnya di maksudkan untuk mengukur aspek-aspek prilaku

manusia, seperti aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), maupun

aspek keterampilan (psikomotor).16

Melalui tes guru dapat memperoleh informasi tentang berhasil

tidaknya peserta didik dalam menguasai tujuan-tujuan (standar kompetensi,

kompetensi dasar, dan indikator) yang telah di tetapkan dalam kurikulum.

Melalui tes guru dapat dengan mudah mendeteksi peserta didik yang sudah

menguasai dan yang belum menguasai. Melalui tes juga guru dapat

mendeteksi berhasil tidaknya pembelajaran yang telah di lakukan. Hasil tes

dapat di gunakan untuk memberikan laporan kepada pihak tertentu tentang

perkembangan kemajuan belajar peserta didik maupun tentang keberhasilan

guru mengajar.

2. Fungsi Tes

Mengapa perlu mengadakan tes. Dari berbagai teori yang di

kemukakan di atas tentang pengertian tes sudah tergambar fungsi atau

kegunaan tes itu sendiri yaitu untuk mengukur atau membandingkan.

Namun untuk mengkhususkan lagi, berikut ini akan penulis paparkan

16 Sumarna Surapranata, 2007, Panduan Penulisan Tes Tertulis , Bandung : Remaja
Rosda Karya, h.  19
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bebrapa pendapat ahli pendidikan mengenai fungus tes itu sendiri.

Menurut Anas Sudjono secara umum, ada dua macam fungsi yang

dimiliki oleh tes, yaitu :

a. Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik .dalam hubungan
ini tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau
kemajuan yang telah di capai oleh peserta didik setelah mereka
menempuh proses belajar mengajar dalam waktu tertentu.

b. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab
melalui tes tersebut akan dapat di ketahui seberapa jauh
program pengajaran yang telah di tentukan, telah dapat di
capai.17

Sedangkan menurut Ngalim Purwanto dalam bukunya prinsip-

prinsip dan tekhnik evaluasi pengajaran secara lebih rinci fungsi tes dalam

pendidikan dan pengajaran dapat di kelompokkan menjadi empat fungsi,

yaitu :

a. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan

siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar dalam

jangka waktu tertentu

b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran.

Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen yang

saling berkaitan satu sama lain. Komponen-kompenen yang di maksud

antara lain adalah tujuan, materi atau bahan pengajaran, metode dan

kegiatab belajar mengajar, alat dan sumber pengajaran, dan prosdur

serta alat evaluasi

c. Untuk keperluan bimbingan dan konseling (BK)

17 Anas Sudijono, 2011, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers,h. 67
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d. Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah

yang bersangkutan.18

Menurut M. Chabib Thoha fungsi tes pendidikan bila dari

kepentingan masing-masing pihak dapat di simpulkan sebagai berikut :

Fungsi tes bagi guru, adalah untuk :

1. Mengetahui kemajuan belajar peserta didik
2. Mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta didik

dalam kelompoknya
3. Mengetahui kelemahan kelemahan dalam cara belajar mengajar

dalam PBM
4. Memperbaiki proses belajar mengajar, dan
5. Menentukan kelulusan pesrta didik

Fungsi tes bagi peserta didik, adalah untuk :
1. Mengetahui kemampuan dan hasil belajar
2. Memperbaiki cara belajar, dan
3. Menumbuhkan motivasi dalam belajar

Fungsi tes bagi sekolah, adalah untuk :
1. Mengukur mutu hasil pendidikan
2. Mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah
3. Membuat keputusan kepada peserta didik, dan
4. Mengadakan perbaikan kurikulum.

Fungsi tes bagi orang tua, adalah untuk :
1. Mengetahui hasil belajar anaknya
2. Meningkatkan pengawasan dan bimbingan serta bantuan kepada

anaknya dalam usaha belajar, dan
3. Mengarahkan pemilihan jurusan, atau jenis sekolah lanjutan bagi

anaknya.
Fungsi tes bagi masyarakat dan pemakai jasa pendidikan, adalah
untuk :

1. Mengetahui kemajuan sekolah
2. Ikut mengadakan kritik dan saran perbaikan bagi kurikulum

pendidikan pada sekolah tersebut, dan
3. Lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usahanya

membantu lembaga pendidikan.19

18 Ngalim Purwanto, 2002, Prinsip-Prinsip Dan Tekhnik Evaluasi Pengajaran, Bandung:
Remaja Rosdakarya, h. 51

19 M. Chabib Thoha, 2003, Op.Cit, h. 10-11
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3.  Macam-Macam Tes

Ada beberapa macam bentuk tes seperti : true false, multiple

choice, completion, matching dan essay.

Menurut Suharsimi Arikunto macam-macam tes di atas dapat di

bedakan menjadi dua bentuk yaitu:

a. Tes subjektif

b. Tes objektif.20

1) Tes subjektif, yang pada umumnya berbentuk essay (uraian), tes

bentuk essay adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan

jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata.

2) Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat di

lakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk

mengatasi kelemahan-kelamahan tes dari bentuk essay. Adapun

yang termaksud dalam tes objektif adalah tes bentuk true false,

multiple choice dan matching

4. Ciri-Ciri Tes Yang Baik

Sebuah tes yang dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus

memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki :

a. Validitas
b. Reliabilitas
c. Objektifitas
d. Praktikabilitas
e. Ekonomis.21

20 Suharsimi Arikunto, 2007, Op.Cit, h. 162
21 Ibid, h. 57-58
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Keterangan dari masing-masing ciri akan di berikan dengan lebih

terperinci sebagai berikut.

a. Validitas

Validitas berasal dari kata benda yaitu “valid”. Menurut J.S

Badudu dalam kamus bahasa Indonesia, menyatakan kata validitas di

artikan sifat benar menurut bahan bukti yang ada, keshahihan.

Sebuah tes dapat di sebut valid apabila tes itu dapat tepat

mengukur apa yang di ukur. Istilah “valid” sangat sukar di cari

gantinya. Ada istilah baru yang mulai di perkenalkan, yaitu sahih,

sehingga validitas di ganti menjadi keshahihan.

b. Reliabilitas

Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia di ambil dari kata

reliability dalam bahasa inggris, berasal dari kata asal reliable yang

artinya dapat di percaya. Sebuah tes di katakan reliabel apabila hasil-

hasil tersebut menunjukkan ketetapan. Dengan kata lain, jika kepada

siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap

siswa akan tetap berada dalam urutan (ranking) yang sama dalam

kelompoknya.

Jika dihubungkan dengan validitas, maka:

- Validitas adalah ketepatan

- Reliabilias adalah ketetapan
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c. Objektifitas

Dalam pengertian sehari-hari objektif berarti tidak adanya

unsur pribadi yang mempengaruhi . Lawannya subjektifitas artinya

terdapat unsur pribadi yang masuk mempengaruhi. Sebuah tes dapat

dikatakan objektifitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada

faktor subjektifitas.

Ada dua faktor yang mempengaruhi subjektifitas dari suatu tes

yaitu bentuk tes dan penilaian.

1) Bentuk tes

Tes yang berbentuk uraian, akan memberikan banyak

kemungkinan kepada si penilai untuk memberikan penilaian

menurut caranya sendiri. Jadi setiap hasil dari seorang siswa yang

mengerjakan soal-soal dari sebuah tes, akan jelas berbeda apabila

di nilai oleh dua orang penilai. Oleh karena itu, pada saat itulah di

perlukannya objektifitas di berbagai bidang.

2) Penilaian

Untuk menghindari atau mengurangi masuknya unsur

subjektifitas dalam melakukan penilaian, maka penilaian atau

evaluasi itu harus di lakukan dengan mengingat pedoman, antara

lain :

- Evaluasi harus di lakukan secara terus-menerus (countinue)

- Evaluasi harus di laksanakan secara menyeluruh

(komprehensif) yaitu mencakup  materi, mencakup berbagai
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aspek berpikir dan melalui berbagai cara yaitu tes tertulis, lisan,

perbuatan, pengamatan insidental, dan sebagainya.

d. Praktikabilitas

Sebuah tes di katakan memiliki praktibilitas yang tinggi apabila

tes tersebut bersifat praktis atau mudah pengadministrasiannya. Tes

yang praktis adalah tes antara lain :

1) Mudah di laksanakan

2) Mudah pemeriksaannya

3) Di lengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas

e. Ekonomis

Yang dimaksud dengan ekonomis disini ialah bahwa

pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos/ biaya yang

mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama.

Menurt M. Chabib Thoha tes multiple choice atau pilihan ganda

adalah merupakan tes obyektif dimana masing- masing item di sediakan

lebih dari dua kemungkinana jawaban, dan hanya satu pilihan- pilihan

tersebut yang benar atau yang paling benar.22 Soal bentuk pilihan ganda

atau tes multiple choice adalah soal yang menuntut peserta tes untuk

memberikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang tercantum

dalam pokok soal atau stem yang disertai dengan sejumlah kemungkinan

jawaban.23 Dari definisi tersebut di atas kiranya dapat dipahami Tes

multiple choice adalah suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu

22 M. Chabib Thoha, 2003, Op.Cit, h. 71
23 Sumarna Surapranata, 2007, Op.Cit, h.132
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pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapi nya memilih suatu

dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah di sediakan. Atau tes

multiple choice terdiri atas bagian keterangan (stem) dan bagian

kemungkinan jawaban atau alternatif (options). Kemungkinan jawaban

(options) terdiri atas satu jawaban yang benar yaitu kecuali jawaban dan

beberapa pengecoh (distractors).

Mengenai jumlah alternatif jawaban sebenarnya tidak ada aturan

baku. Guru bisa membuat 3, 4 ,atau 5 alternatif jawaban. Semakin banyak

semakin bagus. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor menebak

(chance of guessing), sehingga dapat meningkatkan validitas dan

reliabilitas soal, karna makin banyak alternatif jawaban , makin kecil

kemungkinan peserta didik menerka.

Menurut Anas Sudijono ada sembilan model tes obyektif bentuk

multiple choice diantaranya yaitu:

a. Model melengkapi lima pilihan
b. Model asosiasi dengan lima atau empat pilihan
c. Model melengkapi berganda
d. Model analisis hubungan antar hal
e. Model analisis kasus
f. Model hal kecuali
g. Model hubungan dinamik
h. Model pemakaian diagram, grafik, peta atau gambar.24

Dari masing-masing sembilan model diatas dapat diuraikan sebagai

berikut :

24 Anas Sudjono, 2011, Op.Cit, h.119-120
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a. Test objektif model melengkapi lima pilihan

Pada umumnya terdiri atas kalimat pokok yang berupa pernyataan

yang belum lengkap di ikuti oleh lima kemungkinan alternative yang

dapat melengkapi pernyataan tersebut. Contohnya

Pertimbangan yang paling diutamakan dalam memilih jodoh adalah

karena….

1) Kecantikannya 3) Keturunannya

2) Kekayaannya 4) Agamanya

b. Test objektif model asosiasi dengan lima atau empat pilihan

Model asosiasi dengan lima pilihan ini terdiri dari lima judul/ istilah /

pengertian yang diberi tanda huruf abjad di depannya, dan diikuti oleh

beberapa pernyataan yang diberi nomor urut di depannya.

Contohnya

A. Dzalim B. Fasiq C. Kafir D. Murtad E. Riya’

Soal:

1) orang yang tidak mengakui adanya Allah

2) orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya

3) orang yang keluar dari agama Islam

4) orang yang tahu aturan dan kewajiban, tetapi tidak mau

melakukannya

5) suka pamer dan ingin dipuji orang
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c. Test objektif model melengkapi berganda

Butir soal sejenis ini pada dasarnya sama dengan multiple choice

item model lima pilihan, yaitu terdiri atas satu kelompok pokok yang

tidak/belum lengkap, diikuti dengan beberapa kemungkinan jawaban.

Perbedaannya adalah bahwa pada buitir soal jenis ini , kemungkinan

jawaban betulnya bisa satu, dua, tiga, atau empat. Contohnya

Tulislah :

A. Bila (1), (2), dan (3) betul.

B. Bila (1) dan (3) betul

C. Bila (2) dan (4) betul

D. Bila hanya (4) yang betul

E. Bila semuanya betul.

Soal :

Hal-hal yang termasuk perbuatan Thaharah adalah :

(1). Mandi

(2). Berwudhu’

(3). Menghilangkan najis

(4). Membaca do’a Iftitah

d. Test objektif model analisis hubungan antarhal

Test objektif multiple choice ini biasanya terdiri atas satu

kalimat pernyataan yang diikuti oleh satu kalimat ketera ngan.

Contonya
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A. Jika Pernyataan BETUL, Alasan BETUL, dan keduanya

menunjukkan HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

B. Jika Pernyataan BETUL, Alasan BETUL, tetapi keduanya

TIDAK MENUNJUKKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

C. Jika Pernyataan BETUL dan Alasan SALAH

D. Jika Pernyataan SALAH dan Alasan BETUL

E. Jika Pernyataan SALAH dan Alasan SALAH

Soal :

Di antara syarat-syarat wajib Haji adalah Islam,

SEBAB

Tidak wajib bahkan tidak akan sah haji rang kafir.

e. Test objektif model analisis kasus

Butir soal jenis ini merupakan tiruan keadaan yang sebenarnya. Jadi

seolah-olah testee dihadapkan kepada suatu kasus.

f. Test objektif model hal kecuali

Maksudnya yaitu butir soal berbentuk  kolom sebelah kiri dicantumkan

tiga macam gejala atau kategori (yakni A,B dan C) sedangkan pada

kolom sebelah kanan terdapat lima hal atau keadaan (yaitu 1,2,3,4,dan

5) di mana empat diantaranya cocok dengan satu hal berbeda di sebelah

kiri. Contohnya

Pilihlah:
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Kategori manakah yang berhubungan erat dengan empat hal

tersebut, dan pilihlah hal yang tidak termasuk kelompok hal dimaksud

di atas!

A. Kriteria untuk menjadi khaifah 1. Shiddiq

dalam pemerintahan Islam. 2. Amanah

B. Sifat-sifat orang yang sombong. 3. Khianat

C. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. 4. Tabligh

5. Fathanah

g. Test objektif model hubungan dinamik

Yaitu salah satu jenis tes obyektif bentuk pilihan ganda, yang menuntut

kepada testee untuk memiliki bekal pengertian atau pemahaman

tentang perbandingan kuantitatif dalam hubungan dinamik. Contohnya

Pilihah :

A.  Jika (1) naik maka (2) turun

Jika (1) turun maka (2) turun

B. Jika (1) naik maka (2) turun

Jika (1) turun maka (2) naik

C. Jika perubahan pada (1) tidak mempengaruhi (2)

Soal :

1. (1). Volume Urine

(2). Berat Jenis Urine

2.  (1). Kadar Protein Plasma

(2). Tekanan Koloid Osmotik Plasma
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h. Test objektif model pemakaian diagram, grafik, peta atau gambar

yaitu terdapat gambar / diagram/grafik/ atau peta yang diberi tanda

huruf abjad A, B, C,  D dan sebagainya. Kepada testee ditanyakan

tentang sifat/keadaan/hal-hal tertentu yang berhubungandengan tanda-

tanda tersebut.

5. Langkah-Langkah Menyusun Tes Multiple Choice

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes

multiple choice menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagai berikut:

a. Intruksi pengerjaan nya harus jelas, dan bila dipandang perlu baik

disertai contoh mengerjakan nya.

b. Dalam tes multiple choice hanya ada satu jawaban yang benar.

c. Kalimat pokok nya hendak nya mencakup dan sesuai dengan rangkaian

mana pun yang dapat dipilih

d. Kalimat pada tiap butir soal hendaknya sesingkat mungkin

e. Usahakan menghindarkan penggunaan kalimat bentuk negatif dalam

kalimat pokoknya

f. Kalimat pokok dalam setiap butir soal hendak nya tidak tergantung

pada butir soal-soal lain

g. Gunakan kata- kata ” manakah jawaban paling baik”, “ pilihlah satu

yang pasti lebih baik dari  yang lain “, bilamana terdapat lebih dari satu

jawaban yang benar

h. Jangan membuang bagian pertama dari suatu kalimat

i. Dilihat dari segi bahasanya, butir- butir soal jangan terlalu sukar
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j. Tiap butir soal hendak nya hanya mengandung satu ide. Meskipun ide

tersebut dapat kompleks

k. Bila dapat disusun urutan logis antara pilahan-pilihan, urutkanlah

(misalnya urutan tahun, urutan alphabet, dan sebagainya).

l. Susunlah agar jawaban manapun mempunyai tata bahasa dengan

kalimat pokonya.

m. Alternatif yang di sajikan hendaknya agak seragam dalam panjangnya,

sifat uraiannya maupun taraf teknis.

n. Alternatif-alternatif yang disajikan hendaknya agak bersifat homogen

mengenai isi dan bentuknya

o. Buatlah jumlah alternatif pilihan ganda sebanyak 4. Bila mana terdapat

kesukaran, buatlah pilihan pilihan tambahan untuk mencapai jumlah 4

tersebut. Pilihan-pilihan tambahan hendaknya jangan terlalu gampang

diterka karena bentuknya atau isi.

p. Hindarkan pengulangan suara atau pengulangan kata pada kalimat

pokok di alternatif-alternatifnya, karena anak akan cenderung memilih

alternatif yang mengandung pengulangan tersebut. Hal ini di sebabkan

karena dapat di duga itulah jawaban yang benar.

q. Hindarkan penggunaan susunan kalimat dalam buku pelajaran. Karena

yang terungkap mungkin bukan pengertiannya melainkan hafalannya

r. Alternatif-alternatif hendaknya jangan tumpang tindih, jangan

inklusif, dan jangan sinonim
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s. Jangan menggunakan kata-kata indikator seperti selalu, kadang-

kadang, pada umumnya.25

6. Tekhnik Pemberian Skor Dalam Tes Multiple Choice

Adapun untuk tes bentuk multiple choice dapat digunakan salah

satu dari dua buah rumus , yaitu rumus dengan denda atau dengan rumus

tanpa denda.

Rumus perhitungan skor dengan denda adalah dengan formula sebagai

berikut :

S = R − W0 − 1
Adapun rumus perhitungan skor tanpa denda adalah dengan formula

sebagai berikut :

S = R

Keterangan :

S  = Skor yang sedang di cari

R  = Right (jumlah jawaban benar)

W = Wrong (jumlah jawaban salah)

0  = banyaknya option yang dipasang pada item

1 = bilangan konstan.26

Mana yang lebih di rekomendasikan untuk dipakai dalam evaluasi

pembelajaran ? dalam hal ini diserahkan kepada guru sebagai evaluator.

Dalam hal ini tantangan penting yang perlu diperhatikan oleh para guru

adalah menyusun item tes pilihan ganda secara cermat dengan

25 Suharsimi Arikunto, 2007, Op.Cit, h. 170-172
26 Anas Sudjono, 2011, Op,Cit, h. 305
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memperhitungkan faktor jawaban distracters dengan baik, dari pada

menghukum para siswa dengan menerapkan sistem denda pada siswa yang

menjawab salah.

7. Keunggulan Dan Kelemahann Tes Multiple Choice

Soal pilihan ganda merupakan soal yang dapat mengukur berbagai

macam kemampuan, mulai dari yang sederhana sampai yang dengan

kemampuan yang rumit. Kelemahan yang nampak pada soal jawaban

singkat dapat di atasi oleh soal pilihan ganda. Soal jawaban singkat dapat

di jawab dengan berbagai macam cara, sedangkan soal pilihan ganda

hanya dapat dilakukan dengan satu cara.

Berikut ini beberapa keunggulan soal pilihan ganda antara lain :

a. Jumlah materi yang dapat ditanyakan relatif tak terbatas dibandingkan

dengan materi yang dapat dicakup soal bentuk lainnya. Jumlah soal

yang ditanyakan umumnya relatif banyak.

b. Dapat mengukur berbagai jenjang kognitif mulai dari ingatan sampai

dengan evaluasi.

c. Penskorannya mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang

lingkup bahan dan materi yang luas dalam satu tes untuk suatu kelas

atau jenjang.

d. Sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak sedangkan

hasilnya harus segera seperti ujian akhir nasional maupun ujian

sekolah dasar.
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e. Reliabilitas soal pilihan ganda relatif lebih tinggi di bandingkan

dengan soal uraian.

Kesulitan yang sering dialami para guru kelas, berkaitan dengan

mengonstruksi item tes pilihan ganda adalah kesulitan dalam menyusun

item tes yang mengandung pokok persoalan dengan tepat, dan menyusun

jawaban alternatif dengan memperhitungkan jawaban penjebak

(distracters) yang memungkinkan dipilih siswa.

Di samping kelemahan pokok seperti yang diuraikan di atas, item

tes pilihan ganda masih memerlukan perhatian seorang guru atau

evaluator, di antaranya ada kelemahan yang berkaitan dengan beberapa hal

sebagai berikut :

a. Kurang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan verbal.

b. Peserta didik tidak mempunyai keleluasaan dalam menulis,

mengorganisasikan, dan mengekspresikan gagasan yang mereka miliki

yang dituangkan kedalam kata atau kalimatnya sendiri.

c. Tidak digunakan untuk mengukur kemampuan problem solving

d. Sangat sensitif terhadap menerka. Dengan 4 alternatif jawaban, peserta

tes memiliki kemungkinan menerka sebesar 25% dan dengan 5

alternatif  jawaban peserta tes memiliki kemungkinan menerka sebesar

20%.

e. Penyusunan soal yang baik memerlukan waktu yang relatif lama

dibandingkan dengan bentuk soal lainnya.
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f. Sangat sukar menentukan alternatif jawaban yang benar-benar

homogen, logis, dan berfungsi.27

8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Guru Dalam
Pembelajaran

a. Pengetahuan

Yaitu kemampuan dalam penguasaan akademik yang diajarkan dan

terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus sehingga guru itu

memiliki wibawa akademis.

b. Pengawasan

Dalam melaksanakan profesi guru perlu adanya pengawasan dari pihak

kepala sekolah yang berfungsi melihat apakah segala kegiatan telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah ditentukan.

c. Pelatihan

Pelatihan dan pengembangan merupakan proses yang ditempuh oleh

guru pada saat menjalani tugas-tugas kedinasan.

d. Kesibukan waktu

Sebagai seorang pendidik guru harus memiliki kesadaran dalam

menghargai waktu, sehingga mampu menggunakan waktu yang tersedia.28

27 Sumarna Surapranata, 2007, Op.Cit, h. 178
28 Oemar Hamalik, 2002, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi,

Jakarta: Bumi Aksara h. 47
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B.  Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah

dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti

oleh orang lain. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis

teliti adalah sebagai berikut:

1. Yeni Herlina Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan jurusan Pendidikan

Agama Islam UIN SUSKA Riau (2004) dengan judul Pemahaman Guru-

Guru PAI Terhadap Tekhnik Pelaksanaan Tes Uraian di SMU se

Kecamatan Bukit Batu. Hasil analisa data yang diperoleh yaitu tingkat

pemahaman guru-guru PAI terhadap tekhnik tes uraian di SMU se

Kecamatan Bukit Batu ternyata tergolong sedang dengan hasil persentase

57,14%.

2. Zulfahneli Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama

Islam UIN SUSKA Riau (2005) dengan judul Pengaruh Kesiapan

Mengikuti Tes Subjektif Terhadap Prestasi Belajar PAI siswa di MTs Al-

Huda Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hasil analisa data yang

diperoleh yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti tes subjektif di MTs Al-

Huda tergolong ke dalam katagori baik dengan hasil persentase 64,8% (46

orang) dari 71 orang siswa.

3. Yus Yenimar Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan jurusan Pendidikan

Matematika UIN SUSKA Riau (2005) dengan judul Kualitas Tes Hasil

Belajar Matematika di Madrasah Aliyah Negeri 2 model Pekanbaru. Hasil
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analisa data yang diperoleh yaitu kualitas tes hasil belajar Matematika

masih jelek. Dimana ditemukan proporsi tingkat kesukarannya mudah,

sedang dan sukar yang perbandingannya hanya 3:18:19. Dan untuk daya

bedanya adalah 27 butir tes (67,5%) dikatakan baik, dan 13 butir tes

direvisi. Dan untuk efektifitas distraktor adalah 22 butir tes yang

dikatakan baik, dan 18 butir tes adalah jelek.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional diperlukan untuk memberikan batasan terhadap

konsep teoretis, hal ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami

penelitian. Adapun kemampuan guru dalam menyusun tes multiple choice

diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Instruksi pengerjaan harus jelas, bila dipandang perlu baik disertai contoh

mengerjakannya.

2. Dalam tes multiple choice hanya terdapat satu jawaban yang benar.

3. Kalimat pokok mencakup dan sesuai dengan jawaban manapun yang mau

dipilih.

4. Kalimat pada setiap butir soal harus sesingkat mungkin.

5. Tidak menggunakan kalimat negatif.

6. Kalimat pokok dalam setiap butir soal tidak boleh sama jawaban dengan

butir soal-soa lain.
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7. Menggunakan perintah, “ manakah alternatif jawaban yang paling benar ”

atau “pilihlah jawaban yang lebih baik dari yang lain” apabila terdapat

lebih dari satu jawaban yang benar.

8. Tidak membuang bagian pertama dari suatu kalimat.

9. Dari segi bahasa butir-butir soal tidak tertalu sukar.

10. Setiap butir soal hanya mengandung satu ide.

11. Urutan alternatif  jawaban dalam pertanyaan disusun berdasarkan

alphabet

12. Susunan untuk jawaban manapun mempunyai hubungan dengan kalimat

pokoknya.

13. Alternatif yang disajikan seragam dalam panjangnya.

14. Alternatif  jawaban bersifat homogen.

15. Jumlah alternatif pilihan ganda sebanyak empat. Bilamana terdapat

kesukaran, buat pilihan-pilhan tambahan untuk mencapai jumlah empat

tersebut.

16. Tidak melakukan pengulangan suara atau pengulangan kata pada nutir

soalnya

17. Tidak menggunakan susunan kalimat dalam buku pelajaran.

18. Tidak menggunakan alternatif  jawaban yang tumpang tindih.

19. Tidak menggunakan kata-kata indikator seperti “selalu”, “kadang-kadang”

20. Pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan kunci jawaban dan

distraktor
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Sedangkan faktor yang mempengaruhi kemampuan guru-guru

pendidikan agama islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Pekanbaru

dalam menyusun tes multiple choice penjaringan atau pencarian data akan

penulis arahkan kepada faktor-faktor :

1. Pengetahuan.

2. Pengawasan dari kepala sekolah

3. Pelatihan atau penataran.

4. Kesibukan atau waktu


