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KONSTRUKSI TES SEBAGAI ALAT UKUR HASIL BELAJAR  

DI SEKOLAH DASAR
 
 

 

Oleh:  

Mohammad Harijanto 

Abstrak : 

Tes merupakan salah satu jenis alat ukur hasil belajar yang paling banyak 

digunakan di Sekolah Dasar. Penyusunan tes sebagai alat ukur perlu 
mengindahkan aturan-aturan dan langkah-langkah yang telah ditentukan. 

Kelalaian dalam hal ini menyebabkan hasil tes sebagai alat ukur tidak tepat, 
bias, dan tak bisa dipertanggungjawabkan.   

 
Kata Kunci: Alat Ukur, Tes Obyektif, Tes Lisan, Tes perbuatan, Tes Uraian, 

Hasil belajar. 
 

 
 

 

 
Pendahuluan 

Kegiatan belajar mengajar 

merupakan tindak pembelajaran pendidik 

terhadap peserta didik. Prosedur umum 

pembelajaran dilakukan melalui tiga tahap, 

yaitu: tahap awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan awal (Winataputra, 2003) 

Menurut Fattah (2003) kualitas belajar 

mengajar dapat dicapai karena proses 

pengambilan keputusan dapat dilakukan 

secara cepat. Secara mikro Wahyudin 

(2002) mengemukakan bahwa garapan 

pembelajaran dapat dilihat pada komponen 
tujuan, bahan, pendidik, peserta di dik, 

proses, hasil, dan balikan. Sasaran utama 
dalam kegiatan evaluasi  adalah  evaluasi   

terhadap   produk, dan evaluasi terhadap 
proses. Menurut Suciati (2002) evaluasi 

produk menilai sampai sejauh mana 
keberhasilan pebelajar dalam mencapai 

tujuan., dan evaluasi proses menilai apakah 

proses itu berjalan secara optimal sehingga 

memungkinkan tercapainya tujuan. 

Tes, pengukuran, dan penilaian 

merupakan tiga aspek yang saling 
berhubungan dalam pembelajaran. Tes 

merupakan alat ukur, pengukuran 
merupakan proses pemberian angka yang 

bersifat kuantitatif, dan penilaian 
merupakan proses pengambilan keputusan 

yang bersifat kualitatif berdasarkan hasil 

pengukuran. 

 

Misalnya, Si A mengukur tinggi badan 

dengan menggunakan alat ukur 
meteran. Diketahui tinggi badan = 167 
cm. Hasil pengukuran tersebut, baru 

mempunyai arti apabila dibandingkan 
dengan suatu patokan atau kriteria 

tertentu. Untuk mencari berat badan 

ideal perlu dihitung dengan 

menggunakan rumus Berat Badan Ideal 
= (Tinggi – 100) – 10%. Dengan 

menggunakan patoikan atau kriteria 

tersebut maka berat badan ideal 
sebagaimana dimaksud di atas adalah 

60,03 Kg. Jika si A memiliki berat 

badan di atasnya atau di bawahnya 
maka si A perlu menambah atau 

mengurangi berat badan yang 

dimaksud. 

 

Demikian juga dalam 

pembelajaran, antara pengukuran dan 
penilaian terdapat perbedaan. Wand dan 

Brown memberikan pengertian tentang 
pengukuran dan penilaian sebagai berikut: 

Pengukuran adalah tindakan atau proses 
untuk menentukan kuantitas sesuatu. 

Sedangkan penilaian adalah tindakan atau 
proses untuk menentukan nilai sesuatu. 

Dari kedua pengertian tersebut maka 
pengukuran berbeda dengan penilaian. 

Alat yang digunakan untuk mengukur atau 

menilai dinamakan alat ukur, yang dalam 

hal ini lebih difokuskan pada alat ukur tes. 
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Sementara ini menunjukkan bahwa 

secara umum cara pelaksanaannya tes dalam 

pembelajaran ada yang menggunakan: (1) 

Tes verbal yakni tes yang meminta jawaban 

eksamini dengan menggunakan kata-kata. 

Jika eksamini diminta untuk memberikan 

jawaban secara tertulis maka tes semacam 

itu dinamakan tes tertulis. Demikian pula tes 

yang meminta jawaban eksamini secara 

lisan dinamakan tes lisan. Tes yang 

meminta jawaban secara tertulis dan 

meminta jawaban secara lisan, pada intinya 

menuntut eksamini memberikan penjelasan 
dengan kata-kata, semuanya itu disebut tes 

kata-kata atau tes verbal, dan (2) ada pula 
yang menggunakan tes Perbuatan yakni 

apabila jawaban menuntut tindakan orang 
yang diuji (eksamini) sebagai jawabannya. 

Jadi dalam tes perbuatan menuntut tindakan 

eksamini sebagai jawabannya. 

Menurut Wardani (2001) bahwa 

guru yang baik perlu punya otonomi dalam 

melakukan penilaian. Jika diperhatikan 

memang terlihat bahwa pada setiap akhir 

kegiatan pembelajaran, tes akhir telah 

terlaksana, namun instrumen tes yang 

digunakan kadangkala kurang relevan 

dengan ketentuan penyusunan tes uraian, tes 

objektif, tes lisan yang dan tes perbuatan. 

Misalnya, dalam pelaksanaan tes lisan, 

pembelajar langsung menyampaikan 

pertanyaan secara lisan dan meminta 
jawaban secara lisan, tanpa dirancang 

terlebih dahulu instrumen tes yang akan 
digunakan, dan kualitas hasil tergantung 

pada pembelajar dan bukan didasari kualitas 
jawaban eksamini. Menurut Suprayekti 

(2003) prosedur penilaian meliputi tes awal, 
dan tes akhir, tetapi dalam pembelajaran 

adakalanya tes awal disampaikan secara 

lisan, dan tes akhir disampaikan secara 

tertulis. 

Di sisi lain, kadangkala nampak 

bahwa tes perbuatan, tidak memperlihatkan 
aspek-aspek yang dinilai sehingga nilai yang 

diberikan terhadap eksamini kadangkala 
tidak relevan dengan mutu dan tindakan 

sebagai jawabannya. Jika hal ini dibiarkan 

begitu saja maka kualitas pembelajaran 

cenderung menurun.  

Dari harapan dan kenyataan 

sebagaimana disebutkan di atas, maka dirasa 

perlu untuk membahas beberapa ketentuan 

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

alat ukur tes baik tes uraian, tes objektif, tes 

lisan dan tes perbuatan. 

Kajian Pustaka dan Pembahasan 

Tes Uraian (Essay) 

Tes uraian adalah butir tes yang 

mengandung pertanyaan atau tugas yang 

jawaban atau pengerjaan tes harus dilakukan 

dengan cara mengekspresikan pikiran 

eksamini secara naratif (Nurkancana, 1988). 

Menurut Zainol (2003) ciri khas tes uraian 

adalah jawaban terhadap soal tersebut tidak 

disediakan oleh orang yang mengkonstruksi 
butir soal, tetapi dipasok oleh peserta tes. 

Ada beberapa petunjuk dalam 

menyusun tes uraian, yaitu: 

a. Buatlah petunjuk umum pengerjaan tes 

b. Buatlah petunjuk khusus pengerjaan 
butir tes pada setiap akhir kalimat 

c. Setiap butir tes hendaknya dirumuskan 

secara jelas dan tegas batas-batasnya 

d. Jawaban untuk butir tes uraian tidak ada 
yang mutlak. Karena itu perlu 

dilengkapi dengan pola-pola kunci 
jawaban, terutama tes yang memakan 

waktu lama dan memadukan semua 
pengetahuan, serta dibuat serempak 

pada saat menyusun butir tes 

e. Dalam menyusun butir tes uraian sama 
sekali tidak sama dengan menyalin 

kalimat-kalimat dalam buku pelajaran 
tertentu menjadi butir tes. Karena itu 

perlu diolah dan dipadukan yang siap 
dituangkan menjadi butir tes. 

f. Tes uraian menuntut derajat 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh 
sebab itu, butir tes uraian jangan menuntut 

pebelajar hanya sekedar mengisi, memilih, 
atau memberikan jawaban singkat, tetapi 

harus menuntut pebelajar untuk 
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merumuskan jawaban dengan kata-kata dan 
pemikiran sendiri. 

Selanjutnya Zainol (2003:1.13) 

mengemukakan bahwa mengapa tes uraian 

digunakan: (1) jika jumlah peserta tes 

terbatas, (2) waktu yang dipunyai guru 

untuk mempersiapkan soal sangat terbatas, 

(3) tujuan instruksional yang ingin dicapai 

adalah kemampuan mengekspresikan 

pikiran dalam bentuk tertulis, menguji 

kemampuan menulis dengan baik, atau 

kemampuan penggunaan bahasa secara 

tertib, (4) Guru ingin memperoleh informasi 
yang tidak tertulis secaralangsung di dalam 

soal ujian tetapi dapat disimpulkan sari 
tulisan peserta tes, dan (5) Guru ingin 

memperoleh hasil pengalaman belajar 
siswanya. 

Beberapa keuntungan dari bentuk 

tes uraian adalah: 

1. Jawaban tidak mudah ditebak 

2. Menuntut pebelajar untuk memadukan 

semua pengetahuan (berpikir 
komprehensif) 

3. Dapat disusun dengan cepat dan mudah 

4. Sulit untuk saling mencontoh 

5. Menuntut pebelajar menyusun buah 

pikirannya secara baik dengan tulisan 
serta kalimat yang baik pula. 

Sedangkan kelemahan-

kelemahan bentuk tes uraian adalah: 

1. Memeriksanya sukar dan sering sangat 
subjektif 

2. Untuk memeriksa memerlukan waktu 

lama 

3. Kalau terjadi perbedaan pendapat, 
biasanya pendapat pebelajar yang 

dikalahkan 

4. Tidak dapat mencakup bahan yang luas 

5. Ada kecenderungan pebelajar untuk 

menjawab berkepanjangan, karena itu 

baik buruknya bahasa dan tulisan sangat 
mempengaruhi pemberian angka 

 

Tes Objektif (Objective Test) 

Benar-Salah (True-False) 

Bentuk tes benar salah adalah butir 
tes yang terdiri dari pernyataan yang 

alternatif jawabannya merupakan 
pernyataan benar atau salah. 

Ketentuan yang perlu diperhatikan 

dalam menyusun tes benar-salah, adalah: 

1. Buatlah petunjuk cara menjawab butir 
tes yang jelas, dan jelaskan pula di 

mana peserta tes harus menuliskan 

jawaban, apakah pada tes itu, atau pada 
lembar jawaban tersendiri/ terpisah. 

2. Setiap tes hendaknya jangan 
mengandung kata-kata yang 

meragukan, misalnya: kadangkala, 

selalu, pasti, barangkali, dan 
sebagainya. 

3. Hindari kalimat menyangkal apalagi 

menyangkal ganda 

4. Gunakan kalimat tunggal dang singkat, 
tapi jelas 

5. Jangan membuat tes yang masih dapat 

dipersoalkan. Jadi butir tes harus 
mutlak benar atau mutlak salah 

Pilihan Ganda (Multiple Choice) 

Pilihan ganda adalah suatu 

butir tes yang alternatif jawabannya 

lebih dari dua option. Ketentuan-

ketentuan yang perlu diperhatikan 

dalam menysusun tes multiple 

choice, adalah: 

1. Inti permasalahan harus dicantumkan 
pada pokok soal (stem). 

2. Hindari pengulangan kata-kata yang sama 

dalam stem dengan yang terdapat dalam 

option terutama kata-kata yang menjadi 

konsep pokok pada soal tersebut. 

Menurut Zainol (2003:1.20) penggunaan 

kata yang sama itu akan menjadi petunjuk 

jawaban, atau yang paling sederhana 

adalah terjadi penggunaan kalimat yang 
tidak efektif. 

3. Hindari penggunaan kata yang 
berlebihan. 
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4. Kalau pokok soal merupakan pertanyaan 

yang belum lengkap maka kata atau kata-

kata yang melengkapi harus diletakkan 
pada ujun pernyataan, bukan ditengah-

tengah kalimat. 

5. Susunan alternatif jawaban dibuat teratur 
dan sederhana. 

6. Semua pilihan jawaban harus homogen 

dan dimungkinkan sebagai jawaban 
yang benar. 

7. Pada setiap butir tes hendaknya ada satu 

pilihan jawaban yang benar. Pilihan 

jawaban yang salah disebut distraktor 
atau pengecoh 

8. Perumusan masalah hendaknya 

merupakan kalimat yang tidak lengkap, 

yang dapat dilengkapi oleh satu pilihan 
jawaban. 

9. Option pada setiap butir tes hendaknya 
seragam, baik isi maupun panjang 

pendeknya kalimat sehingga seolah-
olah, setiap option itu cocok digunakan 

untuk dijadikan jawaban 

10. Hindari keadaan di mana jawaban yang 
benar selalu ditulis lebih panjang dari 

jawaban yang salah. 

11. Hindari adanya petunjuk/indikator pada 
jawaban yang benar 

12. Pokok soal sedapat mungkin dalam 

pernyataan atau pertanyaan yang positif. 

Jika terpaksa menggunakan pernyataan 

negatif maka kata negatif tersebut 
digaris bawahi dan ditulis tebal atau 

huruf italic (cetak miring) 

13. Jumlah option dari seperangkat butir tes 

hendaknya sama, misalnya empat 

option, atau lima option 

14. Option hendaknya disusun meninggi 
(vertikal), dan disusun di bawah stem 

15. Hendaknya disusun sesuai dengan 

variasi (model) tertentu yakni model 

pernyataan biasa, model pertanyaan, dan 
model perkecualiaan 

16. Buatlah petunjuk pengerjaan tes dengan 
jelas 

 

Menjodohkan (Matching) 

Menjodohkan adalah bentuk tes 

yang mensyaratkan adanya premis dan 

respon secara terpisah. Ketentuan yang 

perlu diperhatikan dalam menyusun tes 

menjodohkan, adalah: 

1. Jumlah tes maksimal 10% dari seluruh 
butir tes 

2. Posisinya antara premis dan respon 

hendaknya jelas 

3. Jumlah jodoh hendaknya lebih besar 

dari terjodoh, maksudnya agar pebelajar 

tidak hanya sekedar menjodohkan saja, 
tetapi juga berpikir 

4. Hendaknya dapat mengasosiasasikan 

antara tanggal dengan peristiwa, nama-

nama ilmuwan dengan karyanya, dan 

asosiasi lain yang sejenis 

Isian Singkat (Fill in) 

Bentuk tes isian singkat adalah tes 

yang menghendaki peserta tes mengisi 

titik-titik kosong. Ketentuan yang perlu 

diperhatikan dalam menyusun tes isian 

singkat adalah sebagai berikut: 

1. Bagian kalimat yang dihilangkan 

diganti dengan titik-titik kosong yang 

harus diisi oleh peserta tes hendaknya 
merupakan bagian yang penting 

2. Gunakan kalimat sederhana, jelas, dan 

mudah dipahami 

3. Kalimat yang harus diisikan sebagai 
jawaban hendaknya jangan terlalu 

panjang, cukup dua atau tiga kata 

4. Panjang pendeknya titik kosong 
hendaknya sebanding dengan panjang 

pendeknya sisian singkat yang 
dikehendaki 

5. Bagian kalimat yang dihilangkan 

hendaknya di bagaian tengah atau di 
bagian akhir kalimat 

Jawaban Singkat (Short Answer) 

Bentuk tes jawaban singkat  adalah 

tes yang mengehendaki jawaban singkat. 
Ketentuan yang perlu diikuti adalah: 
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1. Jawaban yang dikehendaki oleh setiap 

butir tes hendaknya tidak memerlukan 

uraian panjang lebar, cukup singkat-
singkat saja 

2. Setiap tes hendaknya dapat dijawab 

secara mutlak, artinya tidak dapat 
diperdebat lagi 

3. Susunlah kalimat tes itu secara 
sederhana dan jelas 

Keuntungan bentuk tes objektif 

adalah: 

1. Dapat dikoreksi secara tepat 

2. Dapat dijawab secara cepat sehingga 

dapat disajikan jumlah tes yang relatif 

banyak 

Sedangkan kelemahannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyusunnya sukar dan lama 

2. Sukar digunakan untuk mengukur 

kecakapan pebelajar berpikir tinggi 

3. Saling mencontoh dan spekulatif 

Tes Lisan (Oral Test) 

Ketentuan yang perlu 

diikuti, adalah sebagai berikut: 

1. Derajat kesukaran, muatan ilmu, jumlah 

waktu yang disediakan dan angka 
maksimum yang mungkin dapat dicapai 

oleh setiap peserta tes hendaknya 
diperkirakan sama 

2. Jika peserta tes tetap tidak dapat 

memberikan jawaban hingga waktu 

yang disediakan habis hendaknya 
pindah ke nomor tes berikutnya 

3. Dalam membacakan tes penguji boleh 

menggunakan kata-kata penguji sendiri 

asal intinya sama 

4. Penguji dilarang memberondong 

ataupun memerosokkan dengan 
pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang 

ternyata tidak tertulis dalam lembaran 

tes 

5. Berilah angka semata-mata hanya 
berdasarkan mutu jawaban peserta tes 

Dalam pelaksanaan tes lisan 

perlu disusun kisi-kisi dan lembar 

penilaian tes lisan seperti berikut ini 
(Haryanto, 2002). 

KISI-KISI TES LISAN 
 

No Btir 
Tes 

Pokok-
pokok 

Jwban 

Angka 
Maks. 

Wkt 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

LEMBAR PENILAIAN TES 

LISAN 

 

Nama Peserta : 

………………………….. 

No. : ………………………….. 

 

No Pokok-

pokok 

Jwaban  

Waktu Angka yang 

dicapai 

1   

2   

3   

JUMLAH  

Catatan 

khusus 

 

…..…………20.. 

Penilai, 

 

……………… 

 

Tes Perbuatan (Performance Test) 

Ketentuan yang perlu diperhatikan 

dalam melaksanakan tes perbuatan adalah 

sebagai berikut (Natawidjaja, 1989): 

1. Pengamatan hendaknya dilakukan 

sedemikian rupa sehingga sifatnya tidak 
seperti mengawasi 

2. Pencatatan hendaknya dilakukan 
dengan segera setelah suatu tindakan 

selesai dilakukan peserta tes 

3. Penguji hendaknya jangan melarang 

ataupun memberi saran kepada peserta 

tes yang membuat kesalahan 



 22

4. Berilah angka semata-mata hanya 

berdasarkan mutu dan proses tindakan 

peserta tes 
 

LEMBAR PENILAIAN TES 
PERBUATAN 

No. Peserta:………………….. 
Mata Ujian:………………….. 

 

No Rentang Angka Tindk. 

yg 
dinilai 

1  2   3   4   5  6  7  8  9  10 

  

  

  

  

Catatan khusus: 
 

Jlh. angka: 
 

………………, 20.. 
Penguji, 

 
 

………….. 

Simpulan dan Saran 

Dari uraian sebelumnya 

disimpulkan: 

1. Untuk mengetahui kemajuan siswa 

pada setiap kegiatan akhir 
pembelajaran perlu dilakukan tes 

2. Tes merupakan alat ukur yang 

digunakan dapat berupa tes lisan, tes 
tertulis, dan tes perbuatan, tergantung 

pada kompetensi siswa atau 
karakteristik materi yang disajikan. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

disarankan: 

1. Penyusunan tes sebagai alat ukur perlu 

memperhatikan ketentuan-ketentuan 
penyusunan tes, baik tes bentuk uraian, 

ketentuan penyususnan tes bentuk 
objektif. 

2. Guru perlu memperhatikan efektivitas 

dari masing-masing bentuk tes yang 
digunakan. 

3. Sebelum melaksanakan tes lisan dan tes 

perbuatan, hendaknya terlebih dahulu 
dirancang instrumennya, sehingga hasil 

yang diperoleh objektif. 
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