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KISI KISI SOAL

Penulisan butir soal

Kisi kisi soal

Identifikasi tujuan pengukuran

Uraian komponen isi Komponen perilaku

LANGKAH LANGKAH PENGEMBANGAN/PENYUSUNAN TES

Tes siap pakai/standar

Perakitan soal tes

Uji lapangan

Penilaian ahli/Expert Judgment

Penulisan butir soal



Pengertian

Kisi kisi adalah suatu matriks yang memuat dua sisi.
Pada sisi baris memuat uraian komponen isi (kompetensi
dasar, materi, dan indikator atau Pokok bahasan, Sub
pokok bahasan dan TIK), sedangkan pada sisi kolom
memuat komponen/aspek perilaku yang diukur dan taraf
kesukarannya.
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No Kompete
nsi dasar

Materi
Pokok

Indikator C1 C4 JBS %

Md Sd Sk

1 Analisis
soal

Analisis
soal
obyektif

Mahasiswa
dpt
menganalis
soal obyektif

1 60 601 Analisis
soal

Analisis
soal
obyektif

Mahasiswa
dpt
menganalis
soal obyektif

1 60 60



Istilah lain untuk kisi kisi adalah tabel spesifikasi tes,
blue print, lay out, plan dan frame work.

Fungsi Kisi Kisi:

1. Memudahkan di dalam pembuatan soal yang parallel.

2. Pedoman agar di dalam penulisan butir soal tidak keluar dari
materi yang diajarkan dan cakupan isi yang ditentukan.

3. Pedoman di dalam penulisan butir soal agar sesuai dengan
perilaku/aspek yang di ukur.



• Fungsi Kisi Kisi:

4. Pedoman di dalam penyebaran tingkat kesukaran untuk
butir soal tes.

4. Pedoman di dalam penyebaran tingkat kesukaran untuk
butir soal tes.

5. Pedoman di dalam penulisan jumlah butir soal (pembobotan) untuk
tiap tiap indikator.

6. Pedoman untuk kesesuaian keseluruhan butir soal yang ditulis agar
sesuai dengan tujuan tes.



Penulisan  Indikator:

Ranah Kognitif

Penulisan indikator menggunakan kalimat/kata
kerja positif yang dapat diukur dan dapat diamati.

Komponen Perilaku Contoh Kata Kerja yang Digunakan
Pengetahuan Sebutkan, Definisikan, Beri nama,

Pilihlah, Pasangkan
Pemahaman Jelaskan, Bedakan, Klarifikasikan,Pemahaman Jelaskan, Bedakan, Klarifikasikan,
Penerapan Hitunglah, Selesaikan, Susunlah,

Demonstrasikan, Operasionalkan
Analisis Uraikan, Jabarkan, Buat Diagram,

Pisahkan
Sintesis Ciptakan, Gabungkan, Rumuskan,

Susun kembali, Ringkaskan
Evaluasi Beri alasan, Simpulkan,

Pertimbangkan, Bandingkan



• Ranah Psikomotor



• Ranah Afektif

Teori Mueller (1986)
a.Komponen afektif adalah perasaan yang

dimiliki oleh seseorang atau penilainnya
terhadap obyek.

b.Komponen kognitif adalah kepercayaan
atau keyakinan seseorang mengenai
obyek.

c.Komponen konatif adalah kecenderungan
untuk berperilaku/ berbuat.
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Teori Davies (1986)
a. Menerima: perhatian terhadap stimuli secara pasif,

kesediaan untuk menerima.
b. Merespon: kesediaan menanggapi dan kepuasan dalam

merespon.
c. Menilai: kemampuan menilai gejala atau kegiatan dengan

merespon apa yang sedang terjadi.
d. Mengorganisasi: kemampuan untuk membentuk suatu nilai

bagi dirinya berdasarkan nilai nilai yang dipercaya.
e. Karakterisasi: kemampuan untuk mengkonseptualisasikan

masing masing nilai pada waktu merespon dengan
mengidentiifikasi nilai nilai yang dilakukan.
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Langkah Langkah Penyusunan Kisi
Kisi Soal:

a. Tentukan kompetensi dasar yang di ukur.
b. Tentukan materi pokoknya.
c. Tulis Indikatornya.
d. Tentukan komponen/aspek perilaku yang

diukur.
e. Tentukan perkiraan tingkat kesukarannya.
f. Demikian seterusnya tulis sesuai dengan

jumlah butir yang akan diteskan.
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