


 Bentuk item yang dikemukakan

bersama dengan beberapa plilihan

jawapan.

 Bentuk item yang popular dalam

peperiksaan awam.

 Boleh dibentuk merentas pelbagai

aras kognitif yang hendak diuji.



 Fokus kepada maklumat yang 

penting dan bermakna.

 Soalan perlu mencabar calon

lebih daripada hanya mengingat

maklumat.

Menggunakam bahasa yang 

mudah, terus dan jelas.

 Elakkan daripada penggunaan

negatif berganda.



Dibina selaras dengan aras kognitif.

sejajar dengan amalan

pengajaran pembelajaran.

 Tidak mengandungi “clues” 

kepada jawapan.

Nyatakan sumber bahan petikan

yang digunakan.



 POKOK SOALAN (STEM)

Bahagian utama sesuatu item 
yang mengandungi task item 
(tugasan khusus yang hendak
diselesaikan).

- Bentuk soalan

- Bentuk arahan

- Bentuk melengkapkan



POKOK SOALAN (STEM)

Pokok soalan boleh

mengandungi rangsangan.

› Bahan yang disediakan untuk

diinterpretasi oleh calon.

› Bentuk: gambar rajah, fotograf, 

graf, peta, data, petikan

karangan.



OPSYEN (KUNCI & DISTRAKTOR)

Cadangan jawapan bagi setiap

item.

 Terdiri daripada: 

› Distraktor: opsyen yang salah.

› Kunci: Opsyen yang betul

(jawapan).



Boleh dinyatakan dalam bentuk
soalan (tertutup) atau penyataan
tak lengkap (terbuka).

Jika opsyen angka,gambar rajah, 
graf binalah pokok soalan
tertutup.

 Idea atau masalah dikemukakan
dengan jelas dalam pokok
soalan.



Tugasan soalan mestilah khusus
dan terarah.

Elakkan pokok soalan negatif.

 Tugasan soalan menepati aras
kognitif soalan.

Setiap item hanya mempunyai
satu tugasan sahaja.



Rangsangan soalan menjadi asas

kepada tugasan soalan.

Rangsangan soalan tidak

menjadi pembayang jawapan.

Rangsangan soalan diletakkan

di bahagian atas tugasan soalan.



Tugasan soalan dalam bentuk

melengkapkan tidak diakhiri

dengan sebarang tanda

bacaan.

Perkataan-perkataan yang 

hendak ditekankan dalam

tugasan soalan diboldkan.



RANGSANGAN

Maklumat/idea yang 

dikemukakan mestilah baru

kepada calon.

- Elakkan pengetahuan am  

dan maklumat dipetik terus

daripada buku teks.



RANGSANGAN

Rangsangan dalam bentuk rajah, 
gambar,graf,jadual
dinomborkan.

Rangsangan soalan menjadi asas
kepada tugasan soalan.



RANGSANGAN

Rangsangan soalan tidak
menjadi pembayang jawapan.

Rangsangan soalan diletakkan
di bahagian atas tugasan soalan



Binalah opsyen yang mempunyai

hubungan yang serupa dengan

idea/masalah (homogen).

Seimbang dari segi panjang, 

kesukaran dan struktur nahu. 

Setiap opsyen mestilah berbeza

sama sekali (mutually exclusive).



Jangan ulang maklumat yang 
sama dalam setiap opsyen.

Susun opsyen mengikut tertib.

Dalam item gabungan, setiap
penyataan digunakan dalam
dua opsyen sahaja.



Jika task soalan melibatkan

penilaian, pastikan calon

dikehendaki menentukan mana

yang paling baik bukan

membezakan yang betul dan

yang salah.



Distraktor yang baik:

› Salah konsep atau kesilapan
yang  biasa.

› Pernyataan yang benar tetapi
tidak memenuhi kehendak
soalan.



Distraktor yang baik:

› Pernyataan yang terlalu luas
atau terlalu sempit untuk
memenuhi kehendak soalan.

› Penyataan yang tidak benar
tetapi diolah supaya nampak
munasabah kepada calon
yang tidak tahu.



Distraktor yang baik:
Perbezaan antara kunci dan

distraktor hendaklah rapat.

Boleh dipertimbangkan sebagai
jawapan.

Jelas dari segi kandungan dan
makna.



Distraktor yang baik:
Sepadan secara logik dengan

struktur nahu pokok soalan.

Elakkan menggunakan kata-kata
dalam kunci sinonim dengan
kata-kata dalam pokok soalan.




