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• Seorang ibu hamil berusia 18 tahun datang periksa ke bidan desa. 
Dari catatan dalam buku KIA diketahui usia kehamilan 12 minggu, 
tinggi badan 150 cm, lingkar lengan atas 22,5 cm, berat badan 40 
kg. Hasil pemeriksaan hemoglobin adalah 10 g/dL, dengan bentuk 
sel darah merah lebih besar dibandingkan normal.

• Intervensi apa yang diberikan pada ibu hamil tersebut dalam waktu 
cepat?
A. Pemberian makanan padat energi dan suplementasi Fe & vit A
B. Pemberian makanan padat energi dan suplementasi Fe & asam folat
C. Fortifikasi zat besi pada makanan yang padat energi 
D. Fortifikasi asam folat pada makanan yang pada energi dan protein 
E. Konseling yang diberikan secara intensif



Roadmap Uji Kompetensi Gizi

Pra
Uji Kompetensi

Pelaksanaan
Uji Kompetensi

Pasca
Uji Kompetensi



1. Pra Uji Kompetensi

• Persiapan Panitia (PP, PJL, PL)

Penjaminan Mutu
(Pembuatan Soal)

Review 1

Review 2 Panel Expert

Try Out

Bank Soal
Pemilihan dan

Pengacakan
Soal

Uji
Kompetensi

NBL



Materi/ Bahan Ujian
(Yulherina, 2018)

• Materi yang diajarkan dan yang 
diujikanKesesuaian

• Materi yang dianggap penting
harus mendapat porsi lebih banyakKeseimbangan

• Kasus sebagai bahan soal dapat
menjawab objektif ujianRepresentatif



Ujian sebagai Alat Ukur
(Yulherina, 2018)
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Format Soal UKOM Gizi



Template item development





Tinjauan 1

• Landasan ilmiah ilmu gizi
– Mekanisme metabolisme, patofisiologi, teori dasar ilmu 

gizi

• Proses asuhan gizi individu & kelompok
– NCP/PAGT

• Manajemen program & pelayanan gizi
– Perencanaan & evaluasi program gizi

• Manajemen sistem penyelenggaraan makanan
• Etika & profesionalisme gizi
• Komunikasi efektif
• Penelitian terapan



Tinjauan 2. Domain Perilaku

• Kognitif

– Berkaitan dengan intelegensi

• Prosedural knowledge

– Berkaitan dengan SOP

• Konatif

– Berkaitan dengan kesadaran/pengetahuan utk 
berbuat sesuatu



TEKNIK PEMBUATAN SOAL



Format Soal UKOM Gizi



Pedoman Penulisan Soal MCQs Tipe 1
(Yulherina, 2018)

One Best answer/ 1 
jawaban paling benar
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Pedoman Penulisan Soal MCQs Tipe 1
(Yulherina, 2018)

Tentukan Topik/ 
tema

Buat vignette
Pilih pertanyaan

yang akan
diajukan/ lead in

Tentukan kunci
jawaban

Tambahkan
distraktor

Isi tinjauan
sesuai blueprint 
uji kompetensi

Tinjauan menyesuaikan
dengan soal, bukan

sebaliknya

Sangat memungkinkan 1 
vignette diikuti oleh

beberapa lead in



VIGNETTE



Vignette
(Yulherina, 2018)

Format

Tulisan 1 
paragraf

1 kalimat 
utama

Isi

Kompetensi 
esensial

Penting/ 
banyak 

ditemukan

Sumber

Kasus

Laporan 
Penelitian

Laporan 
kegiatan



Vignette
(Yulherina, 2018)

Kalimat yang 
digunakan

• Singkat, lugas, 
padat

• Tatabahasa
benar

Akurasi data

• Harus terjaga

• Dituliskan hanya
data yang 
diperlukan

Jumlah Baris

• Tidak terlalu
panjang

• Tidak terlalu
pendek

• Ukurannya
mudah
dipahami



Teknik Menulis Vignette
(Yulherina, 2018)

Hindari pembuatan vignette 
dengan penentuan tinjauan
diawal penyusunan vignette

Vignette diupayakan senyata
mungkin, dengan pilihan

kasus/ masalah/ topik yang 
lazim

Jika diperlukan dapat disertai
dengan gambar/ grafik/ 

ilustrasi lain

Hindari penulisan data atau
informasi dengan maksud

menjebak mahasiswa

Vignette



Syarat Badan Soal/Vignette
(Dwiprahasto, 2014; Collares, 2016; Putra, 2016)

• Fokus pada konsep penting yang akan 
ditanyakan pada lead-in

• Sebisa mungkin reasoning dan tidak hanya 
sekedar recall

• Memuat informasi penting yang diperlukan 
untuk menjawab pertanyaan (usia, jenis 
kelamin, data hasil laboratorium, data hasil 
pengukuran dsb)

• Hindari informasi yang berlebihan



Contoh vignette

• Media promosi gizi yang ada saat ini dirasakan
kurang menarik bagi anak-anak sebagai sasaran
pendidikan gizi di masyarakat, karenanya seorang
peneliti muda prodi gizi X suatu perguruan tinggi
merancang model edukasi gizi dengan
memanfaatkan IT yang berkembang saat ini. Dia
berencana menggunakan 1  (satu) kelompok yang 
diberi edukasi model baru, kemudian dikaji
tingkat pengetahuan gizinya sebelum dan setelah
perlakuan



Contoh vignette

• Pada bulan Februari 2015, Posyandu Bunga 
Harapan mengirimkan laporan hasil 
pencatatan berat badan anak balita. Jumlah 
seluruh balita di wilayah kerja Posyandu 
adalah 110 orang, namun hanya 100 balita 
yang memiliki KMS. Sejumlah 90 balita 
ditimbang pada bulan Januari dan 80 
diantaranya memiliki garis pertumbuhan KMS 
yang naik sejak bulan sebelumnya.



LEAD-IN



Syarat dari penulisan lead-in
(Dwiprahasto, 2014; Collares, 2016; Putra, 2016)

• kalimat pertanyaan, 

• harus mengarah ke satu jawaban benar (one best 
answer)

• tidak menggunakan frasa negatif (kecuali, yang bukan), 

• menanyakan hal yg positif

• lugas (tidak perlu kata2 “berdasarkan data di atas”)

• dapat dijawab dengan pilihan jawaban yang tersedia 
dan, 

• peserta harus membaca badan soal terlebih dahulu 
untuk dapat menjawab pertanyaan



Lead in (Yulherina, 2018)
Hindari 

Trivia

• Pertanyaan
hal2 remeh
seperti “nama 
kimia garam 
dapur”

Vignette tidak
berfungsi

• Tanpa 
membaca 
vignette, soal 
sudah bisa 
dijawab

Bukan Kalimat
tanya

• Penggunaan 
kata adalah/ 
titik2 (…….)/ 
diantaranya :



Contoh Lead in (Yulherina, 2018)

Penyebab Apa penyebab paling mungkin kasus/
gangguan/ penyakit tersebut?

Proses apa yang terjadi pada kasus/ 
peristiwa tersebut?

Faktor apa yang paling menentukan
terjadinya kelainan/ gangguan pada kasus
tersebut?



Contoh Lead in (Yulherina, 2018)

Diagnosis Apa diagnosis yang paling sesuai untuk
kasus tersebut

Proses apa yang terjadi pada kasus/ 
peristiwa tersebut?

Faktor apa yang paling menentukan
terjadinya kelainan/ gangguan pada kasus
tersebut?



PILIHAN JAWABAN



Prinsip Utama Pilihan Jawaban

1 jawaban 
benar

4 pengecoh/

distraktor



Syarat pilihan jawaban
(Dwiprahasto, 2014; Collares, 2016; Putra, 2016)

• Pilihan bersifat paralel baik dalam isi maupun 
panjang kata

• Lebih pendek dibandingkan dengan badan soal

• Tidak menggunakan istilah absolut (selalu, tidak 
pernah, semuanya)

• Hindari pengulangan jawaban dalam pilihan 
jawaban

• Hindari penggunaan istilah yang bisa multitafsir 
(seringkali, biasanya, jarang, sesekali)



Syarat pilihan jawaban
(Dwiprahasto, 2014; Collares, 2016; Putra, 2016)

• Pilihan jawaban tidak tumpang tindih (10%, > 
15%, 25%)

• Tidak menggunakan bukan salah satu di atas 
atau semua benar

• Hindari memaksakan jumlah distraktor 
sehingga tidak homogen dengan pilihan 
lainnya.



Beberapa bentuk kesalahan soal
(Case & Swanson, 2003 ;Collares, 2016; 
Putra, 2016)



• Tidak relevan dg kompetensi
• Stemless
• Read my mind
• Lead in tidak memenuhi “closed the option”
• Kesalahan gramatikal
• Logical cues
• Istilah absolut atau multitafsir
• Panjang jawaban tidak setara
• Pilihan jawaban tidak homogen/paralel
• Pengulangan kata pada pilihan jawaban (konvergensi)
• Pengulangan badan soal ke pilihan jawaban
• Pilihan jawaban terlalu panjang
• Pilihan jawaban tumpang tindih
• Menggunakan pilihan BSSD atau semua benar



Tidak sesuai kompetensi

• Seorang ahli gizi di sebuah RS swasta melakukan diet terapi rendah
glukosa pada seorang pasien diabetes dewasa muda perempuan usia 40 
tahun di kelas III. Dia seringkali memberikan menu makanan selingan juice 
kurma pada pasien itu dengan keyakinan bahwa kurma tidak akan
meningkatkan gula darahnya, tetapi dia tidak menjelaskan hal tersebut
pada keluarga pasien tersebut.  Bahkan seringkali ahli gizi tersebut tidak
memantau efek samping yang dirasakan oleh pasien tersebut pasca
konsumsi juice kurma tersebut.

• Mengapa pasien itu tidak memperoleh haknya untuk dimonitor kondisi
kesehatannya pasca konsumsi juice kurma oleh ahli gizi tersebut?

A. Karena kesibukan diri ahli gizi tersebut

B. Karena pasien tidak bertanya kapan dirinya dimonitor oleh ahli gizi itu.

C. Karena ahli gizi tidak bersikap professional dalam menjalankan tugasnya.

D. Karena ahli gizi membedakan status ekonomi pasien berdasarkan kelas
perawatan di RS tersebut.

E. Karena pasien tidak memahami haknya selama dirawat



Tidak sesuai Blueprint

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meminta anda
bagian dari tim penanganan pasca bencana alam gempa bumi, 
karena profesi gizi merupakan bagian penting dalam hal ini. Anda
diberikan kepercayaan oleh BPBD untuk mengelola pelayanan
bidang gizi.

• Langkah utama yang dilakukan sebagai profesi gizi untuk
mengemban amanat ini
A. Pelaksanaan surveilans gizi untuk memantau keadaan gizi pengungsi
B. Pengawasan logistik bantuan bahan makanan, termasuk bantuan

susu formula bayi
C. Pemberian Suplementasi zat gizi mikro (kapsul vitamin A untuk

balita dan tablet besi untuk ibu hamil)
D. Penyusunan menu untuk kelompok rentan
E. Pendampingan penyelenggaraan makanan sejak dari persiapan

sampai pendistribusian



Tidak memiliki vignette/stemless

• Pak Irman mengalami suatu keadaan dimana tekanan darah
lebih besar dari normal atau > 140/90 mmHg, kebiasaan
makan suka makanan biskuit, makanan kalengan, makanan
siap saji dan kurang olahraga. Dari keturunan tuan C orang 
tuanya juga pernah mengalami hal yang sama. 

• Berdasarkan kasus diatas, apakah faktor risiko hipertensi 
yang tidak dapat dikontrol ?
A. Usia, genetik, merokok
B. Usia, jenis kelamin, genetik 
C. Usia, kegemukan, dislipidimia 
D. Jenis kelamin, genetik, merokok 
E. Genetik, kegemukan, dislipidemia



Stemless

• Scaling Up Nutrition Movement atau SUN Movement merupakan 
gerakan global yang dicanangkan pada tahun 2010 dan didukung 
sepenuhnya oleh Ketua PBB, Ban Ki Moon. SUN movement dipicu 
oleh keprihatinan para pakar dan pemerhati di dunia tentang 
dampak kekurangan gizi khronis pada usia dini kehidupan atau  
pada1000 HPK terhadap kualitas sumber daya manusia, terutama 
Negara miskin.

• Apakah fokus utama dari SUN movement?
A. Stunting
B. Wasting
C. Overweight
D. Undeweight
E. SAM (Severe Acute Malnutrition)



Read my mind
• Seorang laki-laki 75 tahun masuk RS akibat terjatuh. 

Menurut keluarganya , ia tiba-tiba terpeleset dan jatuh
terduduk di depan kamar mandi tadi pagi. Sejak dua
minggu terakhir ini seringkali batuk-batuk dan nafsu
makan sangat berkurang, tetapi tidak demam. Selama
ini ia mengidap dan minum obat penyakit kencing
manis dan tekanan darah tinggi, kedua mata dianjurkan
untuk dioperasi tetapi ia selalu menolak.

• Mengapa lansia mengalami jatuh?
A. Karena usianya yang sudah lanjut.
B. Karena penglihatannya yang minim
C. Karena fisiknya yang amat lemah.
D. Karena tidak ada orang yang mendampinginya saat itu
E. Karena pencahayaan lampu yang rendah



Read My Mind

• Seorang ahli gizi di sebuah RS swasta menerapkan terapi diet  rendah
glukosa pada seorang perempuan pasien diabetes usia 40 tahun di 
kelas III. Dia seringkali memberikan menu makanan selingan juice 
kurma pada pasien itu dengan keyakinan bahwa kurma tidak akan
meningkatkan gula darahnya, tetapi dia tidak menjelaskan hal tersebut
pada keluarga pasien tersebut.  Bahkan seringkali ahli gizi tersebut
tidak memantau efek samping yang dirasakan oleh pasien tersebut
pasca konsumsi juice kurma tersebut.

• Apakah yang terjadi pada ahli gizi tersebut? 
A. Tidak melakukan kesalahan apapun karena sudah sesuai

prosedur sebagai ahli gizi.
B. Tidak memberikan informasi sejelas-jelasnya pada pasien.
C. Tidak memiliki informasi yang cukup secara ilmiah atas hal

tersebut.
D. Tidak merasakan bahwa informasi ini penting bagi pasien.



Vignette terlalu singkat

• Hasil screening yang diadakan di Desa Sukolilo 
Kabupaten Malang menunjukkan prevalensi 
wasting 27%.

• Intervensi apakah yang paling tepat?
A. pemberian edukasi gizi

B. fortifikasi tepung terigu

C. pemberian demo masak 

D. pemberian suplemen zat besi

E. pemberian lokal Ready to Use Food



Lead in tidak “closed the option”

• Seorang anak berumur 12 bulan , terlahir BBLR genap bulan  
dari keluarga miskin dan ibu dengan KEK selama hamil 
sampai sekarang sehingga tidak dapat memenuhi asupan 
yang dibutuhkan bayi  sejak dini. Ia seringkali terserang 
infeksi saluran napas dan diare bahkan sekarang dirawat di 
RS dengan pneumonia. Pada saat ini status gizi anak buruk

• Gangguan apa terutama yang terjadi pada anak akibat dari 
status gizi ibu di atas? 
A. Gangguan metabolisme janin   pada akhir kehamilan 
B. Gangguan pertumbuhan organ janin  pada akhir kehamilan 
C. Gangguan intelegensi  pada masa bayi
D. Penyakit degeneratif  pada masa kanak kanak
E. Stunting pada masa remaja dan dewasa



Kesalahan gramatikal

• Di sebuah kota kecil seorang praktisi kesehatan mendirikan
rumah sakit. Rumah sakit tersebut masih baru dan belum
memiliki pengalaman dalam menyediakan makanan untuk
pasien sehingga rumah sakit hanya menyediakan ruang
distribusi dan peralatannya dan makanan disediakan oleh
pihak jasa boga.

• Apa nama cara penyelenggaraan makanan di rumah sakit 
pada kasus di atas?
A. Swakelola
B. Full swakelola
C. Outsourching
D. Full outsourching
E. Semi outsourching



Logical cues
(Sebagian pilihan jawaban collectively exhaustive)

• Jumlah lansia yang terdaftar di Posyandu lansia di desa
X sebanyak 150 orang. Kader yang melayani posyandu
tersebut sebanyak 2 orang dan kegiatan berjalan jika
ada petugas gizi yang mengunjungi posyandu tersebut
karena kader merasa tidak mampu menangani
posyandu lansia tersebut

• Kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak
Puskesmas untuk posyandu lansia tersebut?
A. Penambahan ahli gizi puskesmas
B. Penambahan kegiatan posyandu
C. Rekruitmen kader baru
D. Revitalisasi posyandu
E. Pelatihan kader



Istilah absolut 

• Seorang ibu mengalami menstruasi pertama kali  
(menarche) pada usia 14 tahun dan kehamilan pertamanya
pada usia 15.5 tahun. Tinggi badannya 146 cm, dengan
berat badan sebelum hamil 41 kg. Saat ini usia
kehamilannya adalah 32 minggu. Selama kehamilan ini
kenaikan berat badannya adalah 5.1 kg.

• Apakah yg dapat dijelaskan terkait usia menarche ibu pada 
kasus di atas?
A. Usia menarche  pasti disebabkan faktor keturunan
B. Ibu saat ini mengalami stunting
C. Ibu tersebut mempunyai status gizi baik
D. Ibu tersebut mempunyai status gizi kurang yang khronik
E. Ibu kemungkinan pernah mengalami obesitas



Pilihan jawaban benar lebih panjang dan 
komprehensif ketimbang distraktor

• Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten M pada tahun 2012 
adalah 14, 8%. Hal ini masih jauh dari target SPM 
nasional yaitu 80%. Oleh karena itu Dinkes Kabupaten 
M melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek pada 
program yang terkait ASI Eksklusif.

• Menurut anda Aspek apa saja yang perlu dievalusi?
A. input dan hasil

B. input, keadaan, dan hasil

C. keadaan, pelaksanaan, dan hasil

D. input, pelaksanaan, dan hasil 

E. keadaan, input, pelaksanaan, dan hasil



Pilihan jawaban tidak 
paralel/homogen

• Seorang anak berumur 18 bulan dibawa ibunya ke klinik karena
dianggap terlalu gemuk. Pada pemeriksaan diketahui bahwa anak
tersebut juga stunting. Anak tersebut lahir dengan berat badan
2300 gram, dengan panjang badan 43 cm. Oleh karena si anak lahir
dg ukuran kecil,  ibunya menambahkan susu formula selain
memberikan ASI sejak umur 1 bulan, agar anaknya cepat tumbuh. 
Sejak umur 3 bulan anaknya lebih gemuk dibandingkan dengan
anak lain seumurnya.

• Apakah yg dialami anak pada kasus di atas saat dalam kandungan
dan pasca-lahir?
A. Kwashiorkor dalam kandungan
B. Marasmus dalam kandungan
C. Anak mengalami mis-match antara sebelum dan pasca-lahir
D. Anak mengalami Fatty baby
E. Anak mengalami Slim baby



Pilihan jawaban tidak paralel/homogen →
struktur & konten (2)

• Disuatu daerah pegunungan yang tandus, 
kejadian kesakitan (infeksi) pada balita tergolong 
tinggi, dan banyak orang dewasa yang mengalami 
rabun ayam. 

• Apakah sumber bahan pangan untuk mencegah 
defisiensi kejadian pada ilustrasi tersebut?
A. pepaya, lobak, brokoli
B. Jeruk, jambu, nanas
C. Beras merah, kacang hijau
D. Hati, kuning telur
E. Bayam, taoge



Pilihan jawaban tidak 
paralel/homogen (3) → struktur 

• Seorang anak laki-laki usia 11 tahun, memiliki berat badan 15 kg 
dan tinggi badan 132 cm. Dibawa keluarga ke rumah sakit dengan  
keluhan demam, sakit dan nyeri seluruh badan. Riwayat penyakit TB  
yang berkembang lebih lanjut. Kebiasaan makan tidak teratur, biasa 
mengonsumsi gorengan, mie instant , makanan ringan dan 
minuman kemasan. Hasil pemeriksaan laboratorium leukosit 24000  
µL, LED 144 mm/jam dan Hb 8,2 g/dL. 

• Berapakah nilai ambang batas Hb untuk usia anak pada kasus di 
atas yang mengindikasikan  anemia?
A. <11,0 g/dL
B. <11,5 g/dL 
C. <12,0 g/dL
D. <13,0 g/dL
E. < 15,0 g/dL



Pengulangan kata pada pilihan 
jawaban (konvergensi)

• Di suatu daerah pegunungan yang tandus, 
kejadian kesakitan (infeksi) pada balita tergolong 
tinggi, dan banyak orang dewasa yang mengalami 
rabun ayam. 

• Apakah sumber vitamin yang berkontribusi pada 
kejadian pada narasi di atas? 
A. Provitamin A dan retinol
B. Retinol dan Beta Karoten
C. Provitamin A dan Beta Karoten
D. Beta Karoten dan retinol
E. Retinal dan beta Karoten



Pengulangan badan soal ke pilihan 
jawaban

• Dinas Kesehatan Kabupaten X melakukan surveilans 
masalah gizi. Hasil analisis data surveilans menunjukkan 
terjadinya peningkatan persentase wasting, peningkatan 
rumah tangga rawan pangan & peningkatan kasus diare. 
Selanjutnya Kepala Dinas melakukan  penyebarluasan 
informasi tersebut kepada lintas sektor agar didapatkan 
alternatif intervensi yg komprehensif.

• Langkah surveilans apakah yg dilakukan Kepala Dinas pada 
kasus tersebut?
A. Umpan balik
B. Diseminasi
C. Curah pendapat
D. Perencanaan program



Pilihan jawaban terlalu panjang
• Seorang ibu mengalami menstruasi pertama kali  (menarche) pada 

usia 14 tahun dan kehamilan pertamanya pada usia 15.5 tahun. 
Tinggi badannya 146 cm, dengan berat badan sebelum hamil 41 kg. 
Saat ini usia kehamilannya adalah 32 minggu. Selama kehamilan ini 
kenaikan berat badannya adalah 5.1 kg. 

• Apa kemungkinan yang paling tepat terkait pertumbuhan linier ibu 
pada kasus di atas?
A. Sudah mencapai puncak pertumbuhan liniernya, karena pada 

umumnya puncak pertumbuhan linier terjadi bersamaan dengan 
terjadinya menarche

B. Sudah mencapai puncak pertumbuhan liniernya, karena pada 
umumnya puncak pertumbuhan linier  terjadi setahun setelah 
menarche

C. Belum mencapai puncak pertumbuhan karena pada umumnya 
pertumbuhan linier selesai sekitar 4 tahun setelah menarche 

D. Belum mencapai puncak pertumbuhan linier karena ibu telah 
memasuki trimester ketiga kehamilan

E. Belum mencapai puncak pertumbuhan linier karena tinggi badannya 
kurang dari 150 cm



Pilihan Jawaban Tumpang Tindih

• Wanita rentan mengalami infeksi rongga pelvis. 
Ibu A mengalami infeksi pada rongga pelvis yang 
berulang (kedua kalinya).

• Berapa kemungkinan seorang wanita mengalami
keadaan infertile? 
A. kurang dari 20%

B. 20 - 30%

C. Lebih dari 50%

D. 90%

E. 75%



BSSD, Semua benar, ABC benar

• Seorang ibu mengalami menstruasi pertama kali  (menarche) pada
usia 14 tahun dan kehamilan pertamanya pada usia 15.5 tahun. 
Tinggi badannya 146 cm, dengan berat badan sebelum hamil 41 kg. 
Saat ini usia kehamilannya adalah 32 minggu. Selama kehamilan ini
kenaikan berat badannya adalah 5.1 kg

• Apa faktor risiko hambatan pertumbuhan janin yang ada pada kasus 
di atas?
A. Tinggi Badan kurang dari 150 cm
B. Berat Badan sebelum hamil kurang dari 45 kg
C. Pertambahan berat badan selama kehamilan tidak adekuat
D. Tinggi Badan kurang dari 150 cm dan Berat Badan sebelum hamil

kurang dari 45 kg
E. Jawaban A, B dan C benar



TIPS PEMBUATAN SOAL



• Jangan menulis soal dg terlebih dahulu membayangkan 
lead in apa yg akan dibuat

• Jangan terlebih dahulu menentukan tinjauan apa yang ingin 
dibuat

• Vignette dibuat untuk menggambarkan apa pekerjaan kita 
sehari-hari

• Kalau vignette bercerita ttg klien atau pasien harus 
langsung dituliskan
– Seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang bayi laki-laki, 

seorang bayi perempuan

• Vignette tidak harus orang, bisa tentang prosedural
– Sebuah pengelolaan unit kerja rekam medik
– Sebuah pengelolaan dapur
– Sebuah kajian 
– Sebuah perencaan tentang logistik



• Kunci soal ada di vignette, lead in berfungsi menjadi 
pengarah apa yang akan diuji
– Fokus dl dengan membuat vignette
– Setelah itu br dieksplorasi potensi lead in apa yang 

mungkin dimunculkan dari vignette tersebut

• Vignette dibuat runut akan membantu meringkas 
waktu membaca
– Karakteristik subyek
– Data subyektif 
– Data obyektif

• Vignette harus mampu mendeskripsikan/menceritakan 
keadaan sedetil mungkin
– Lantai dapur kotor→ apa itu kotor?? Ada noda hitam, bau 

amis dll



Lead in → to lead (arahan ttg apa yg diujikan)
• Kalimat tanya tertutup “apa faktor paling dominan” →mengarah ke 1 

jawaban (boleh menggunakan istilah absolut untuk memastikan 1 
jawaban)

• Tidak boleh “faktor apa saja” → alternatif jawaban banyak

• Closed the option rules →mahasiswa dapat menjawab tanpa melihat opsi 
jawaban

• Harus kalimat tanya

• Pertanyaan harus jelas 

– Faktor etik apa yang ada pada kasus tersebut? → tidak boleh karena bisa 
macam2, pertimbangan etik, prinsip etik, tindakan berlandaskan etik 

• Tidak boleh meambahkan pengantar → “Berdasarkan ilustrasi di atas”

• Tidak boleh menambahkan data → “Jika ahli gizi ingin menerapkan prinsip 
higiene, tindakan apa yang tepat dilakukan?

• Tidak boleh kalimat negatif → kecuali, karena menanyakan kecuali artinya 
menanyakan yang tidak diajarkan atau tidak diketahui

• Tanyakan yang esensial



Proses Item Review



Tahapan Review soal

Institusi

Regional

Nasional

Panel 
expert

Review dilakukan oleh orang yg sudah mengikuti pelatihan 
pembuatan soal UKOM



Penelaah Soal (reviewer)
(Yulherina, 2018)

• Penelaah soal harus berbeda dengan penulis
soal (cek silang)

• Syarat penelaah soal:

A. Memiliki kemampuan menulis soal dengan baik

B. Memiliki kompetensi dalam bidang yang ditelaah

C. Memiliki komitmen untuk peningkatan kualitas proses 
pendidikan

D. Memahami tujuan, proses, dan tatacara melakukan telaah
soal





Telaah Struktur

vignette Lead in

Opsi 



Telaah Vignette
(Yulherina, 2018)

1. Vignette harus ada
2. Vignette harus berfungsi, dites dengan cara

menutup vignette, jika soal sudah bisa dijawab
hanya dengan membaca lead in dan option, 
artinya vignette tidak berfungsi

3. Bahasa yang digunakan harus singkat, padat, 
lugas, sehingga tidak berbelit-belit, kompleks, 
dan panjang

4. Vignette tidak boleh terlalu panjang, namun
juga tidak boleh terlalu pendek, sehingga tidak
dapat dipahami maknanya.



Telaah Lead in
(Yulherina, 2018)

1. Lead harus berbentuk kalimat tanya, ditandai
dengan kalimat tanya pada ujung kalimat

2. Lead harus kalimat positif, tidak boleh
menggunakan kalimat “yang tidak termasuk”, ”yang 
paling tidak diharapkan”, “yang tidak boleh
dilakukan”, “kecuali”

3. Harus memenuhi ketentuan closed the option rules, 
kalimat tanya hanya mengarah ke 1 jawaban benar. 
Dites dengan cara menutup seluruh option yang 
tersedia, jika peserta sudah mampu menjawab
tanpa melihat option, maka lead in sudah
memenuhi closed di option rules



Telaah opsi
(Yulherina, 2018)

1. Kaidah tata bahasa option harus benar
2. Tidak ada kata-kata absolut di option
3. Pilihan jawaban bukan yang paling panjang dan

kompleks
4. Tidak ada pengulangan kata dari Vignette dan lead in ke

option
5. Tidak ada konvergensi pilihan jawaban
6. Tidak menggunakan kata2 yang mengandung frekuensi

yang multi tafsir
7. Pilihan jawaban harus paralel dan urutannya logis
8. Tidak ada penggunaan pilihan “semua benar” atau

“bukan salah satu diatas (BSSD)”



Form 
review 
soal ujian











Panel expert

• Peserta review panel expert

– Orang yg paham substansi

– Pernah ikut pelatihan pembuatan soal

Masyarakat

Food serviceKlinis



Apa yg direview panel expert?

• Kesesuaian soal dengan tinjauan

• Struktur soal

Jika ada yg tidak sesuai → dimodifikasi

Diusahakan tidak lg membuang soal

IBA memeriksa jumlah soal tersedia dgn blue print 
UKOM terutama untuk tinjauan 1 (kompetensi) dan 

tinjauan 4 (kelompok sasaran)
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