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Tujuan…

Setelah mengikuti sesi ini mahasiswa dapat  
mengerjakan tes uraian atau soal kasus (HOTS)  
dengan kaidah yang benar sehingga nilai ujian THE  
menjadi maksimal
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• Mahasiswa tidak terbiasa mengerjakan ujian dengan format soal  
uraian dan kasus

• Mahasiswa tidak terbiasa menjawab soal dengan ranah kognitif  
yang lebih tinggi (menuntut pemahaman tingkat tinggi=HOTS)

• Tingkat literasi mahasiswa terhadap bidang ilmunya masih  
rendah

• Mahasiswa tidak terbiasa fokus mencari jawaban suatu soal  
uraian pada sumber referensi yang benar



• “Budaya” copy-paste masih sangat  
massif (tercermin dari jawaban diskusi  
dan tugas tutorial, serta TMK)

• Tidak cermat dalam memahami kata  
perintah dalam soal

• “Budaya” SKS (Sistem Kebut Semalam)
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Apa itu soal Uraian?

Esai

Berpikir  
Kritis

Reasoning

Argumen
Menemukan  

Contoh

Dasar  
Pemikiran  
(Referensi)
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Uraian / Esai berupa argumentasi yang Anda

berikan terhadap pandangan/klaim Anda.

Pandangan atau ide tersebut dinyatakan

berdasarkan interpretasi Anda terhadap subjek

permasalahan (soal) yang ditanyakan dengan

meninjau berbagai aspek sumber referensi

(modul, artikel ilmiah pada jurnal, buku, ebook,

dsb.) Namun, Anda perlu memberikan

support/dukungan terhadap pandangan/ide Anda

tersebut agar pandangan Anda tersebut kuat dan

dapat diterima.



Kesalahan Umum dalam Mengerjakan Soal Uraian

Asumsi bahwa semakin banyak tulisan, maka nilai akan semakin tinggi

Asumsi bahwa jika jawaban ditulis berdasarkan pendapat  
sendiri, maka nilai akan semakin tinggi

Asumsi bahwa terdapat nilai “upah tulisan” dari setiap jawaban

Jawaban tidak menjawab inti pertanyaan  

Tidak mengikuti instruksi pada soal uraian
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KAIDAH MENJAWAB SOAL ESAI
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1. Ikuti Instruksi

Instruksi biasanya dituliskan pada bagian atas lembar soal atau dijelaskan sebelum ujian dimulai.
Perhatikan apakah penguji mensyaratkan jumlah baris maksimal jawaban. Misalkan, ada yang mensyaratkan
jawaban maksimal setengah halaman. Kesalahan yang dibuat dengan tidak mengikuti instruksi akan sangat fatal
atau dapat mengurangi nilai yang Anda peroleh.

1. Pastikan Memahami Pertanyaan dan Perintah

Baca minimal dua kali pertanyaan tersebut. Membaca pertama berfungsi untuk mendapatkan
gambaran secara umum pertanyaan yang diajukan. Membaca kedua berfungsi untuk secara detail
memperhatikan apa yang diharapkan oleh pertanyaan tersebut.

Perhatikan apa bentuk khusus dari essay tersebut. Dengan kata lain perhatikan bagaimana penguji  
ingin essay tersebut dijawab. Misalkan beberapa bentuk pertanyaan dimulai dengan jelaskan, bandingkan,  
berikan analisa,dsb.

1. Buat Outline Jawaban

Outline akan membantu kita menyusun jawaban dan memparafrasekan dari referensi-referensi
(modul, artikel, buku, dsb.) yang terkait dengan pertanyaan lazimnya dengan memperhatikan keyword-keyword
dalam pertanyaan. Outline harus mencakup seluruh aspek yang ditanyakan dalam pertanyaan.
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1. Tulis Jawaban pada Buku Jawaban Ujian (BJU)

Tulis jawaban anda dengan bentuk argumen deduktif. Untuk itu tuliskan terlebih dahulu secara
lugas jawaban Anda terhadap inti pertanyaan. Jawaban langsung ini adalah kesimpulan/klaim/pendapat Anda
terhadap inti pertanyaan essay tersebut. Berikutnya adalah tulis beberapa premis yang didukung oleh fakta-
fakta berikut dengan contoh untuk mendukung jawaban anda tersebut.

1. Review

Baca kembali soal dan jawaban; pastikan jawaban Anda menjawab pertanyaan yang diajukan. Saat
ini juga dapat Anda gunakan untuk memperbaiki struktur tulisan.
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Ragam Soal Uraian pada THE
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1. Gambarkan

Jika diminta menggambarkan/mendeskripsikan suatu hal maka deskripsikan hingga dapat
memberikan gambaran bagi pembacanya. Bentuk deskripsi lazimnya kronologis, menjelaskan sesuatu dalam
suatu urutan dan sertakan juga contoh yang memudahkan pembaca mendapatkan gambaran.
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Contoh soal :
Dari pengalaman Anda sendiri, deskripsikan suatu situasi yang di dalamnya Anda terlibat,
dimana konflik itu bersifat disfungsional!

Outline jawaban :
1. Kesimpulan / summary : nyatakan kejadian konflik yang bersifat disfungsional yang penah Anda alami
2. Premis 1 (support kesimpulan): Tuliskan contoh kejadian ketika Anda mengalami konflik disfungsional.
3. Premis 2 (support kesimpulan): Jelaskan apa akibat konflik yang bersifat disfungsional tersebut berdasarkan  

sumber referensi yang jelas (modul, pendapat ahli, artikel, dsb.)
4. Parafrasekan kesimpulan yang Anda nyatakan dengan kalimat berbeda.
5. Cantumkan sumber referensi yang digunakan.



2. Menganalisa

Jika diminta menganalisa suatu permasalahan maka Anda diminta untuk memecahkan konsep menjadi beberapa
komponen atau bagian dan mendiskusikan keterkaitan antara beberapa bagian tersebut.

Bacalah artikel berikut, kemudian jawablah pertanyaan di bawah!

Satu setengah dari populasi masyarakat yang tinggal di benua Afrika, hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini, di sub-Sahara Afrika, GDP (Gross Domestic
Product) per-kapita semakin menurun setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada tahun 1974 lalu, tahun ini penurunan yang terjadi cukup
drastis, yaitu sebesar 11 persen.”
Meskipun pertumbuhan ekonomi di dunia meningkat sebesar 2 % pada tahun 1960-2002, namun kelihatannya hal ini tidak berlaku untuk Negara Afrika. Pertumbuhan
ekonomi di Negara ini termasuk yang paling suram. Sejak tahun 1974 sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi di Negara ini tidak mengalami
peningkatan sama sekali, dan malahan semakin menurun. Penurunan tersebut mencapai 1,5 persen di tahun 1990.

Akibat dari penurunan tersebut, ratusan juta warga Afrika hidup dengan sengsara sebagai warga miskin. Sekitar satu setengah warga di Afrika hidup di
bawah garis kemiskinan. Di sub-Sahara Afrika, PDB (Produk Domestik Bruto) per- kapita saat ini semakin menurun, jika dibandingkan dengan tahun 1974 lalu.
Penurunan tersebut mencapai 11 persen. Pada tahun 1970, satu dari sepuluh warga miskin di dunia tinggal di Afrika.

Kemudian pada tahun 2000, jumlah ini bertambah menjadi dua. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah warga miskin semakin bertambah di tahun 2000, yaitu
sebanyak 360 juta jiwa. Sedangkan di tahun 1975, jumlah warga miskin masih berkisar 140 juta jiwa. Peningkatan kemiskinan tersebut membuat kehidupan warga di
sana menjadi jauh dari kata sejahtera atau berkecukupan.
Sumber : african-union.org

Soal : Analisislah pengaruh penerapan teori kebutuhan Maslow dan Herzberg pada suatu negara di Afrika dimana lebih dari seperempat
populasinya menganggur dan berada di bawah garis kemiskinan!
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Outline jawaban :
1. Kesimpulan / summary : justifikasi Anda perihal pengaruh penerapan teori kebutuhan Maslow dan Herzberg di negara Afrika yang populasinya banyak  

menganggur
2. Premis 1 (support kesimpulan): Menjelaskan elemen-elemen teori Maslow dan teori Herzberg (lihat referensi pada modul, artikel, atau buku)
3. Premis 2 (support kesimpulan): Menjelaskan keterkaitan elemen teori Maslow dan Herzberg pada Kemiskinan di Afika
4. Parafrasekan kesimpulan yang Anda nyatakan dengan kalimat berbeda.
5. Cantumkan sumber referensi yang digunakan.



Menganalisa pada soal Ujicoba IPA

Perhatikan percobaan yang dilakukan berikut ini: disediakan 4 buah stoples A, B, C, dan D. Masing-masing stoples diisi dengan air dan ikan yang  

jenis, ukuran, dan jumlah yang sama serta diberi pakan yang cukup. Pada stoples A ditambahkan tumbuhan air, pada stoples B ditambahkan bata  

merah, pada stoples C ditambahkan tumbuhan air dan bata merah, sedang pada stoples D ditambahkan tumbuhan air dan batu (perhatikan gambar).

Pertanyaan:
1. Pada percobaan tersebut, apakah  

ada hubungan antara tumbuhan air  
dengan kelangsungan hidup ikan?  
Jelaskan.

2. Ikan pada stoples mana yang dapat
bertahan hidup paling lama?
Jelaskan.



Menganalisa pada soal Grammar Bahasa Inggris

Perhatikan kalimat berikut:

In the first time, monkeys had the option of exchanging their disc for one grape and receiving one bonus grape, or  

exchanging the grape for one grape and sometimes receiving two bonus grapes and sometimes receiving no bonus.

verb, predicate noun,

Pertanyaan:

a. Berdasar kalimat tersebut identifikasilah: subject, predicate  

predicate adjective, dan adverb yang ada dalam kalimat tersebut.

b. Apakah predicate verb dalam kalimat tersebut termasuk transitive atau intransitive?

Jelaskan dengan menggunakan contoh yang ada dalam kalimat tersebut.
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3. Mengintepretasikan Konsep Berhubungan atau Tidak

Jika ditanyakan bagaimana dua hal berkaitan atau berbeda jangan hanya menjawab dengan ya dan tidak. Jika ya jelaskan
bagaimana dua hal itu berkaitan. Jika tidak jelaskan bagaimana dua hal itu tidak berkaitan.

Bacalah artikel berikut, kemudian jawablah pertanyaan di bawah!
Salah satu pengusaha tersukses di Indonesia bernama Tjie Tjin Hoan yang kini sudah almarhum. Kisah mengharukannya mendiang Ciputra terjadi sejak usia 12

tahun, dimana Ciputra harus tinggal bersama ibunya sejak sang ayah meninggal di penjara. Untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, setiap hari Ciputra harus mengais
tanah dan mengurus ternak bersama ibunya. Perjuangannya yang panjang tersebut berbuah hasil ketika Ciputra sukses menyelesaikan studi arsiteknya di ITB. Masih dalam
kondisi yang sama, yakni Ciputra bukanlah seorang yang memiliki banyak uang. Bersama dua temannya, Ciputra mendirikan bisnis konsultan arsitektur, CV. Daya Cipta dengan
kondisi seadanya. Di awal perintisan usahanya, Ciputra harus melakukan penawaran dari rumah ke rumah. Sayangnya, sangat sulit bagi Ciputra untuk mendapatkan orderan.
Keadaan ini terus berlanjut hingga dirinya beristri dan memiliki anak. Karena keberaniannya, akhirnya Ciputra memutuskan untuk pindah ke Jakarta dengan harapan usahanya
dapat berjalan lancar. Namun tetap saja, karena tidak memiliki banyak uang membuat usaha yang dijalankan sulit untuk berkembang. Ciputra terus melakukan berbagai upaya
untuk mempertahankan CV. Daya Cipta. Beliau nekat mencari celah agar bisa mengajukan permohonan diri kepada gubernur Jakarta untuk mendapatkan proyek. Permohonan
tersebut membuahkan hasil dimana penawaran Ciputra di terima oleh Soemarno, Gubernur Jakarta. Sayangnya, di saat yang bersamaan pemerintah daerah sedang tidak
memiliki dana untuk menjalankan proyek usulan Ciputra tersebut. Sehingga beliau menggandeng dua temannya untuk tetap menjalankan proyek tersebut.

Berkat kegigihannya, Ciputra mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan rencananya secara langsung ke presiden Soekarno. Walaupun permohonannya
diterima, lagi-lagi ketiadaan dana menjadi hal yang terus menghambat bisnis Ciputra. Karena Ciputra masih terus berkeinginan meneruskan proyek tersebut, dia mendapat
sokongan dana dari berbagai pengusaha sukses. Dari titik inilah kesuksesan Ciputra semakin terlihat. Keberhasilannya menyelesaikan proyek pertama di Jakarta, membuat
usahanya terus berkembang pesat. Sampai pada akhirnya usaha Ciputra, PT. Daya Cipta membuka banyak anak usaha baru di berbagai tempat. Kini, Ciputra dikenal sebagai
konglomerat dan salah satu raja properti di Indonesia. (Sumber : tamasia.co.id)
Soal : Apakah menurut Anda terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan nilai-nilai pribadi tertentu dan kemajuan karir yang berhasil
dalam organisasi?

Outline jawaban :
1. Kesimpulan / summary : Nyatakan secara langsung apakah terdapat hubungan atau tidak terdapat hubungan.
2. Premis 1 (support kesimpulan): Jelaskan bagaimana jika ada hubungan positif atau jika tidak ada hubungan positif
3. Premis 2 (support kesimpulan): Jelaskan teori terkait yang menjelaskan hal tersebut (Lihat referensi modul, artikel ilmiah, atau buku)
4. Parafrasekan kesimpulan yang Anda nyatakan dengan kalimat berbeda.
5. Cantumkan sumber referensi yang digunakan.



MENGAPA BLOG DAN WIKIPEDIA  
DILARANG SEBAGAI SUMBER REFERENSI ?

1. Bukan sumber referensi primer,  

melainkan hanya sebagai sumber  

referensi tersier

2. Menghindari informasi palsu

3. Kualitas editornya dipertanyakan

4. Dokumen yang memiliki nilai akademis

harus memiliki sumber yang terpercaya



Parafrase dari Kutipan Referensi

Parafrase merupakan salah satu cara meminjam gagasan/ide dari sebuah sumber tanpa menjadi plagiat.  
Menurut Kamus Oxford Advanced Leaner’s Dictionary, parafrase merupakan “cara mengekspresikan apa  

yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar  
membuatnya lebih mudah untuk dimengerti.”

Teknik menulis parafrase :

1. Bacalah kembali teks sumber sampai Anda memahami benar isi teks tersebut

2.Singkirkan teks/naskah asli tersebut dan tulislah ulang gagasan dalam teks tadi dalam sebuah kertas dengan  
kalimat sendiri.

3.Buatlah daftar atau kartu catatan beberapa kata di bawah parafrase Anda tadi untuk mengingatkan Anda kembali  
pada cara Anda memahami naskah asli tersebut. Di atas kartu catatan tadi, tuliskan kata kunci yang menunjukkan  
subjek atau tema parafrase Anda.

4. Bandingkan tulisan parafrase Anda tadi dengan naskah aslinya untuk mengecek apakah semua gagasan, terutama
gagasan yang penting telah tercantum dalam hasil parafrase tersebut.

1.Gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus, terminologi, atau frase yang Anda pinjam  
dari naskah asli, dan yang Anda ambil sama persis dengan naskah asli.

2.Tuliskan sumber (termasuk halaman) pada kertas catatan Anda sehingga ini mempermudah Anda untuk  
menuliskan sumber pustaka atau referensi, bila Anda bermaksud mengambil parafrase tersebut.



Contoh Memparafrasekan Referensi
Naskah Asli:

Mahasiswa sering berlebihan dalam menggunakan kutipan langsung saat membuat catatan, sebagai akibatnya  
mereka menggunakan kutipan yang berlebihan dalam tugas karya ilmiah (paper). Mungkin hanya sekitar 10%  
dari manuskrip akhir yang diperbolehkan muncul dalam bentuk kutipan langsung. Oleh sebab itu, Anda harus  
berusaha untuk membatasi jumlah penulisan yanag sama persis dengan materi sumber saat kallian menulis buku  
atau catatan. Lester, James D. Writing Research papers. 2nd ed. (1976): 46-47.

Parafrase yang baik dan benar:

Dalam paper ilmiah, mahasiswa sering mengutip berlebihan, dan gagal untuk mengubah materi yang dikutip ke  
level yang diinginkan. Karena masalahnya bersumber dari penulisan catatan, maka sangatlah penting untuk  
meminimalkan pencatatan materi atau kata per kata yang sama persis (Lester 46-47).

Sumber:

Lester (1976)…………………..

Parafrase versi plagiat:

Mahasiswa sering menggunakan terlalu banyak kutipan langsung saat mereka menulis buku atau catatan.  
Sebagai akibatnya, ada banyak kutipan langsung dalam paper tugas akhir mereka. Seharusnya hanya sekitar  
10% paper berisi kutipan langsung. Dengan demikian, sangatlah penting untuk membatasi jumlah materi yang  
dikopi saat melakukan catatan. (Tidak mencantumkan sumber kutipan)



TERIMA KASIH


