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Abstrak: Tujuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru 
peserta pelatihan, khususnya dalam membuat soal HOTS bentuk pilihan ganda 
jawaban tunggal dan bentuk uraian. Prosedur pelatihan diawali dengan pre-test, 
dilanjutkan dengan penjelasan tentang soal HOTS bentuk pilihan ganda jawaban 
tunggal dan bentuk uraian untuk mata pelajaran biologi beserta contoh-contoh 
soalnya.  Kemudian diteruskan dengan latihan penulisan soal oleh peserta secara 
berkelompok dan diakhiri dengan post-test. Hasil pelatihan menunjukkan: 1) Skor 
post-test lebih tinggi dari skor pre-test yang berarti penjelasan tentang soal HOTS 
baik bentuk pilihan ganda jawaban tunggal maupun bentuk uraian untuk mata 
pelajaran biologi beserta contoh-contoh soalnya dapat meningkatkan pemahaman 
para guru peserta pelatihan. 2) Secara umum guru peserta pelatihan telah mampu 
membuat soal pilihan ganda jawaban tunggal, beberapa soal telah ditulis 
menggunakan kata kerja operasional (KKO) yang mewakili tingkat kognitif HOTS 
(C4, C5, C6), misalnya membedakan (C4), menganalisis grafik (C4). Untuk bentuk 
soal uraian, soal yang dibuat memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan 
berfikir kritis (C4) dan menilai (C5). namun berdasarkan telaah terhadap kata kerja 
operasional (KKO) yang digunakan masih ditemukan beberapa KKO yang tidak 
mewakili tingkat kognitif HOTS, misalnya mengidentifikasi (C2) mengurutkan 
(C3), dan menyimpulkan (C2). 
 
Kata kunci: Kompetensi pedagogic,  mapel biologi, soal HOTS 
 
Abstract: The purpose of the training is to increase the pedagogical competence of 
the trainees, especially in making HOTS questions in the form of multiple choice 
single answers and description forms. The training procedure begins with a pre-
test, followed by an explanation of HOTS questions in the form of multiple choice 
single answers and description forms for biology subjects and sample questions. 
Then proceed with the practice of writing questions by participants in groups and 
ending with a post-test. The results of the training show: 1) The post-test score is 
higher than the pre-test score, which means the explanation of HOTS questions 
both in the form of multiple choice single answers as well as a description for 
biology subjects and examples of problems can improve the understanding of the 
teachers participating in the training. 2) In general the trainee teachers have been 
able to make multiple choice multiple-answer questions, some questions have been 
written using operational verbs (KKO) which represent the cognitive level of HOTS 
(C4, C5, C6), for example differentiating (C4), analyzing graphs (C4) ). For the form 
of description questions, questions created allow students to develop critical 
thinking skills (C4) and assess (C5). but based on the review of operational verbs 
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(KKO) that are used there are still some KKOs that do not represent the cognitive 
level of HOTS, for example identifying (C2) sorting (C3), and concluding (C2). 
 
Keywords: biology subject, HOTS matter, Pedagogic competence,  
 

PENDAHULUAN 
 
Dewasa ini kemampuan yang harus dikembangkan pada peserta didik adalah 
keterampilan abad 21. Dua diantara sejumlah keterampilan abad 21 ialah 
kemampuan berfikir kritis dan kemampuan berfikir kreatif. Untuk mengetahui 
sejauh mana siswa telah menguasai kemampuan berfikir kritis dan kemampuan 
berfikir kreatif diukur menggunakan soal HOTS, baik bentuk soal pilihan ganda 
atau bentuk uraian. Pada tanggal 24 Juni 2019 dilaksanakan Pelatihan 
Pembuatan Soal HOTS untuk Guru MGMP Biologi SMA/MA Kabupaten 
Probolinggo, khususnya kompetensi membuat soal HOTS. Kegiatan 
berlangsung di MAN 1 Kota Probolinggo. Guru peserta yang menghadiri 
pelatihan sebanyak 41 orang (11 guru laki-laki dan 30 guru perempuan. 

Berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi, di dalam Dolunay & 
Savas, 2016, keterampilan berpikir pada ranah kognitif terbagi dalam enam 
level/tingkat kognitif, yaitu mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), 
menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). Narayanan & Adithan 
(2015) menambahkan, ranah kognitif mengingat,  memahami dan menerapkan 
diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat rendah atau Lower Order 
Thinking Skills (LOTS) sedangkan ranah kognitif menganalisis, mengevaluasi, 
dan mencipta termasuk keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order 
Thinking Skills (HOTS). Di dalam Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006, 
dikatakan bahwa kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang harus dikuasai 
siswa dalam abad 21 merupakan cara bernalar menggunakan proses berpikir 
level tinggi (Higher Order Thinking Skills).  Saido, et.al, 2015 – menyatakan, 
kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan dengan menggunakan 
instrumen soal tes kognitif yang termasuk dalam kriteria keterampilan berpikir 
tingkat tinggi (HOTS). Menurut Anderson & Krathwohl (2010), level proses 
kognitif yang termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) 
adalah level menganalisis (analyze) (C4), mengevaluasi (evaluate) (C5), dan 
menciptakan (create) (C6). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6) merupakan proses 
berpikir level tinggi (HOTS). Soal HOTS dalam bentuk PG maupun bentuk 
uraian adalah soal yang menanyakan kemampuan menganalisis (C4), 
mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6).  

Kompetensi kognitif minimal mapel biologi yang harus dikuasai kelas 10, 
11 dan 12 tercantum pada kompetensi dasar (KD) yang terdapat di dalam standar 
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isi buku Kurikulum 2013. Tingkat kognitif kompetensi kognitif pada KD 
ditunjukkan oleh kata kerja yang digunakan dalam rumusan KD, misalnya 
menjelaskan, mendeskripsikan atau menganalisis. KD merupakan kemampuan 
dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu 
mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada 
kompetensi inti (KI). Dewi (2015) menyatakan bahwa KD adalah kemampuan 
untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh siswa melalui 
pembelajaran yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan 
keterampilan yang dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, 
pengalaman belajar, mata pelajaran sesuai dengan KI. KD juga merupakan 
sejumlah kemampuan minimum yang harus dikuasai siswa untuk standar 
kompetensi tertentu dan digunakan sebagai rujukan penyusunan indikator 
pencapaian kompetensi (IPK) dalam suatu pelajaran. IPK adalah perilaku yang 
dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi 
dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran, dirumuskan 
dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, mencakup 
pengetahuan, sikap dan keterampilan. BSNP (2010) menetapkan bahwa IPK 
merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku 
yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
Kesimpulannya IPK adalah penanda pencapaian KD yang ditandai dengan 
perbuatan atau respon yang ditampilkan oleh siswa yang menunjukkan bahwa 
siswa tersebut memiliki/menguasai  KD tertentu. 

Setiap KD dikembangkan menjadi dua atau lebih IPK, disesuaikan dengan 
keluasan dan kedalaman KD. Syarat IPK yang baik menurut Kunandar (2014), 
(1) memuat KD/indikator/materi yang hendak diukur, (2) memuat kata kerja 
operasional (KKO) yang dapat diukur, (3) berkaitan erat dengan indikator atau 
materi dan, (4) dapat dibuatkan soalnya. IPK diturunkan menjadi indikator soal 
(IS)  yang dijadikan sebagai acuan pembuatan soal. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan cara bernalar yang dipopulerkan 
dalam bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 
2006 karena merupakan proses berpikir level tinggi (Higher Order Thinking Skill). 
Setiadji (2012) menyatakan dalam kemampuan berpikir kritis otak dipaksa 
berpikir serius untuk memecahkan masalah yang dihadapi individu atau 
memikirkan tindakan yang akan dilakukan nanti. Setiap orang memiliki masalah 
yang bukan untuk dihindari melainkan untuk di pecahkan, maka seharusnya 
setiap orang juga memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga mereka dapat 
memikirkan apa langkah yang harus ditempuh untuk memecahkan masalah 
serius yang mereka hadapi. 

Kemampuan berpikir kritis harus dikuasai siswa untuk menghadapi 
persaingan di abad 21 yang semakin ketat. Kemampuan berpikir kritis 
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digunakan dalam kegiatan mengolah informasi, membuat keputusan, dan 
memberikan solusi dalam sebuah permasalahan, sehingga siswa dapat bersaing 
dalam kehidupan yang kompetitif dan mampu hidup mandiri. Berpikir kritis 
saat ini menjadi salah satu tujuan penting dari pendidikan. Di berbagai negara, 
berpikir kritis telah menjadi salah satu kompetensi, tujuan dan sasaran yang 
ingin dicapai dalam pendidikan. Kemampuan berpikir kritis dapat digunakan 
siswa dalam mencermati berbagai pendapat orang lain yang sama atau berbeda. 
Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Kemendikbud (2013) bahwa 
pemerintah juga menetapkan agar setiap pengelola pembelajaran membekali 
siswa kemampuan berpikir kritis sebagai kompetensi masa depan. Berpikir kritis 
merupakan tujuan utama dari pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri 
Nomor 23 Tahun 2006 di mana siswa diharapkan menggunakan cara bernalar 
dalam menyelesaikan masalah dalam berbagai ilmu pengetahuan serta 
kehidupan seharihari. Page (2006) juga menyatakan bahwa berpikir kritis 
berhubungan dengan berpikir kognisi tingkat tinggi seperti menganalisis, 
mensintesis dan mengevaluasi.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah suatu 
proses berpikir yang terjadi pada seseorang yang bertujuan untuk membuat 
suatu keputusan yang logis mengenai suatu permasalahan. Indikator 
kemampuan berpikir kritis dapat merujuk pada Ennis (2011: 2-4). 

Kemampuan berpikir kritis siswa dikembangkan melalui proses 
pembelajaran dan pengukuran pencapaiannya menggunakan soal pilihan ganda 
(PG) atau soal uraian level kognitif HOTS. Tes PG  (multiple choice test) 
merupakan suatu bentuk tes yang paling banyak dipergunakan dalam dunia 
pendidikan. Tes PG terdiri atas sebuah pernyataan atau kalimat yang belum 
lengkap, kemudian diikuti oleh sejumlah pernyataan atau bentuk yang dapat 
untuk melengkapinya. “Pelengkap” tersebut hanya satu yang tepat sedangkan 
yang lain merupakan pengecoh  atau distractors (Nurgiyantoro, 2001). Arikunto 
(2016) menyatakan bahwasanya tes PG terdiri atas suatu keterangan atau 
pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk 
melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang 
telah disediakan. Atau multiple choice test terdiri atas bagian keterangan (stem) 
dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif (options). Kemungkinan 
jawaban (option) terdiri atas satu jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan 
beberapa pengecoh (distractor). Kriteria soal PG mencakup materi, konstruksi 
dan bahasa; dapat dilihat lebih rinci di buku Mulyatiningsih, 2014: 169. 

Soal HOTS bentuk uraian memiliki kelebihan dibandingkan soal PG. Pada 
soal bentuk uraian siswa merespon soal dengan menuliskan sendiri hasil 
nalarnya, jadi lebih otentik. Namun respon atau jawaban siswa terhadap bentuk 
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soal uraian lebih bervariasi sehingga guru agak lebih sulit dalam menentukan 
skor, atau ada yang mengatakan subyektif. 

  
METODE 

 
Prosedur pelatihan meliputi langkah-langkah berikut. Langkah pertama 
memberikan pre test kepada peserta selama 10 menit (Lampiran 1). Langkah 
kedua  penjelasan, tanya jawab dan diskusi mengenai soal HOTS bentuk pilihan 
ganda jawaban tunggal dan uraian pada mapel biologi beserta contoh-contoh 
soalnya selama 60 menit. Langkah ke 3 istirahat dan kudapan selama 15 menit. 
Langkah keempat latihan membuat soal PG dan uraian secara berkelompok, KD 
telah ditentukan, waktunya 45 menit. Langkah kelima istirahat sholat dan makan 
siang selama 45 menit. Langkah keenam penjelasan tentang tugas membuat soal 
HOTS bentuk PG dan uraian secara berkelompok dengan KD ditentukan oleh 
kelompok. Tugas dikumpulkan seminggu setelah hari pelatihan melalui email. 
Langkah ketujuh adalah memberikan post test dan penutupan selama kurang 
lebih 20 menit. 
 

HASIL & PEMBAHASAN 
 
Hasil pelatihan menunjukkan 1) Skor post-test lebih tinggi dari skor pre-test. 
Rerata skor post test sebesar 81, jauh lebih tinggi dari rerata skor pre test sebesar 
63. Hasil ini dapat berarti penjelasan tentang soal HOTS baik bentuk pilihan 
ganda jawaban tunggal maupun bentuk uraian untuk mata pelajaran biologi 
beserta contoh-contoh soalnya dapat meningkatkan pemahaman para guru 
peserta pelatihan. 2) Secara umum guru peserta pelatihan telah mampu 
membuat soal pilihan ganda jawaban tunggal, beberapa soal telah ditulis 
menggunakan KKO yang mewakili tingkat kognitif HOTS (C4, C5, C6), misalnya 
membedakan (C4), menganalisis grafik (C4). Untuk bentuk soal uraian, soal yang 
dibuat memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan berfikir kritis (C4) dan 
menilai (C5). Namun berdasarkan telaah terhadap KKO yang digunakan masih 
ditemukan beberapa KKO yang tidak mewakili tingkat kognitif HOTS, misalnya 
mengidentifikasi (C2) mengurutkan (C3), dan menyimpulkan (C2).   

Soal yang telah dibuat disarankan agar divalidasi logis dan empirik untuk 
memperoleh soal yang valid. Berdasarkan diskusi dengan peserta pelatihan 
terungkap bahwa sebagian guru ada yang men-download soal untuk digunakan 
dalam pembelajaran. Hal ini tidak baik karena seharusnya guru membuat soal 
sendiri mengacu kepada IPK. Soal dari hasil download belum tentu sesuai 
dengan IPK. Soal adalah bagian dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 



Triastono Imam Prasetyo, dkk. Pelatihan Membuat Soal..... 85 

 

maka seharusnya guru membuat soal sendiri. Manajemen sekolah perlu terus 
memntau dan membimbing guru dalam membuat soal HOTS. 

 
SIMPULAN 

 
Secara umum dapat disimpulkan pemahaman guru peserta pelatihan tentang 
soal HOTS telah meningkat, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor post test 
yang jauh lebih tinggi dari pre test. Namun dalam praktek membuat soal HOTS 
masih terdapat kekurangan. Hal ini dapat berarti bahwa guru peserta pelatihan 
perlu terus berlatih membuat soal HOTS, dibimbing dan diarahkan agar dapat 
membuat soal yang benar. Menjadi tanggung jawab manajemen sekolah untuk 
terus meningkatkan kemampuan guru dalam membuat soal HOTS. Juga 
disarankan untuk melakukan validasi logis dan empiris terhadap soal yang telah 
dibuat 
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