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HIGHER ORDER THINKING SKILL SISWA DALAM MENYELESAIKAN 

SOAL PELUANG KELAS VIII 

Abstrak 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta. Di Indonesia kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki siswa 

kurang optimal, salah satu penyebabnya antara lain karena peserta didik kurang 

terlatih dalam menyelesaikan soal-soal yang mengukur HOTS. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS 

materi peluang dan untuk mengetahui kemampuan berpikir siswa dalam 

menyelesaikan Soal HOTS materi peluang. Dalam penelitian ini hanya 

menggunakan aspek analisis dan evaluasi. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif deskriptif dengan menggunakan tes esai dan wawancara sebagai metode 

pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber untuk keabsahan datanya. Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh 

kesimpulan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan berpikir kategori 

sedang baik dalam aspek analisis maupun evaluasi. Faktor yang mempengaruhi 

kemampuan berpikir siswa pada tingkat sedang yaitu siswa menguasai konsep 

peluang akan tetapi kurangnya ketelitian siswa dalam proses pengerjaan. 

Beberapa siwa memiliki kemampuan berpikir tinggi terutama di aspek analisis 

sedangkan pada aspek evaluasi hanya satu siwa yang memiliki kemampuan 

kemampuan berpikir tinggi.. 

Kata Kunci: higher order thinking skill,peluang, kemampuan berpikir. 

Abstract 

Higher-order thinking skills are analyzing, thinking, and creating. In Indonesia, 

the high-level thinking ability of students is less than optimal, one of the causes is 

that other students have less difficulty in solving questions that measure HOTS. 

Problem HOTS probability material. In this study only using the method of 

analysis and evaluation. This research is a descriptive qualitative study using 

essay tests and interviews as a data collection method. This research uses 

technical triangulation and source triangulation to test the validity of the data. 

From the results of the analysis and discussion it is concluded that most students 

have moderate ability to think in both the analysis and evaluation aspects. Factors 

that influence students' abilities at a moderate level. Students will understand how 

students work in the process. Some students have the ability to think highly Most 

aspects of the analysis while the assessment aspects only one student who has the 

ability to think highly. 

Keywords: higher order thinking skills, opportunities, thinking ability. 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi membangun 

kehidupan seseorang. Dan pendidikan juga penting untuk membangun 

suatu Negara agar lebih berkembang dan lebih maju. Karena dengan 
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pendidikan yang berkualitas pasti bisa meningkatkan kecerdasan sumber 

daya manusia dari suatu Negara. Dan dengan diberlakukannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagai dasar pemberlakuan Kurikulum 2013, dan diharapkan bisa 

meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menghadapi tantangan 

abad ke-21. Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran berbasis aktivitas, 

yang diharapkan akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang terintegrasi. Karakteristik keterampilan abad ke-21 

menurut Dabbagh (2007: 221) dalam (Suryatini dan Baehaqi, 2018: 6) “(1) 

keterampilan belajar sosial, (2) keterampilan dialogis, (3)  keterampilan 

evaluasi diri dan kelompok (intospeksi), (4) keterampilan refleksi”.  

Dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2016 (Standar Isi) 

menyatakan bahwa salah satu kompetensi pada mata pelajaran matematika 

yaitu menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, 

bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. Dari Permendikbud No. 21 Tahun 2016 terdapat 

kata kritis dan kreatif, dimana kritis dan kreatif itu adalah keterampilan  

berpikir tingkat tinggi. Adapun tingkat keterampilan berpikir tingkat tinggi 

adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Conklin (2012) dalam 

(Pratama & Retnawati, 2018: 3) menyatakan karakteristik HOTS yaitu 

“characteristic of higher-order-thinking-skill: higher-order thinking skill 

encompass both critical thinking and creative thinking” yang artinya 

karakterisitik keterampilan berpikir tingkat tinggi mencakup berpikir kritis 

dan berpikir kreatif. 

Effective Teaching of Higher order thinking (HOT) in Education. 

Judul penelitian yang dilakukan oleh Tan Shin Yen dan Siti Hajar Halili 

(2015) menyatakan bahwa “effective teaching gives rise to effective 

learning and students’ learning can come in all forms, one of them being 

learning to think at the higher levels” yang berarti pengajaran yang efektif 

menimbulkan pembelajaran yang efektif dan pembelajaran siswa dapat 
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datang dalam segala bentuk, salah satunya adalah belajar untuk berpikir di 

tingkat yang lebih tinggi. 

The Process of Thinking among Junior High School Students in 

Solving HOTS Question, penelitian yang dilakukan oleh Bakry, Md Nor 

bin Bakar (2015) menyatakan bahwa kemampuan berpikir siswa dengan 

instrument pengukur daya tingkat tinggi, sedang dan rendah dalam 

menyelesaikan soal tipe HOTS sangatlah berbeda. Siswa yang memiliki 

daya berpikir tinggi dapat mencapai aspek mencipta, mengemukakan 

pendapat, dan memberikan kesimpulan. Sedangkan siswa yang memiliki 

daya berpikir sedang dapat mencapai aspek mencipta dan mengemukakan 

pendapat namun tidak dapat menyimpulkan. Siswa yang memiliki daya 

berpikir rendah tidak dapat mencapai aspek mencipta dan menyimpulkan. 

Penggunaan penilaian HOTS dalam pembelajaran matematika 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keterampilan berpikir kritis siswa 

dalam belajar matematika oleh karena itu guru matematika disaranan 

menggunakan penilaian HOTS sebagai penilaian alternative untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis ssiwa khususnya dalam 

pembelejaran matematika di tingkat sekolah menengah. Hal tersebut 

diungkapkan oleh I wayan et al (2018) dalam penelitiannya yang berjudul 

Higher Order Thinking Skills Assessment towards Critical Thinking on 

Mathematics Lesson. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan berpikir siswa dalam 

menyelesaikan soal HOTS materi peluang yang dimiliki oleh siswa kelas 

VIII D di SMP Negeri 2 Jatipurno Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. METODE 

Desain dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007, hal. 
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6). Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Jatipurno Kabupaten 

Wonogiri dengan jumlah siswa sebanyak 27 orang. Dari 27 siswa tersebut 

diambil 6 siswa untuk dijadikan subjek penelitian. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan tes dan wawancara. Analisis data yang 

dilakukan adalah dengan cara menganalisis hasil tes siswa berdasarkan 

perspektif Higher Order Thnking Skills (HOTS). Kemudian dilakukan 

analisis sesuai dengan aspek-aspek dari HOTS yaitu analisis dan evaluasi. 

Aspek analisis yaitu siswa mampu mengoperasikan elemen-elemen dengan 

runtut dan benar. Sedangkan aspek evaluasi siswa mampu memahami 

konsep peluang sehingga mampu mengambil keputusan berdasarkan 

kriteria tertentu sehingga dapat menyimpulkan dengan benar. Serta 

diklarifikasi dengan hasil wawancara. penelitian ini menggunakan 

triangulasi teknik dan trianggulasi sumber. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes dilakukan 2 tahap yang pertama yaitu pilihan ganda yang digunakan 

untuk menentukan subjek penelitian berdasarkan kategori HOTS yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. Tes yang kedua yaitu tes dengan soal esai, 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

higher order thinking skill. Setelah dilakukan tes esai dilanjutnya dengan 

wawancara untuk mengkonfirmasi data yang telah diperoleh. Berikut 2 

soal esai yang digunakan untuk tes siswa berdasarkan aspek HOTS yaitu 

soal nomor satu aspek analisis dan soal nomor 2 aspek evaluasi: 

1. Dalam kantong terdapat tiga bola berwarna merah diberi nomor 1,2,3, 

lima bola berwarna kuning diberi nomor 4,5,6,7,8, dan empat bola 

berwarna hijau diberi nomor 9,10,11,12. Tiga bola diambil satu per 

satu secara acak dari dalam kantong. Pengambilan pertama, muncul 

bola merah genap dan tidak dikembalikan. Pengambilan kedua, 

muncul bola berwarna hijau bernomor prima dan tidak dikembalikan. 

Berapa persen peluang terambilnya bola bernomor ganjil pada 

pengambilan ketiga ? 
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2. Pada suatu kompetisi bulutangkis dalam acara lomba 17 Agustus 

terdapat peserta 3 pria dan 4 wanita, akan tetapi salah satu peserta pria 

masih bersaudara dengan 2 peserta wanita. Tentukan peluang pasangan 

ganda campuran yang terbentuk dengan syarat tidak memiliki 

hubungan saudara! 

Proses penelitian ini peneliti mengutamakan pada kemampuan 

berpikir siswa dalam menjawab setiap soal yang telah disusun berdasarkan 

aspek menganalisis dan mengevaluasi pada HOTS. Hasil dari proses 

analisis mendapatkan siswa yang memiliki HOTS dengan kategori tinggi, 

sedang, dan rendah. Berikut pemaparan kategori untuk aspek analisis dan 

evaluasi pada HOTS. 

Tabel 1. Kategori Kemampuan Berpikir Siswa untuk setiap Aspek 

HOTS 

No. Aspek 

HOTS 

Kategori 

HOTS 

Indikator 

1 Analisis Tinggi Mengetahui konsep dan dapat 

mengoperasikan elemen-elemen dengan 

runtut dan benar. 

  Sedang Mengetahui konsep yang digunakan dan 

dapat mengoperasikan elemen-elemen 

dengam runtut namun belum benar. 

  Rendah Tidak mengetahui konsep dan tidak mampu 

mengoperasikan elemen-elemen dengan 

runtut dan benar. 

2 Evaluasi Tinggi Dapat menggunakan konsep peluang, dapat 

memutuskan jawaban akhir dan membuat 

kesimpulan dengan benar. 

  Sedang Kurang mampu menggunakan konsep 

peluang, mampu memutuskan jawaban 

akhir dan menyimpulkan. 

  Rendah Tidak mampu menggunakan konsep, tidak 

mampu memutuskan jawaban akhir dan 

tidak mampu membuat kesimpulan dengan 

benar. 

Hasil dari tes yang pertama terdapat 3 siswa memiliki kemampuan 

berpikir tingkat tinggi, 21 siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat 

sedang, dam 3 siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat rendah. Dari 
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hasil tersebut diambil 6 subjek penelitian yang terpilih berdasarkan 

kategori HOTS yang terdiri dari S-08 dan S-22 yang termasuk siswa 

kategori tinggi, S-09 dan S-25 yang termasuk siswa kategori sedang, dan 

S-12 dan S-13 yang termasuk siswa kategori rendah. Adapun rekapitulasi 

hasil tes esai yang tersaji dalam tabel 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Esai Berdasarkan Katgeori HOTS 

Nomor 

Soal 

Hasil Tes Esai Berdasarkan Kategori HOTS 

S-08 S-22 S-09 S-25 S-12 S-13 

1 √ √ O √ √ √ 

2 √ √ O O O O 

Keterangan : 

√ : Mampu menyelesaikan soal dan jawaban benar. 

O : Mampu menyelesaikan soal dan jawaban salah atau tidak mampu  

menyelesaikan dan jawaban salah. 

Berdasarkan tabel 2, S-08 dan S-22 merupakan siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, S-09 merupakan siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir tingkat sedang, dan S-25, S-12, S-13 

merupakan siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat rendah. Pada 

proses wawancara dengan 6 subjek didapatkan hasil bahwa S-08 dan S-22 

mampu mengerjakan soal analisis dan soal evaluasi dengan runtut dan 

benar S-09 sudah menguasai konsep peluang namun jawaban akhir belum 

benar, sedangkan S-25, S-12, dan S-13 hanya mampu menjawab benar di 

soal analisis pada soal evaluasi subjek belum menguasai konsep peluang di 

soal nomor 2. Berikut merupakan pemaparan hasil analisis data higher 

order thinking skill siswa berdasarkan aspek analisis dan evaluasi. 

3.1 Tingkat Berpikir Analisis 

Kemampuan berpikir siswa pada aspek analisis dengan kategori tinggi, 

sedang, dan rendah dalam menyelesaikan soal higher order thinking 

skill materi peluang memiliki perbedaan. Siswa dengan kemampuan 

berpikir kategori tinggi yaitu S-08, S-22, S-25, S-12, dan S-13 yang 

mampu menguasai konsep peluang di soal nomor 1 dengan benar 

sehingga mampu mengoperasikan elemen-elemen dengan runtut dan 
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benar. Sementara itu, siswa dengan kemampuan berpikir kategori 

sedang yaitu S-09 telah memahami konsep dan mampu 

mengoperasikan elemen-elemen dengan runtut walaupun jawaban 

akhir belum benar. Dalam penelitian ini, tidak ditemukan siswa dengan 

kemampuan analisis kategori rendah. Hal ini sejalan dengan Yuni 

Hajar, dkk (2018) yang menyatakan bahwa beberapa faktor penyebab 

siswa memiliki kemampuan high order thinking yang berbeda-beda, 

yaitu; (a) siswa memiliki tingkatan kecerdasan yang berbeda-beda; (b) 

cara siswa menghadapi kesulitan (soal) yang berbeda-beda tergantung 

bagaimana keseharian siswa melakukan pembelajaran; (c) klasifikasi 

sekolah memiliki pengaruh terhadap kemampuan high order thinking 

siswa. 

3.2 Tingkat Berpikir Evaluasi 

Kemampuan berpikir siswa pada aspek evaluasi dengan kategori 

tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan soal tipe higher order 

thinking skill materi peluang memiliki perbedaan. Siswa dengan 

kemampuan berpikir kategori tinggi yaitu S-08 dan S-22 yang mampu 

memahami konsep peluang pada soal nomor 2 sehingga mampu 

mengambil keputusan berdasarkan kriteria atau syarat tertentu dan 

dapat menyimpulkan dengan benar. Sedangkan siswa dengan 

kemampuan berpikir kategori sedang yaitu S-09 yang mampu 

menyelesaikan soal walaupun pada jawaban akhir belum benar. Subjek 

telah memahami konsep pada soal nomor 2 dan mampu mengambil 

keputusan berdasarkan kriteria tertentu namun saat proses pengerjaan 

subjek melakukan kesalahan sehingga belum mampu menyimpulkan 

dengan benar. Siswa dengan kemampuan berpikir rendah tidak mampu 

menyelesaikan soal dengan benar yaitu S-13, S-12, dan S-25. Subjek 

tidak memahami konsep peluang sehingga tidaak mampu menemukan 

jawaban akhir dan kesimpulan dengan tepat. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Gais dan Alfiansyah (2017) bahwa 

faktor yang menyebabkan siswa masih sering keliru dalam 
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menyelesaikan soal-soal Higher Order Thinking yaitu karena siswa 

masih kurang teliti dalam proses menyelesaikan soal, kemampuan awal 

matematis siwa yang masih rendah, proses yang dilalui selama 

pembelajaran belum maksimal, siswa masih kurang paham mengenai 

maksud soal, siswa belum lengkap dalam membaca soal 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan 

berpikir kategori sedang, baik pada aspek analisis maupun evaluasi. 

Beberapa hal yang menyebabkan kemampuan HOTS siswa berkategori 

sedang yaitu siswa menguasai konsep peluang akan tetapi kurang teliti 

dalam pengerjaan soal. Beberapa siswa yang memiliki kemampuan 

berpikir tinggi dan sedang terutama diaspek analisis, sedangkan pada 

aspek evaluasi hanya 1 siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat 

tinggi.  

PERSANTUNAN 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan artikel publikasi yang berjudul “Higher Order Thinking 

Skill Siswa dalam Menyelesaikan Soal Peluang Kelas VIII”. Selesainya 

penyusunan artikel publikasi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak. Oleh sebab itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan artikel ini. 

Peneliti berharap semoga artikel publikasi ini berguna bagi dunia 

pendidikan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bakry, Md Nor Bin Bakar. 2015.“The Process of Thinking among Junior 

High School Students in Solving HOTS Question” International 

Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE). 

Gais, Zakinna dan Ekasatya Aldila Afriansyah. 2017. “Analisis 

Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal High Order 



9 

 

Thinking Ditinjau dari Kemampuan Awal Matematis Siswa” 

Jurnal Mosharafa. 

Hajar, Yuni. et al. 2018. “Analisis Kemampuan Higher Order Thinking 

(HOT) Siswa SMP Negeri di Kota Cimahi.” Jurnal Pembelajaran 

Matematika Inovatif 3(1): 453-458. 

Moleong, L. J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Pratama, G S., & Retnawati, H. 2018. “Urgency of Higher Order Thinking 

Skills (HOTS) Content Analysis in Mathematics Textbook.” 

Journal og Physics 1097: 1-8. 

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaga Negara RI Tahun 

2013. 

Suryatini, Iis, dan Anan Baehaqi. 2018. Implementasi Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) dalam Penilaian Kurikulum 2013. 

Widana, I Wayan et al. 2018. “ Higher Order Thinking Skills Assessment 

towards Critical thinking on Mathematics Lesson”. Internasional 

Journal of Social Sciences and Humanities 1(2): 24-32. 

Yen, Tan Shin dan Siti Hajar H. 2015. “Effective Teaching Of Higher-

Order Thinking (HOT) In Education”. The Online Journal of 

Distance and e-Learning 3(2): 41-47. 


