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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Arah kebijakan kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional adalah untuk 

menyiapkan generasi emas 2045 sebagai hadiah 100 tahun Negara Indonesia 

merdeka. Menurut permendikas nomor 70 tahun 2013 tentang kurikulum 2013, 

menyatakan bahwa ada tantangan kurikulum dalam menyiapkan generasi emas 

tersebut. Tantangan tersebut adalah arus globalisasi yang menuntut generasi masa 

depan Indonesia harus memiliki kecakapan yang mampu bersaing di Abad 21 ini. 

Tuntutan kecakapan Abad 21 meliputi karakter, Literasi, kompetensi 4 C (Critical 

Thingking, Creative, Collaboration, Communication).  

Dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 kompetensi guru meliputi 

professional, pedagogik, sosial dan kepribadian. Salah satu unusr kompetensi 

pedagogic yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah dapat menyelenggarakan 

penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar. Guru adalah sebagai tenaga 

profesional mempunyai peran yang sangat penting untuk melaksanakan penilaian 

yang mampu melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. (Permendiknas, 

2007) 

Kementrian pendidikan dan kebudayan menetapkan kebijakan bahwa 

dalam pelaksaan penilaian hasil belajar siswa salah satunya UNBK menggunakan 

soal bertipe HOTS (High Order Thinking Skill) dalam rangka meningkatkan 

berpikir tingkat tinggi siswa menuju kecapakan Abad 21. Kebijakan tersebut juga 

disampaikan langsung oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Efendy, 

saat menghadiri semarah Hardiknas di Malang 2018. Muhajir Efendy menegaskan 

jika soal-soal yang akan diujikan dalam UNBK berisikan beberapa soal yang 

menerapkan High Order Thinking Skill (HOTS) terutama pada mata pelajaran 

IPA, Matematikan dan Bahasa. Tujuan kebijakan ini untuk mengukur kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa. (www.jawapos.com/read/2018/04/22/206576/) 

Dalam BSNP penyusunan kompetensi dasar masih dirancang pada level 

berpikir C1 (mengingat), C2 (memahami) dan C3 (mengaplikasi). Kompetensi 

dasar belum disusun untuk mencapai level C4 (menganalisis), C5 (mengevaluasi), 

http://www.jawapos.com/read/2018/04/22/206576/


2 
 

dan C6 (mencipta). Hal ini didukung oleh penelitian Herawati Susilo yang 

menyatakan bahwa tingkat berpikir mahasiswa dalam menganalisa soal masih 

rendah. Hal ini terlihat bahwa 75% mampu menjawab pertanyaan C1 (mengingat), 

C2 (pemahaman) dan C3 (aplikasi). Sedangkan 25% hanya mampu menjawab 

pertanyaan C4 (analisis) bahkan 0% pada pertanyaan C5 (evaluasi) dan C6 

(mencipta). (Herawati, 2015).  

Kemendikbud merilis hasil pencapaian nilai Progame for International 

Student Assesement (PISA) pada tanggal 6 Desember 2016 di Jakarta menyatakan 

bahwa indonesia menduduki peringkat ke 9 terbawah dari 72 negara peserta tes 

PISA. Dari hasil tes menunjukkan performa siswa siswa Indonesia masih 

tergolong rendah. Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa Indonesia masih 

rendah.  (PISA, 2016) Selain juga didukung oleh hasil Asesmen Kompetensi 

Siswa Indonesia (AKSI) di jenjang SMP tahun 2017 menyatakan bahwa hasil 

literasi sains belum sesuai harapan yaitu dengan capaian rata-rata 37,11 dengan 

nilai tertinggi 62,73 dan nilai terendah 12,10 untuk standar nilai 0 - 100. (AKSI, 

2017) 

Salah satu faktor yang menyebabkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

masih rendah adalah kurang terlatihnya anak Indonesia dalam menyelesaikan tes 

dan soal-soal yang sifatnya menuntut analisis, evaluasi dan mencipta. Soal-soal 

tersebut memiliki karakteristik soal HOTS. (Dewi, 2016) 

Prestasi siswa yang baik dipengaruhi oleh pembiasaan penerapan soal-soal 

HOTS dalam proses penilaian. Kemampuan anak semakin terasah untuk berpikir 

tingkat tinggi jika sering diberikan penilaian dengan soal HOTS. Kemampuan 

peserta didik dapat menyelesaian soal HOTS dapat digunakan guru untuk 

mengidentifikasi kemampuan peserta didik yang sudah memiliki keterampilan 

berpikir tinggi. Peserta didik yang memiliki prestasi baik kebanyakan mampu 

menyelesaikan soal berbasis HOTS. (Zannah, 2013) 

Hasil diskusi dan wawancara dengan guru IPA di Kabupaten Sragen 

bahwa belum semua menerapkan penilaian dengan soal HOTS dalam 

pembelajaran. Dari sepuluh guru IPA yang diwawancarai menyatakan belum 

optimal menerapakan penilaian dengan soal HOTS karena merasa kesulitan dalam 

menyusun instrument. (Hasil Diskusi dan Wawancara Guru IPA, 2018) 



3 
 

Berdasarkan data latar belakang tersebut, penulis berasumsi perlu adanya 

inovasi dalam proses pembelajaran khususnya pada masalah penilaian. 

Pengembangan soal-soal dengan berbasis HOTS tersebut yaitu Pengembangan 

Instrumen Penilaian High Order Thinking Skill (HOTS) IPA pada Materi Suhu 

dan Kalor Kelas VII SMP/ MTs. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran belum berhasil dalam meningkatkan 

siswa untuk berpikir tingkat tinggi sebagai mana tertuang dalam kebijakan 

kurikulum 2013. 

2. Taraf pencapaian berpikir siswa baru sampai level mengingat, memahami 

dan aplikasi. 

3. Belum optimalnya penilaian tes berbasis HOTS yang didesain dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan taraf berpikir kognitif sampai level 

menganalisis (C4), mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6). 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini, maka diberikan 

batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Instrumen yang dikembang adalah instrumen tes ulangan harian berbasis 

High Order Thinking Skill (HOTS) IPA Pada Materi Suhu dan Kalor 

Kelas VII SMP/ MTs. 

2. Uji kelayakan (validasi isi) meliputi validasi dari  ahli materi IPA, ahli 

evaluasi pembelajaran dan guru IPA SMP/MTs sebagai reviewer. 

3. Uji uji produk terbatas adalah uji empiris meliputi : uji validitas, 

reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, fungsi pengecoh (distructor)  

dalam instrumen penilaian yang dikembang kepada peserta didik kelas VII 

SMP/ MTs di Kecamatan Gemolong. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan Instrumen Penilaian Higher Order Thinking 

Skill (HOTS) IPA Pada Materi Suhu dan Kalor Kelas VII SMP/ MTs? 

2. Apakah Instrumen Penilaian Higher Order Thinking Skill (HOTS) IPA 

Pada Materi Suhu dan Kalor Kelas VII SMP/ MTs layak digunakan 

menurut penilaian ahli dan enam reviewer? 

3. Bagaimana tingkat validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran dan 

fungsi pengecoh (distructor) dalam instrumen penilaian HOTS yang 

dikembangkan setelah diujicobakan terbatas kepada peserta didik Kelas 

VII SMP/MTs di Kecamatan Gemolong? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan instrumen Penilaian Higher Order Thinking Skill 

(HOTS) IPA Pada Materi Suhu dan Kalor Kelas VII SMP/ MTs. 

2. Mendeskripsikan kelayakan Instrumen Penilaian Higher Order Thinking 

Skill (HOTS) IPA Pada Materi Suhu dan Kalor Kelas VII SMP/ MTs 

menurut penilai dari ahli materi, ahli evaluasi pembelajaran dan enam (6) 

guru IPA SMP/MTs.  

3. Menganalisis validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran dan 

fungsi pengecoh (distructor) dalam instrumen penilaian yang 

dikembangkan setelah diujicobakan terbatas kepada siswa kelas VII 

SMP/MTs di Kecamatan Gemolong. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian pengembangan ini semoga bermanfaat bagi : 

1. Bagi peneliti, sebagai bahan pengembangan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

2. Bagi guru, sebagai bahan referensi dalam penyusunan isntrumen penilaian 

pengetahuan berbasis HOTS. 
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3. Bagi Kepala Sekolah, sebagai dasar progam penyusunan soal HOTS untuk 

guru-guru mapel.  

4. MGMP IPA, sebagai bahan referensi dalam mengadakan workshop 

penyusunan soal HOTS IPA.  

5. Bagi siswa, sebagai instrumen penilaian untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir tingkat 

 

 

 

 

 


