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PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN HOTS IPA MATERI 

SUHU DAN KALOR KELAS VII SMP/MTs 

 
ABSTRAK 

Tujuan penelitian pengembangan ini antara lain : (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 ahli materi, ahli isntrumen 

evaluasi dan enam reviewer guru IPA SMP (3) Menganalisis validitas, reliabilitas, daya beda, 

tingkat kesukaran dan fungsi distructor instrumen penilaian yang dikembangkan setelah 

diujicoba terbatas  kepada Siswa Kelas VII SMP/MTs di Kecamatan Gemolong. Metode 

penelitian pengembangan ini menggunakan model pengembangan yang mengacu pada model 

pengembangan Borg & Gall, namun prosedur penelitian dimodifikasi sesuai kebutuhan dalam 

penelitian ini meliputi : (1) tahap pendefinisian (define) (2) tahap perancangan (design) (3) 

tahap pengembangan (develop) dan (4) tahap uji produk terbatas (operational field testing 

limit). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literasi, wawancara, angket, 

dan tes. Data kuantitatif dianalisis menjadi kualitatif deskriptif dengan kriteria penilaian ideal 

pada setiap aspek instrumen penilaian HOTS yang dikembangkan. Penelitian ini 

menghasilkan produk Instrumen Penilaian Higher Order Thinking Skill (HOTS) IPA pada 

Materi Suhu dan Kalor kelas VII SMP/MTs. Instrumen Penilaian tersebut terdiri dari sepuluh 

soal HOTS IPA dengan level berpikir C4 sampai C6. Hasil validasi isi (teoritis), instrumen 

yang dikembangkan memiliki kategori sangat baik (SB) menurut ahli materi, memiliki 

kategori sangat baik (SB) menurut ahli evaluasi pembelajaran, dan memiliki kategori sangat 

baik (SB) menurut enam (6) reviewer guru IPA. Hasil analisis butir soal diperoleh data 

validitas yang baik dengan nilai rp bis keseluruan butir soal dirata-rata 0,431, reliabilitas 

sedang dengan angka koefisien Guttman Split-Half 0,573,  daya beda memiliki kategori baik 

dengan nilai berkisar antara 0,446 – 0,609, tingkat kesukaran memiliki tiga (3) butir soal 

kategori sukar dan tujuh (7) soal kategori sedang, dan fungsi pengecoh (distructor) berfungsi 

dengan baik. Berdasarkan hasil validasi isi (teoritis) dan analisis butir soal tersebut, instrumen 

penilaian HOTS IPA yang dikembang memenuhi kriteria soal yang baik dan layak digunakan 

sebagai instrumen penilaian dalam proses pembelajaran atau sebagai rujukan dalam 

penyusunan instrumen HOTS.  

 

Kata Kunci : instrumen penilaian, hots, suhu dan kalor 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this development research include: (1) Developing the Assessment 

Instrument of Science HOTS on the Material of Temperature and Heat for Grade VII of 

SMP/MTs (2) Knowing the feasibility of Assessment Instrument of Science HOTS on the 

Material of Temperature and Heat for Grade VII of SMP/MTs based on the evaluation of 

science material experts, evaluation instrument experts and six viewers of junior high school 

science teacher (3) Knowing the validity, reliability, deviation standar and difficulty level of 

the developed assessment instruments after being tested only for  sevent grade students of 

SMP/ MTs in Gemolong District. This development research used a development model that 

refer to the Borg & Gall model, but the research procedure was modified according to the 

needs in this study including: (1) the definition stage (define) (2) the design stage (design) (3) 

the development stage (develop) and (4) limited product test phase (operational field testing 

limit). Data collection techniques used in the form of literacy studies, interviews, 

questionnaires, and tests. Quantitative data were analyzed into descriptive qualitative with 

ideal assessment criteria for every aspect of the developed assessment instrument HOTS of 

science. This research produces a product for the Assessment Instrument Higher Order 

Thinking Skill (HOTS) of Science on the Material of Temperature and Heat for Grade VII 

SMP/MTs. The assessment instrument consists of ten HOTS questions of science with 

thinking levels C4 to C6. The results of content validation (theoretical), the instrument 

developed has a very good category (SB) according to material experts, has a very good 

category (SB) according to learning evaluation experts, and has a very good category (SB) 

according to six (6) science teacher reviewers. The results of the item analysis obtained good 

validity data with an average r bis value of 0.431, middle reliability with a Guttman Split-Half 

coefficient of 0.573, the discrepancy has a good category with values ranging from 0.446 to 

0.609, the difficulty level has three (3) items in the difficult category and seven (7) questions 

in the medium category, and the distractor function works well. Based on the results of 

content validation (theoretical) and item analysis, the assessment instrument HOTS of Science 

developed met the criteria for good questions and was suitable to be used as an assessment 

instrument in the learning process or as a reference in the preparation of the HOTS 

instrument. 

  

Keywords: assessment instrument, hots, temperature and heat 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 kompetensi guru meliputi 

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

yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah dapat menyelenggarakan penilaian, evaluasi 

proses dan hasil belajar (Permendiknas, 2007). Kementrian pendidikan dan kebudayan 

menetapkan kebijakan bahwa dalam pelaksaan penilaian hasil belajar siswa salah satunya 

UNBK menggunakan soal bertipe HOTS dalam rangka meningkatkan berpikir tingkat 

tinggi peserta didik . (www.jawapos.com/read/2018/04/22/206576/) 

Penelitian Herawati Susilo yang menyatakan bahwa tingkat berpikir mahasiswa 

dalam menganalisa soal masih rendah . Hal ini terlihat bahwa 75% mampu menjawab 

http://www.jawapos.com/read/2018/04/22/206576/
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pertanyaan level C1 sampai C3. Sedangkan 25% hanya mampu menjawab pertanyaan C4 

sampai C6 (Herawati, 2015). Kemendikbud juga merilis hasil pencapaian nilai Progame 

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

menyatakan bahwa Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa Indonesia masih rendah. 

(PISA, 2016) Selain juga didukung oleh hasil Assesmen 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) Kemampuan anak semakin terasah untuk berpikir 

tingkat tinggi jika sering diberikan penilaian dengan soal HOTS. Peserta didik yang 

memiliki prestasi baik kebanyakan mampu menyelesaikan soal berbasis HOTS. (Zannah, 

2013). Hasil diskusi dan wawancara dengan guru IPA di kab Sragen bahwa belum semua  

menerapkan penilaian dengan soal HOTS dalam pembelajaran. (Hasil Diskusi dan 

Wawancara Guru IPA, 2018) 

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. 

Rumusan maslah pada penelitian ini adalah : 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 Suhu dan Kalor Kelas VII SMP/ MTs layak digunakan menurut 

penilaian ahli dan reviewer? 3) Bagaimana tingkat validitas, reliabilitas, daya beda, 

tingkat kesukaran dan fungsi pengecoh (distructor) instrumen penilaian HOTS IPA yang 

dikembangkan setelah diujicobakan terbatas kepada peserta didik Kelas VII SMP/MTs di 

Kecamatan Gemolong? 

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 
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menurut penilai dari akademis dan praktisi pendidikan, 2) Menganalisis validitas, 

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

penilaian yang dikembangkan setelah diujicobakan kepada Siswa Kelas VII SMP/MTs di 

Kecamatan Gemolong. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif prosedural dengan model 

penelitian dan pengembangan (Research and Develempent). Penelitian Research  and 

Develompent adalah jenis penelitian untuk menghasilkan produk tertentu. Menguji 

keefektifan produk yang dihasilkan. (Sugiyono, 2013, hlm. 297-298).  

Pengembangan mengacu pada model Borg & Gall, namun prosedur penelitian 

dimodifikasi sesuai kebutuhan dalam penelitian ini meliputi : (1) Tahap Pendefinisian 

(define) meliputi : tahap analisis kebutuhan, analisis peserta didik, pemilihan topik 

materi. (2) Tahap Perencanaan (Design) meliputi : pengumpulan referensi yang berkaitan 

dengan terkait soal HOTS pada materi Suhu dan Kalor dari buku-buku teks IPA, situs 

internet maupun jurnal dan membuat desain awal (proto type) instrumen penilaian 

HOTS) IPA Pada Materi Suhu dan Kalor  SMP/MTs  Kelas VII. Desain awal terdiri dari 

penetapan bentuk instrumen penilaian, format instrumen penilaian, dan pembuatan desain 

awal. (3) Tahap Pengembangan (Develop) meliputi: membuat instrument Penilaian 

HOTS IPA Pada Materi Suhu dan Kalor Kelas VII SMP/MTs, mengkonsultasikan 

Instrumen Penilaian kepada dosen pembimbing, memvalidasi instrumen penilaian HOTS 

IPA Pada Materi Suhu dan Kalor kepada ahli materi (muatan IPA SMP) dan ahli 

instrumen evaluasi pembelajaran dan enam reviewer untuk mendapatkan penilaian dan 

masukan, merevisi produk instrumen penialaian berdasar masukan ahli materi dan ahli 

instrumen penilaian pembelajaran. (4) Tahap uji coba terbatas adalah uji coba produk 

revisi II secara terbatas setelah divalidasi oleh ahli materi, ahli instrumen penilaian 

pembelajaran dan  enam (6) reviewer guru IPA SMP kepada siswa kelas VIIA dan VIID 

di SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong Sejumlah 15 peserta didik dengan 

kemampuan kognitif heterogen. Data yang diperoleh dalam tahap uji coba terbatas adalah 

berupa hasil tes dengan instrumen penilaian yang dikembangkan kemudian data dianalisis 

untuk diketahui validitas, reabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran instrumen 

penilaian.  
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Produk pengembangan dalam penelitian ini berupa kisi-kisi instrumen penilaian, 

instrumen penilaian dan analisis hasil validasi isi dan analisis butir soal instrumen 

penilaian berbasis Higher Order Thinking Skill (HOTS) IPA pada Materi Suhu dan Kalor 

kelas VII SMP/MTs. Produk pengembangan disusun mengacu pada model Borg & Gall, 

namun prosedur penelitian dimodifikasi sesuai kebutuhan dalam penelitian ini meliputi : 

(1) tahap pendefinisian (define), (2) tahap perancangan (design), (3) tahap pengembangan 

(develop) dan (4) tahap uji coba produk terbatas (operational field testing limit).  

3.1. Produk Tahap Pendefinisian 

Pada tahap ini produk isntrumen penilaian yang dikembang didasarkan oleh 3 

(tiga) analisis yaitu : analisis kebutuhan, analisisi peserta didik, ananlisis kompetensi 

dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Data analisis kebutuhan didasarkan hasil 

diskusi dan wawancara di forum MGMP IPA kabupaten Sragen menunjukkan bahwa 

guru IPA di Kabupaten Sragen sebagian besar belum menerapkan penilaian berbasis 

HOTS dalam penilaian harian (PH) maupun penilaian akhir semester (PAS). Faktor 

belum terlaksananya penilaian HOTS tersebut adalah kurangnya referensi 

penyusunan instrumen penilaian soal HOTS.  Data analisis peserta didik berdasarkan 

fakta yang terjadi lapangan yaitu: rendahnya hasil tes PISSA dan AKSI siswa 

Indonesia, kurangnya guru IPA Kabupaten Sragen menggunakan soal HOTS dalam 

penilaian, peneltian Herawati (2016) yang menunjukkan bahwa hanya 25% siswa 

yang bisa mengerjakan soal HOTS level C4, C5 dan C6, ditambah dengan fakta data 

anilisis kompetensi dasar dan indikator pencapaikan kompetensi yang memuat 

banyak level berpikir C4, C5 dan C6. Data analisis KI dan KD menunjukkan banyak 

banyak KD dalam cakupan materi suhu dan kalor termasuk level C4 – C6.  

Berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat relevan dengan pengembangan 

instrumen penilaian dalam penelitian ini karena memang sangat dibutuhkan dalam 

penilaian. Adanya pengembangan soal-soal HOTS menjadi referensi pada guru 

mapel IPA untuk menyusun soal HOTS dalam rangka meningkat kualitas berpikir 

tingkat tinggi peserta didik. 

3.2. Produk Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini dihasilkan desain produk/ proto type berupa format kisi-kisi 

dan format instrumen penilaian. Sesuai dengan analisis kebutuhan KD dan IPK 
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tersusunlah proto type yang menurut pembimbing memenuhi kriteria instrumen 

penilaian yang baik.  

Desain awal yang dijadikan dasar dalam penyusun instrumen penilaian lebih 

lanjut dengan memperhatikan identitas kisi-kisi, indikator oprasional soal, tipe soal, 

ranah berpikir, nomor soal, kunci jawaban dan penskoran. Sedangkan soal yang 

dikembang mengikuti kriteria soal yang baik meliputi : indikator soal menggunakan 

kata kerja operasional HOTS (C4, C5, C6), pemenuhan konstruksi soal, kebahasaan, 

kegrafikan, dan kriteria HOTS.  

3.3. Produk Tahap Pengembangan 

Pada tahap ini produk pengembangan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

3.3.1. Produk Revisi I 

Produk yang dikembangkan dari desain awal kemudian mendapat 

penilaian dan masukan dari ahli materi IPA SMP dan ahli instrumen evaluasi 

pembelajaran.  

3.3.1.1.  Penilaian atau Validasi Ahli Materi IPA 

Ada beberapa aspek yang dinilai oleh Ahli Materi IPA terhadap 

instrumen penilaian HOTS IPA yang dikembangkan, antara lain; 

cakupan materi, keakuratan materi, dan kemutakhiran. Hasil penilaian 

ahli materi adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.3 Penilaian Ahli Materi IPA SMP/MTs 

No. Bagian atau hal Skor Skor 

Ideal 

Persentase 

(%) 

Kategori 

1. Cakupan materi  14 15 93,33 Sangat Baik 

2. Keakuratan materi  14 15 93,33 Sangat Baik  

3. Kemutakhiran  10 10 100 Sangat Baik 

Keseluruhan 38 40 95.56 Sangat Baik 

 

Berdasarkan penilaian ahli materi, instrumen penilaian yang 

dikembangkan secara keseluruhan diperoleh persentase keidealan 

95,55% dengan kualitas sangat baik (SB) sehingga layak digunakan 

dalam proses evaluasi pembelajaran atau sebagai rujukan dalam 

penyusunan instrumen penilaian HOTS. Selain memberikan penilaian 

terhadap instrumen penilaian yang dikembangkan, ahli materi juga 

memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan instrumen 

tersebut.  
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3.3.1.2. Penilaian atau Validasi Ahli Instrumen Evaluasi Pembelajaran  

Ada beberapa aspek yang dinilai oleh ahli evaluasi pembelajaran 

terhadap instrumen penilaian HOTS IPA yang dikembangkan, antara 

lain : konstruksi soal, kelayakan bahasa, dan kegrafikan. Hasil penilaian 

ahli evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.6 Penilaian Ahli Instrumen Evaluasi Pembelajaran  

No. Bagian atau hal Skor 
Skor 

Ideal 

Persentase 

(%) 
Kategori 

1. Konstruksi soal 26 30 86,67 Sangat Baik 

2. Kelayakan bahasa 8 10 80 Baik 

3. Kegrafikan  9 10 90 Sangat Baik  

 Keseluruhan 43 50 85,56 Sangat baik  

 

Berdasarkan penilaian ahli evaluasi pembelajaran, instrumen 

penilaian HOTS IPA yang dikembangkan secara keseluruhan diperoleh 

persentase keidealan 85,56% dengan kualitas sangat baik (SB) sehingga 

layak digunakan dalam proses evaluasi pembelajaran atau sebagai rujukan 

dalam penyusunan instrumen penilaian HOTS. Selain memberikan penilaian 

terhadap instrumen penilaian yang dikembangkan, ahli evaluasi 

pembelajaran juga memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan 

instrumen tersebut. 

3.3.2. Produk Revisi II 

Produk revisi II merupakan produk hasil perbaikan produk revisi I setelah 

dinilai oleh reviewer yaitu 6 (enam) reviewer guru mapel IPA SMP di daerah 

Kabupaten Sragen. Aspek yang dinilai dalam produk revisi II ini meliputi : 

cakupan materi, konstruksi soal, kebahasaan, kegrafikan, dan kriteria HOTS. 

Hasil penilaian enam reviewer tersebut adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.9 Penilaian Reviewer 6 (enam) Guru IPA SMP/MTs 

No. Bagian atau hal Skorr

ata-

rata 

Skor 

rata-

rata 

Ideal 

Persentase 

(%) 

Kategori 

1. Cakupan materi  13,00 15 86,67 Sangat baik  

2. Konstruksi soal  26,83 30 89,44 Sangat baik  

3. Kebahasaan 9,67 10 96,67 Sangat baik 

4. Kegrafikan  9,17 10 91,67 Sangat baik 

5. Kriteria HOTS 13,00 15 86,67 Sangat baik 
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Keseluruhan 71,67 80 89,58 Sangat baik  

Berdasarkan penilaian ahli materi, instrumen penilaian yang 

dikembangkan secara keseluruhan diperoleh persentase keidealan 89,58 % 

dengan kualitas sangat baik (SB) sehingga layak digunakan sebagai instrumen 

penilaian atau sebagai rujukan dalam penyusunan instrumen penilaian HOTS.  

Selain memberikan penilaian terhadap instrumen penilaian yang 

dikembangkan, reviewer juga memberikan masukan-masukan terhadap 

instrumen penilaian demi kesempurnaan.  

3.4. Tahap Uji Coba Produk 

Pada tahap ini produk revisi II instrumen penilaian yang dikembangkan diuji 

cobakan ke peserta didik secara terbatas. Sampel yang diambil adalah lima belas (15) 

peserta didik kelas VIIA dan VII SMP Al Qolam Muhammadiyah dengan komposisi 

kemamampuan kognitif heterogen. Pelaksanaan tes uji coba secara daring karena 

kondisi pandemi dan atas dasar sukarela peserta didik. Uji coba terbatas ini 

dihasilkan data tentang kriteria soal yang baik yaitu terkait validitas, raliabilitas, daya 

beda, tingkat kesukaran dan fungsi pengecoh (distructor) soal.  

Berdasarkan hasil analisis data ujicoba terbatas diperoleh produk instrumen 

penilaian HOTS IPA dengan spesifikasi sebagai berikut : 

3.4.1. Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini adalah menginterpretasikan harga rp bis 

digunakan tabel r tabel dengan derajat kebebasan 2 dan taraf signifikasi 5%. 

Berdasarkan data hasil analisis tersebut dapat diperoleh bahwa terdapat lima 

(5) soal yang valid dan tiga (3) soal cukup valid, dan dua (2) soal kurang valid. 

Nilai rp bis untuk soal yang cukup valid hampir mendekati nilai rtabel. Nilai rp bis 

untuk soal yang kurang valid tidak jauh nilai dengan rtabel. Jika nilai rp bis 

keseluruan butir soal dirata-rata diperoleh angka 0,431 sehingga dapat 

dikatakan valid untuk keseluruhan instrumen penilaian HOTS IPA yang 

dikembangkan.  

Namun, Ada beberapa argumen yang bisa menjadi penyebab belum 

validnya butir soal tersebut padahal kalau dilihat validitas isi (teoritis) soal 

tersebut valid menurut penilaian ahli dan reviewer. Argumen tersebut antara 

lain : 
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3.4.1.1. Merujuk pada hasil penelitian yang di lakukan oleh Herawati 2015 

bahwa kemampuan peserta didik dalam menganalisa soal masih rendah 

yaitu hanya 25% yang mampu menjawab pertanyaan HOTS dengan 

level C4-C6. Hasil uji coba dalam penelitian ini nampak ada beberapa 

soal yang kurang valid atau mendekati valid bisa jadi disebabkan karena 

memang peserta didik saat ini belum terbiasa mengerjakan soal HOTS 

dan pembelajaran yang terjadi juga belum menerapkan pembelajaran 

berbasis HOTS.  

3.4.1.2. Ada beberapa soal yang ketika dikerjakan tampilannya kurang jelas 

karena permasalan koneksi internet. Sebagaimana laporan dari subjek 

uji coba yang mengirim screenshoot layar CBT dengan kondisi loading 

tampilan gambar soal sehingga menyebabkan tidak maksimal saat 

mengerjakan soal. 

3.4.1.3. Tidak konsistennya subjek uji coba dalam mengerjakan soal HOTS. 

Karakteristik soal HOTS yang terdapat stimulus berupa ilustrasi kasus, 

penyataan-penyataan, grafik, gambar atau fakta dalam kehidupan 

sehari-hari membuat subjek uji coba menjawabnya kurang teliti. 

Padahal dari semua butir soal yang diujikan ada dua soal yang bertaraf 

sukar sedangkan 8 lainnya bertaraf sedang.    

Walaupun demikian, pengembangan instrumen penilaian HOTS 

memperoleh validitas rata-rata skor total seluruhnya adalah 0,431 dengan 

kategori baik dan layak dijadikan instrumen penilaian dalam proses evaluasi 

pembelajaran. Sedangkan tiga (3) butir soal yang cukup valid dan dua (2) soal 

yang kurang valid tersebut bisa diperbaiki lagi dengan memberikan uji coba 

berikutnya pada subjek yang memungkinkan masuk dalam argumen faktor 

penyebab tidak valid tersebut. Namun, penelitian pengembangan ini sangat 

terbatas dengan waktu dan kondisi pandemi sehingga kekurangan hasil analisis 

tersebut bisa menjadi rekomendasi untuk aplikasi atau uji coba yang lebih luas 

selanjutnya.  

3.4.2. Reliabilitas 

Data yang valid tentunya memiliki reliabel yang tinggi. Akan tetapi, data 

hasil perhitungan reliabel menyatakan bahwa angka koefisien  Guttman Split-

Half diperoleh 0,573. Jika dibandingkan dengan tabel interval kriteria 
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reliabilitas maka instrumen penilaian yg dikembangkan memiliki reliabilitas 

sedang.  

Hal tersebut sangat logis karena ada dua (2) butir soal yang belum valid 

dari sepuluh (10) butir soal yang diuji cobakan. Argumen terkait hasil 

perhitungan reliabilitas tersebut tidak jauh beda dengan argumen penyebab 

hasil uji validitas. Jika butir soal yang belum atau mendekati valid tersebut 

diperbaiki terkait proses pembelajaran HOTS, kejelasan tampilan soal dan 

konsistensi subjek ujicoba dalam mengerjakan, maka sangat mungkin 

instrumen penilaian yang dikembang akan memiliki reliabilitas yang tinggi.  

Menurut Ngalimun (2018), tes yang terdiri banyak butir soal tentu lebih 

valid dibanding dengan tes dengan sedikit butir soal. Tinggi rendahnya 

validitas akan menunjukkan tingginya reliabilitas. Semakin panjang tes maka 

reliabilitas semakin tinggi. Hal ini sangatlah sesuai dengan hasil penelitian 

pengembangan ini bahwa butir soal terbatas hanya 10 butir soal. Akan tetapi 

dari hasil butir soal dalam instrumen penilaian yang dikembangkan memiliki 

validitas yang baik dan reliabilitas yang sedang  sehingga masih bisa dikatakan 

layak untuk dijadikan instrumen penilaian dalam proses pembelajaran atau 

sebagai referensi penyusunan soal HOTS IPA. 

3.4.3. Daya beda 

Uji daya beda untuk membedakan kelompok peserta didik kemampuan 

kognitif di atas dengan peserta didik kemampuan kognitif di bawah. Hasil uji 

daya beda dengan IMB SPSS statistika tipe 20 adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Daya Beda 

No. Soal Daya Beda Kriteria  

1 0,506 Baik  

2 0,586 Baik 

3 0,595 Baik 

4 0,471 Baik 

5 0,176 Baik 

6 0,564 Baik 

7 0,446 Baik 

8 0,571 Baik 

9 0,531 Baik 

10 0,609 Baik 

Berdasarkan hasil perhitungan daya beda diperoleh nilai daya beda yang 

baik. Artinya semua butir soal mampu membedaka peserta didik kemampuan 

kognitif di atas dibandingkan peserta didik kemampun kognitif di bawah. Nilai 
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daya beda seluruh butir soal berkisar antara 0, 446 – 0,609  dengan kriteria 

daya beda yang baik. 

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). Peserta didik yang mampu menjawab soal level 

C4-C6 adalah peserta didik dengan kemampuan di atas, sedangkan peserta 

didik yang hanya mampu menjawab soal level C1-C3 adalah peserta didik 

dengan kemampuan di bawah. Instrumen penilaian HOTS IPA ini secara 

empiris dapat membedakan kemampuan peserta didik level atas dan level 

bawah. Sehingga instrumen penilaian HOTS IPA yang dikembang dalam 

penelitian ini layak digunakan dalam proses pembelajaran dan dijadikan 

referensi dalam penyusuna soal HOTS. 

3.4.4. Tingkat kesukaran 

Berdasarkan data perhitungan tingkat kesukaran diperoleh kriteria 

tingkat kesukaran seppuluh (10) butir soal yang diujicobaka antara lain :  Soal 

nomor 5, 6 dan 9 memiliki  tipe sukar, sedangkan soal nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

dan 10 tipe sedang. Idealnya dalam suatu instrumen memuat tiga kategori 

tingkat kesukaran soal yaitu mudah, sedang dan sukar. Menurut Laela dan 

Khoirudin (2019), bahwa dalam penyusunan naskah soal sebaiknya butir soal 

memiliki tingkat kesukaran berimbang; 25 % berkategori mudah, 50% 

berkatergori sedang, dan 25% berkategori sukar. Fungsi kesukaran soal juga 

teergantung dari tujuan tes dilakukan. Penilaian harian, penilaian tengah 

semester atau penilaian akhir semester digunukan butir soal yang banyak 

berkategori sedang. Jika untuk tes seleksi menggunakan soal kategori sukar. 

Sedangkan untuk tes diagnosa menggunakan soal kategori mudah.  

Berdasarkan diskusi tersebut bahwa penggunan tingkat kesukaran butir 

soal dalam penilaian didasarkan kepada tujuan tes. Karena dalam 

pengembangan instrumen ini memuat soal-soal HOTS yang menuntut berpikir 

tingkat tinggi di level C4 – C6 maka keberadaan butir soal dengan kategori 

mudah tidaklah harus ada. Akan tetapi, soal-soal HOTS IPA yang 
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dikembangkan dalam penelitian yang memiliki kategori sedang dan sukar ini 

sangat mungkin digunakan dalam penilaiain harian, penilaian tengah semester, 

penilaian akhir semester bahkan ujian sekolah.  

3.4.5. Fungi Pengecoh (Distructor) 

Fungsi pengecoh dalam soal adalah untuk membedakan peserta didik 

yang kurang mampu atau tidak tahu dengan peserta didik yang mampu. 

Berdasarkan data hasil uji indeks pengecoh butir soal dalam instrumen 

penilaian HOTS IPA yang dikembangkan, hanya beberapa pengecoh yang 

memiliki katergori tidak baik di antaranya ; pilihan A soal nomor 1, pilihan D 

soal nomor 2 dan 3, plihan C soal nomor 7, dan pilihan A soal nomor 9. 

Menurut Laela dan Khairuddin (2019) dalam artikelnya menyatakan bahawa 

pengecoh yang termasuk kategori tidak baik bahkan tidak ada subjek testee 

yang memilih, maka pilihan tersebut harus diganti dengan yang lebih baik. 

Sedangkan untuk pilihan jawaban pada butir soal selain itu memiliki indeks 

pengecoh lebih dari 5% sehingga termasuk kategori baik atau efektif sebagai 

pengecoh jawaban.  

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ini, dapat disimpulkan sebagai 

berikut ini : 

4.1. Pengembangan Instrumen Penilaian Higher Order Thinking Skill (HOTS) IPA 

Pada Materi Suhu dan Kalor Kelas VII SMP/ MTs 

Pengembangan Instrumen Penilaian Higher Order Thinking Skill (HOTS) IPA Pada 

Materi Suhu dan Kalor Kelas VII SMP/ MTs dikembangkan dengan model 

pengembangan mengacu pada model Borg & Gall yang telah dimodifikasi sesuai 

kebutuhan dalam penelitian ini meliputi : (1) tahap pendefinisian (define), (2) tahap 

perancangan (design), (3) tahap pengembangan (develop) dan (4) tahap uji produk 

terbatas (operational field testing limit) dimaksudkan untuk menghasilkan instrumen 

penilaian HOTS dalam rangka meningkatkan level berpikir tingkat tinggi.  

4.2.Hasil penilaian Instrumen Penilaian Higher Order Thinking Skill (HOTS) IPA 

Pada Materi Suhu dan Kalor Kelas VII SMP/ MTs 

Hasil penilaian Instrumen Penilaian Higher Order Thinking Skill (HOTS) IPA Pada 

Materi Suhu dan Kalor Kelas VII SMP/ MTs dikembangkan menurut ahli materi 
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memiliki skor rata-rata keidealan 95,55% dengan kualitas sangat baik (SB), ahli 

instrumen evaluasi pemebalajaran memilki skor rata-rat keidealan 85,56% dengan 

kualitas sangat baik (SB), reviewer enam guru IPA di Kabupaten Sragen memiliki 

skor rata-rata keidealan 89,58% dengan kualitas sangat baik (SB) sehingga instrumen 

ini layak digunakan dalam penilaian pembelajaran dan sebagai rujukan dalam 

penyusunan soal HOTS IPA.  

4.3. Hasil Ujicoba Terbatas Instrumen Penilaian Higher Order Thinking Skill 

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

Ada lima (5)  butir soal yang sudah valid, tiga (3) butir soal mendekati valid atau 

cukup valid dan dua (2) butir soal yang tidak atau kurang valid. Jika nilai rp bis 

keseluruan butir soal dirata-rata diperoleh angka 0,431 sehingga dapat dikatakan valid 

untuk keseluruhan instrumen. Instrumen memiliki reliabilitas sedang dengan angka 

koefisien Guttman Split-Half 0,573. Instrumen memilki daya beda seluruh butir soal 

berkisar antara 0, 446 – 0,609 memiliki kategori baik. Tingkat kesukaran terdiri dari 

kategori sukar dan sedang. Ada tiga (3) soal kategori sukar dan tujuh (7) soal kategori 

sedang. Indeks pengecoh (distructor) butir soal dalam instrumen penilaian HOTS IPA 

yang dikembangkan termasuk kategori baik atau efektif sebagai distructor untuk 

keseluruhan instrumen penilaian. 
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