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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan instrumen tes materi 

perbandingan berdasarkan Revisi Taksonomi Bloom untuk mengukur Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 

VII SMP Koperasi Pontianak. Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan 

observasi terhadap kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah menggunakan kurikulum 2013. Dari 

segi kurikulum, instrumen tes sudah sesuai dengan KI, KD beserta indikator 

pencapaian namun soal hanya memuat indikator pemahaman dan menerapkan saja 

belum mencakup soal yang memuat indikator menganalisis, mengevaluasi dan 

berkreasi atau indikator dari HOTS. Pada segi materi pembelajaran berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, materi perbandingan belum 

memenuhi indikator HOTS dan soal belum bervariasi. Siswa membutuhkan 

instrumen tes yang mencakup indikator HOTS agar terbiasa menyelesaikan soal yang 

memuat pemecahan masalah yang lebih kompleks. 

 

Kata kunci: Kebutuhan, Instrumen tes, Revisi Taksonomi Bloom, HOTS. 

 

Abstract 

The purpose of this study was to analyze the need for comparative material test 

instruments based on Bloom's Revised Taxonomy to measure students' Higher Order 

Thinking Skills (HOTS). This research is a qualitative research with descriptive 

qualitative research. The subjects of this study were teachers and grade VII students 

of SMP Koperasi Pontanak. The research data were obtained by interviewing and 

observing the curriculum, learning materials, and student needs. The results showed 

that the school had used the 2013 curriculum. In terms of curriculum, the test 

instrument was in accordance with KI, KD along with indicators of achievement but 

the questions only contained indicators of understanding and applying did not include 

questions containing indicators of analyzing, evaluating and creating or indicators of 

HOTS. In terms of learning material based on research that has been done by 

previous researchers, the comparison material has not met the HOTS indicator and 

the questions have not varied. Students need a test instrument that includes HOTS 

indicators to get used to solving problems that contain more complex problem 

solving. 
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PENDAHULUAN 

Suatu proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari instrumen tes. Penggunaan 

instrumen tes adalah salah satu faktor penting dalam pembelajaran dikarenakan 

dipergunakan dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran yang 

diterapkan. Selaras dengan pendapat Al-Tabany (2014, hal.218) yang menyatakan 

bahwa suatu instrumen berperan penting untuk menjaring hasil pembelajaran. 

Selain itu, Arifin (2012, hal.68) menyatakan bahwa dalam rangka mengetahui 

keefektifan proses pembelajaran, instrumen mempunyai fungsi dan peran yang 

sangat penting. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui kefektifan proses 

pembelajaran adalah tes. 

Tes merupakan instrumen untuk mengumpulkan data peserta yang 

memberikan respons terhadap pertanyaan agar peserta dapat menunjukkan 

kemampuan dan penguasaan maksimum yang dimiliki (Purwanto, 2014, hal.63). 

Widoyoko (2014, hal. 50), sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau 

sejumlah pernyataan yang harus diberi tanggapan atau respons dengan tujuan 

mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari 

orang yang dikenai tes (testee) disebut dengan tes. Selain itu, Arifin (2012, hal.3) 

menerangkan bahwa alat pengumpulan data yang dirancang secara khusus 

merupakan tes. Dengan demikian, seorang pendidik dapat merancang atau 

mengembangkan instrumen tes dengan tujuan untuk mengukur kemampuan 

peserta didiknya. 

Setiap instrumen tes tidak terlepas dari komponen taksonomi bloom. 

Taksonomi bloom menguraikan enam tingkat respon dalam proses berpikir yaitu: 

(1) pengetahuan (knowledge), (2) pemahaman (comprehension), (3) penerapan 

(application)   (4)   analisis   (analysis),   (5)   sintesis (synthesis), (6) penilaian 

(evaluation). Tingkatan-tingkatan dalam taksonomi tersebut telah digunakan 

hampir setengah abad sebagai dasar untuk penyusunan tujuan-tujuan pendidikan, 

penyusunan tes dan kurikulum. Revisi dilakukan terhadap Taksonomi Bloom, 

yakni perubahan dari kata benda (dalam Taksonomi Bloom) menjadi kata kerja 

(dalam Revisi Taksonomi Bloom). Perubahan ini dibuat agar sesuai dengan 

tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan-tujuan pendidikan mengindikasikan bahwa 

siswa akan dapat melakukan sesuatu (kata kerja) dengan sesuatu (kata benda).  

Kemampuan berpikir kognitif menurut Revisi Taksonomi Bloom, 

diklasifikasikan menjadi enam kategori. Anderson dan Kratwohl (2010, hal.66-

88) menyatakan ranah kognitif yang telah direvisi yakni terdiri dari mengingat 

(remember), memahami atau mengerti (understand), menerapkan (apply), 

menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create). Oleh 

karena itu, sejauh mana proses berpikir siswa belum bisa diketahui jika penilaian 

dari guru hanya secara kuantitatif. Dengan menggunakan Revisi Taksonomi 

Bloom dapat diketahui pencapaian hasil belajar pada proses kognitif siswa, 

sehingga jika ditinjau lebih jauh lagi pengoptimalan kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung dikelas dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. 

Pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006, untuk membekali peserta didik 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta  

kemampuan  bekerja sama maka mata pelajaran matematika perlu diberikan 
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kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar. Kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif tersebut merupakan suatu kemampuan 

berpikir tingkat tinggi atau dikenal dengan istilah Higher Order Thinking Skills 

(HOTS). Brookhart (2010, hal.14), HOTS meliputi kemampuan analisis, evaluasi 

dan kreasi, penalaran logis (logical reasoning), pengambilan keputusan 

(judgement), berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas dan berpikir kreatif. 

Hamzah (2014, hal.154) menyatakan kemampuan berpikir tingkat tinggi dari 

aspek analysing sampai dengan creating yaitu disebut dengan higher- order 

thinking.  HOTS termuat dalam Revisi Taksonomi Bloom yaitu indikator 

menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create).  

 King, Godson, & Rohani (1998, hal.11) menyatakan bahwa berbagai proses 

berpikir yang diterapkan pada situasi yang kompleks dan memiliki banyak 

variabel dilibatkan dalam proses higher order thinking. Schraw dan Robinson 

(2011, hal.2) mendefinisikan kemampuan yang meningkatkan bentuk pemahaman 

yang lebih sebagai kemampuan yang meningkatkan bentuk pemahaman yang 

lebih dalam dan konseptual merupakan HOTS dalam konteks terkini. Kritis dan 

kreatif adalah ciri utama dari HOTS (Conklin, 2012, hal.14). Hal ini sesuai 

dengan tuntutan pada kurikulum 2013 dimana menjadikan siswa lebih kritis dan 

kreatif. Conklin dan Manfro (2012, hal.9) menyatakan keunggulan dari HOTS 

dapat menunjang prestasi akademik siswa. Oleh karena itu, soal yang memuat 

HOTS ini wajib diberikan kepada semua peserta didik dari sekolah dasar. Namun 

kenyataan yang terjadi, soal yang memuat HOTS tersebut belum sepenuhnya 

didapatkan siswa. 

Beberapa penelitian yang menunjukkan pemberian soal HOTS belum 

termuat antara lain: penelitian Giani, dkk (2015) meneliti tentang tingkat kognitif 

soal-soal buku teks matematika. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

persentase soal untuk masing-masing tingkat kognitif adalah: C1 (3,23%), C2 

(30,97%), C3 (61,93%), C4 (3,87%), C5 (0%), C6 (0%). Penelitian Amelia, 

Susanto, dan Fatahillah (2015) dengan hasil penelitian kriteria soal pada ulangan 

harian pokok bahasan himpunan dengan persentase 13,3% untuk tingkat kognitif 

pengetahuan (C1), 46,7% untuk tingkat kognitif pemahaman (C2), dan 40% untuk 

tingkat kognitif aplikasi (C3). Berdasarkan paparan penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa pemberian soal-soal kepada siswa dengan tingkat 

kemampuan berpikir pada tatanan rendah (mengingat, memahami, dan 

mengaplikasikan) terjadi dalam proses pembelajaran matematika selama ini. 

Selain itu, peneliti juga melakukan studi pendahuluan pada salah satu 

sekolah di Pontianak yaitu SMP Koperasi Pontianak mengenai klasifikasi soal 

yang sekolah gunakan. Adapan hasil penelitian yang diperoleh adalah klasifikasi 

soal ulangan harian kelas VII B SMP Koperasi Pontianak pada materi 

perbandingan berdasarkan ranah kognitif Revisi Taksonomi Bloom sudah memuat 

soal dengan indikator pemahaman atau understand sebesar 20% dan indikator 

menerapkan atau apply sebesar 80% (Oktaviana, 2018). Hal ini menunjukkan 

bahwa pemberian soal untuk mengukur HOTS belum pernah diberikan. 

Berdasarkan paparan tersebut maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian 

tentang menganalisis kebutuhan instrumen tes materi perbandingan berdasarkan 
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Revisi Taksonomi Bloom untuk mengukur Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

siswa SMP khususnya di SMP Koperasi Pontianak.  

 

METODE 

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan instrumen 

tes materi perbandingan berdasarkan Revisi Taksonomi Bloom untuk mengukur 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) siswa SMP/MTs. Subjek penelitian ini 

adalah guru dan siswa kelas VII SMP Koperasi Pontianak. Teknik pengambilan 

data dilakukan dengan menggunakan non tes dengan instrumen penelitian berupa 

wawancara dan observasi. 

Wawancara dilakukan pada guru dan siswa untuk mengetahui data 

mengenai kebutuhan siswa terhadap instrumen tes materi perbandingan 

berdasarkan Revisi Taksonomi Bloom untuk mengukur Higher Order Thinking 

Skills (HOTS), bentuk soal yang digunakan guru dalam pembelajaran, dan 

pemahaman siswa terhadap materi perbandingan. Keperluan untuk menganalisis 

kurikulum, materi pembelajaran, serta mengetahui kebutuhan siswa dalam proses 

pembelajaran dilaksanakan melalui observasi. Data yang diperoleh tersebut 

digunakan sebagai acuan dalam pengembangan instrumen tes materi 

perbandingan berdasarkan Revisi Taksonomi Bloom untuk mengukur Higher 

Order Thinking Skills (HOTS). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti dalam melakukan analisis kebutuhan terhadap instrumen tes 

berdasarkan Revisi Taksonomi Bloom untuk mengukur HOTS dengan 

menganalisis kurikulum terkait kurikulum yang digunakan sekolah dan 

penyusunan atau pembuatan instrumen tes, menganalisis materi pembelajaran 

terkait komponen soal yang digunakan dan dibutuhkan oleh sekolah, dan 

menganalisis kebutuhan siswa terkait soal yang diberikan. 

Pertama peneliti melakukam analisis kurikulum untuk memantau 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dimana pendidikan sekarang sudah 

menerapkan kurikulum 2013, maka pembelajaran lebih menekankan pada 

kemampuan kritis dan kreatif siswa dimana termuat pada HOTS. Analisis 

kurikulum juga dilakukan terhadap Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar 

(KD), dan indikator pencapaian pada materi perbandingan kelas VII SMP 

Koperasi Pontianak. Analisis ini merupakan pedoman peneliti dalam 

mengembangkan instrumen tes berdasarkan Revisi Taksonomi Bloom untuk 

mengukur HOTS. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu guru di 

SMP Koperasi Pontianak, sekolah tersebut telah menggunakan kurikulum 2013. 

Guru dalam pembelajaran sudah menggunakan buku kurikulum 2013. Dalam 

pemberian soal, guru berusaha membuat soal tes sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan sekolah. Kemudian peneliti meninjau soal yang dibuat oleh guru 

tersebut untuk melihat apakah sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Dari 

instrumen tes atau soal yang dibuat guru untuk soal ulangan harian pada materi 
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perbandingan diperoleh hasil dimana soal telah sesuai dengan KI, KD, dan 

indikator pencapaian namun soal belum bervariasi. 

Kedua peneliti melakukan analisis materi pembelajaran terkait komponen 

soal yang dibuat oleh guru dan kebutuhan soal yang digunakan. Adapun soal yang 

digunakan oleh guru dalam ulangan harian materi perbandingan dapat dilihat pada 

gambar 1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Soal Ulangan Harian Materi Perbandingan 

 

Dari gambar 1 terlihat soal yang dibuat belum mengukur HOTS. Soal yang 

dibuat hanya memuat indikator pemahaman dan menerapkan saja belum 

mencakup soal yang memuat indikator menganalisis, mengevaluasi dan berkreasi 

atau indikator dari HOTS. Kemudian peneliti kembali mewawancarai guru 

tersebut dimana diperoleh informasi guru mengalami kesulitan dalam membuat 

soal yang mengukur HOTS. Peneliti menyadari bahwa 66,7% guru mengalami 

kesulitan dalam menyusun dan mengembangkan soal-soal matematika pada level 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta yang termasuk soal berpikir tingkat 

tinggi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hidayati (2017) yang menyimpulkan 

bahwa secara sadar tidak mudah guru dalam membuat dan melatih siswa berpikir 

tingkat tinggi, terutama dalam membuat soal-soal terbuka dan penggunaan kata 

tanya yang sesuai, karena tidak semua soal matematika mudah dibuat soal 

terbuka. Peneliti menanyakan kembali tentang kebutuhan instrumen tes untuk 

mengukur HOTS dan guru menjawab sangat memerlukan instrumen tes tersebut. 

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis kebutuhan siswa mengenai 

kebutuhan soal yang diperlukan oleh siswa. Peneliti mewawancara beberapa siswa 

terkait kebutuhan siswa dalam pembelajaran mengenai soal-soal yang digunakan. 

Siswa memberikan informasi perlu diberikan soal yang memuat pemecahan 

1. Perbandingan uang Ridwan dan Naila adalah 5:8. Jika ternyata uang 

Ridwan adalah Rp. 200.000,00. Berapakah uang yang dimiliki Naila? 

2. Uang Rani dan Tiara berjumlah Rp 250.000,00. Jika uang Rani adalah Rp 

95.000,00. Maka pebandingan uang yang dimiliki Rani dan Tiara? 

3. Zara sewaktu liburan naik travel menuju Jakarta dengan waktu 3 jam. 

Nadia menempuh perjalanan yang sama dengan waktu 4 jam. Jika ternyata 

Nadia waktu di perjalanan melihat speedometer mobil dan ternyata 

kecepatan mobil Nadia selalu 60 km/jam. Berapakah kecepatan mobil 

travel Zara? 

4. Sherly memerik 14 buah mangga. Iwan memetik 20 buah mangga. 

Perbandingan buah manga yang dipetik Sherly dan Iwan adalah… 

5. Jarak kota A ke kota B di peta adalah 8 cm. Pada peta tertera 1 : 500.000 

maka jarak sesungguhnya adalah… 
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masalah yang dapat mengasah pengetahuan siswa. Berikut dipaparkan respon 

siswa yang diwawancara berdasarkan kebutuhan akan soal kemampuan berpikir 

tingkat tinggi pada Tabel 1. 

 

Table 1. Respon Siswa yang Diwawancara 

 

 

Berdasarkan Tabel 1, peneliti melakukan tindak lanjut dengan 

mengobservasi proses pembelajaran. Peneliti melihat siswa berantusias dalam 

menyelesaikan saol yang diberikan oleh guru, dimana soal yang diberikan adalah 

soal HOTS yang selama ini belum pernah siswa dapatkan di kelas. Peneliti merasa 

pemberian soal dengan mengukur HOTS sangat dibutuhkan oleh siswa agar siswa 

terbiasa dalam memecahkan soal yang lebih kompleks dibanding siswa yang 

hanya menghafal rumus dalam menyelesaikan soal matematika. Brookhart (2010, 

hal.3) menyatakan keterampilan berpikir tingkat tinggi dikategorikan ke dalam 3 

bagian yaitu (1) sebagai bentuk hasil transfer hasil belajar, (2) sebagai bentuk 

berpikir kritis, dan (3) sebagai proses pemecahan masalah. Dengan demikitian, 

peneliti merasa pemberian soal HOTS sangat penting bagi siswa dikarenakan 

dapat membuat siswa berkembang dalam berpikir atau memecahkan soal 

matematika. Hal ini diperkuat oleh Sumaryanta (2018) yang menyimpulkan 

bahwa penilaian HOTS sangat penting dalam pembelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika dapat didorong lebih optimal dalam mendukung 

tumbuh kembang siswa melalui penilaian HOTS. Penelitian Dinni (2018) juga 

menyimpulkan bahwa melalui High Order Thinking peserta didik akan dapat 

membedakan ide atau gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, mampu 

memecahkan masalah, mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis 

dan memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas, dimana kemampuan ini 

jelas memperlihatkan bagaimana peserta didik bernalar. Satu hal yang penting 

dari pemberian HOTS dapat menciptakan lulusan siswa yang berkompetensi dan 

berdaya saing. Hal ini sesuai dengan penelitian Hidayati (2017) menyatakan 

pemberian HOTS akan berpengaruh pada siswa untuk mendapatkan lulusan yang 

berkompeten, kritis, dan kreatif. 

 

 

1 Mori 

Revianti 

Saya sering menemukan soal yang tidak dapat 

saya pecahkan di buku referensi lain dan soal tersebut 

tidak pernah saya dapatkan di sekolah pada saat 

pembelajaran matematika. 

2 Alisa 

Dea 

Saya pernah menemukan soal yang sangat 

berbeda dari keseharian pembelajaran matematika di 

kelas pada saat ulangan dan tentu saja saya menjadi 

kesulitan dalam memecahkan masalah tersebut. 

3 Ataya 

Anugrah 

Saya sering menemukan soal-soal yang sulit 

dalam buku paket maupun LKS yang diberikan di sekolah 

dan saya tidak pernah mempelajari soal tersebut pada 

waktu pembelajaran matematika di kelas.  
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa siswa dan guru membutuhkan instrument tes berdasarkan Revisi 

Taksonomi Bloom untuk mengukur Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

khususnya pada materi perbandingan dimana dapat menjadi referensi guru dalam 

menyusun soal berorientasi HOTS. Dengan demikian, peneliti ingin 

mengembangkan instrument tes berdasarkan Revisi Taksonomi Bloom untuk 

mengukur Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang diharapkan dapat 

menunjang pembelajaran dan melatih siswa dalam pemecahan masalah yang lebih 

kompleks. Dalam artikel ini, peneliti hanya menganalisa kebutuhan instrument tes 

berdasarkan Revisi Taksonomi Bloom untuk mengukur Higher Order Thinking 

Skills (HOTS) sebagai instrumen dalam pembelajaran. Penelitian ini 

membutuhkan penelitian lanjutan untuk mengembangkan instrument tes 

berdasarkan Revisi Taksonomi Bloom untuk mengukur Higher Order Thinking 

Skills (HOTS) tersebut dan menguji keefektifannya dalam pembelajaran. 
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