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Kata Pengantar
Pendidikan sebagai ujung tombak kemajuan suatu bangsa hendaknya memberikan
pelayanan yang selaras dengan tuntutan zaman. Seseorang yang hidup di abad ke-21
dituntut berbagai keterampilan relevan yang harus dikuasai agar dapat beradaptasi dan
berkontribusi sehingga menjadi pribadi yang sukses. Tuntutan kemampuan abad 21
yang semakin kompetitif menuntut empat kompetensi yaitu: Critical Thinking and
Problem Solving, Creativity and Innovation, Communication dan Collaboration.
Pendidikan sebagai pengemban peran reformatif dan transformatif harus mampu
mempersiapkan peserta didik untuk menguasai berbagai keterampilan tersebut.
Kebutuhan terhadap lulusan yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif inilah yang
menjadi kompetensi lulusan utama pada kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum ini
didasarkan prinsip pokok, yaitu kompetensi lulusan yang didasarkan atas kebutuhan, isi
kurikulum, dan mata pelajaran yang diturunkan secara langsung dari kebutuhan
kompetensi, mata pelajaran yang kontributif pada pembentukan sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. Penerapan prinsip-prinsip yang esensial ini diharapkan agar
implementasi kurikulum 2013 menghasilkan lulusan yang siap menghadapi abad 21.
Sebagai bagian yang utuh dan selaras dengan komponen kurikulum 2013, penilaian
berperan untuk menstimulus capaian pembelajaran yang salah satunya membangun
sikap kritis. Untuk membangun kemampuan Critical Thinking and Problem Solving,
instrumen penilaian diarahkan pada soal berstandar internasional, yaitu Higher Order
Thinking Skills (HOTS) atau Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi. Buku ini merupakan
modul penyusunan soal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi mata pelajaran Bahasa
Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru
dalam sebuah penilaian yang diharapkan akan berdampak pada
peningkatan
kemampuan berpikir kritis bagi peserta didik.
Modul penyusunan ini menjelaskan strategi penyusunan soal Ketrampilan Berpikir
Tingkat Tinggi yang secara garis besar memuat tentang latar belakang, konsep dasar
penyusunan soal HOTS, penyusunan soal HOTS mata pelajaran dan dan contoh soal
HOTS, strategi implementasi penyusunan soal HOTS. Modul ini diharapkan menjadi
referensi agar kegiatan bimbingan teknis penyusunan soal HOTS berjalan dengan lancar
sehingga pada akhirnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan yaitu lulusan yang
krisis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif.
Untuk memperbaiki modul ini, kami mengharapkan saran dan masukan dari Bapak/Ibu.
Jakarta, Juii 2019
Direktur Pembinaan SMA,

Purwadi Sutanto
NIP. 19610404 198503 1 003
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BAB I
PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan
A. Rasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun
2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah pada
lampiran I menyatakan bahwa salah satu dasar penyempurnaan kurikulum adalah
adanya tantangan eksternal,antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai
isu lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri
kreatif, budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional.
Pendidikan pada era revolusi industri 4.0 diarahkan untuk pengembangan
kompetensi abad ke-21, yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu kompetensi
berpikir, bertindak, dan hidup di dunia. Komponen berpikir meliputi berpikir kritis,
berpikir kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah. Komponen bertindak
meliputi komunikasi, kolaborasi, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.
Komponen hidup di dunia meliputi inisiatif, mengarahkan diri (self-direction),
pemahaman global, serta tanggung jawab sosial. Munculnya literasi baru yaitu (1)
literasi data yaitu kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan
informasi (big data) di dunia digital, (2) literasi teknologi yaitu kemampuan
memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, and
engineering principles), dan (3) literasi manusia terkait dengan humanities,
communication, collaboration, merupakan tantangan tersendiri untuk bisa hidup
pada abad ke-21.
Terkait dengan isu perkembangan pendidikan di tingkat internasional, Kurikulum
2013 dirancang dengan berbagai penyempurnaan. Pertama, pada standar isi, yaitu
mengurangi materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang
relevan bagi siswa serta diperkaya dengan kebutuhan siswa untuk berpikir kritis
dan analitis sesuai dengan standar internasional. Kedua, pada standar penilaian,
dengan mengadaptasi secara bertahap model-model penilaian standar internasional.
Penilaian hasil belajar diharapkan dapat membantu siswa untuk meningkatkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS), karena
keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat mendorong siswa untuk berpikir secara
luas dan mendalam tentang materi pelajaran.
Kurikulum 2013 lebih diarahkan untuk membekali siswa sejumlah kompetensi yang
dibutuhkan menyongsong abad ke-21. Beberapa kompetensi penting yang
dibutuhkan pada abad ke-21 yaitu 4C yang terdiri atas (1) critical thinking
(kemampuan berpikir kritis) bertujuan agar siswa dapat memecahkan berbagai
permasalahan kontekstual menggunakan logika-logika yang kritis dan rasional; (2)
creativity (kreativitas) mendorong siswa untuk kreatif menemukan beragam solusi,
merancang strategi baru, atau menemukan cara-cara yang tidak lazim digunakan
sebelumnya; (3) collaboration (kerjasama) memfasilitasi siswa untuk memiliki
kemampuan bekerja dalam tim, toleran, memahami perbedaan, mampu untuk hidup
bersama untuk mencapai suatu tujuan; dan (4) communication (kemampuan
berkomunikasi) memfasilitasi siswa untuk mampu berkomunikasi secara luas,
kemampuan menangkap gagasan/informasi, kemampuan menginterpretasikan
suatu informasi, dan kemampuan berargumen dalam arti luas.
Hasil telaah butir soal yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA pada
Pendampingan USBN tahun 2018/ 2019 terhadap 26 mata pelajaran pada 136 SMA
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Rujukan yang tersebar di 34 Provinsi, menunjukkan bahwa dari 1.779 butir soal
yang dianalisis sebagian besar ada pada Level-1dan Level-2. Dari 136 SMA Rujukan,
hanya 27 sekolah yang menyusun soal HOTS sebanyak 20% dari seluruh soal USBN
yang dibuat, 84 sekolah menyusun soal HOTS di bawah 20%, dan 25 sekolah
menyatakan tidak tahu apakah soal yang disusun HOTS atau tidak. Hal itu tidak
sesuai dengan tuntutan penilaian Kurikulum 2013 yang lebih meningkatkan
implementasi model-model penilaian HOTS.
Selain itu, hasil studi internasional Programme for International Student Assessment
(PISA) menunjukkan prestasi literasi membaca (reading literacy), literasi
matematika (mathematical literacy), dan literasi sains (scientific literacy) yang
dicapai siswa Indonesia sangat rendah. Pada umumnya kemampuan siswa Indonesia
sangat rendah dalam (1) mengintegrasikan informasi, (2) menggeneralisasi kasus
demi kasus menjadi suatu solusi yang umum, (3) memformulasikan masalah dunia
nyata ke dalam konsep mata pelajaran,dan (4) melakukan investigasi.
Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka perlu adanya perubahan sistem dalam
pembelajaran dan penilaian. Soal-soal yang dikembangkan oleh guru diharapkan
dapat mendorong peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi, meningkatkan
kreativitas, dan membangun kemandirian siswa untuk menyelesaikan masalah. Oleh
karena itu, Direktorat Pembinaan SMA menyusun Panduan Penyusunan Soal HOTS
bagi guru SMA.

B. Tujuan

Modul penyusunan soal HOTS mata pelajaran Bahasa Indonesia disusun dengan
tujuan sebagai berikut.
1. Memberikan pemahaman kepada guru SMA tentang konsep dasar penyusunan
Soal HOTS;
2. Meningkatkan keterampilan guru SMA untuk menyusun Soal HOTS;
3. Memberikan pedoman bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat dan
daerah untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan Soal
HOTS.

C. Hasil yang Diharapkan

Sesuai dengan tujuan penyusunan modul di atas, maka hasil yang diharapkan adalah
sebagai berikut.
1. Meningkatnya pemahaman guru SMA tentang konsep dasar penyusunan Soal
HOTS;
2. Meningkatnya keterampilan guru SMA untuk menyusun Soal HOTS;
3. Terorganisasinya pola pembinaan dan sosialisasi tentang menyusun Soal HOTS.
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BAB II
Konsep Dasar Penyusunan
Soal
KONSEP
DASAR PENYUSUNAN
SOAL
HOTS
Keterampilan
Berpikir Tingkat
Tinggi

BAB II

A. Pengertian

Penilaian HOTS tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran HOTS. Tugas guru
bukan hanya melakukan penilaian HOTS, melainkan juga harus mampu
melaksanakan pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk memiliki keterampilan
berpikir tingkat tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan proses
berpikir tingkat tinggi yang lebih efektif. Prinsip umum untuk menilai berpikir
tingkat tinggi sebagai berikut.
1. Menentukan secara tepat dan jelas apa yang akan dinilai.
2. Merencanakan tugas atau butir soal yang menuntut siswa untuk menunjukkan
pengetahuan atau keterampilan yang mereka miliki.
3. Menentukan langkah apa yang akan diambil sebagai bukti peningkatan
pengetahuan dan kecakapan siswa yang telah ditunjukan dalam proses.
Penilaian berpikir tingkat tinggi meliputi 3 prinsip:
1. Menyajikan stimulus bagi siswa untuk dipikirkan, biasanya dalam bentuk
pengantar teks, visual, skenario, wacana, atau masalah (kasus).
2. Menggunakan permasalahan baru bagi siswa, belum dibahas di kelas, dan bukan
pertanyaan hanya untuk proses mengingat.
3. Membedakan antara tingkat kesulitan soal (mudah, sedang,atau sulit) dan level
kognitif (berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi).
Soal-soal HOTS merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur
keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu keterampilan berpikir yang tidak sekadar
mengingat (remembering), memahami (understanding), atau menerapkan (applying).
Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur keterampilan: 1) transfer satu
konsep ke konsep lainnya, 2) memproses dan mengintegrasikan informasi, 3)
mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, 4) menggunakan
informasi untuk menyelesaikan masalah (problem solving), dan 5) menelaah ide dan
informasi secara kritis. Dengan demikian soal-soal HOTS menguji keterampilan
berpikir menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.
Dimensi proses berpikir dalam Taksonomi Bloom sebagaimana yang telah
disempurnakan oleh Anderson & Krathwohl (2001), terdiri atas kemampuan:
mengingat (remembering-C1), memahami (understanding-C2), menerapkan
(applying-C3), menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), dan
mencipta (creating-C6). Soal-soal HOTS pada umumnya mengukur kemampuan pada
ranah menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), dan mencipta
(creating-C6). Kata kerja operasional (KKO) yang ada pada pengelompokkan
Taksonomi Bloom menggambarkan proses berpikir, bukanlah kata kerja pada soal.
Ketiga kemampuan berpikir tinggi ini (analyzing, evaluating, dan creating) menjadi
penting dalam menyelesaikan masalah, transfer pembelajaran (transfer of learning)
dan kreativitas.
Pada pemilihan kata kerja operasional (KKO) untuk merumuskan indikator soal
HOTS, hendaknya tidak terjebak pada pengelompokkan KKO. Sebagai contoh kata
kerja ‘menentukan’ pada Taksonomi Bloom ada pada ranah C2 dan C3. Dalam
konteks penulisan soal-soal HOTS, kata kerja ‘menentukan’ bisa jadi ada pada ranah
C5 (mengevaluasi) apabila soal tersebut untuk menentukan keputusan didahului
dengan proses berpikir menganalisis informasi yang disajikan pada stimulus lalu
9
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siswa diminta menentukan keputusan yang terbaik. Bahkan kata kerja ‘menentukan’
bisa digolongkan C6 (mencipta) bila pertanyaan menuntut kemampuan menyusun
strategi pemecahan masalah baru. Jadi, ranah kata kerja operasional (KKO) sangat
dipengaruhi oleh proses berpikir apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan
yang diberikan.
Dilihat dari dimensi pengetahuan, umumnya soal HOTS mengukur dimensi
metakognitif, tidak sekadar mengukur dimensi faktual, konseptual, atau prosedural
saja. Dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa
konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah (problem
solving), memilih strategi pemecahan masalah, menemukan (discovery) metode baru,
berargumen (reasoning), dan mengambil keputusan yang tepat.
Dalam struktur soal-soal HOTS umumnya menggunakan stimulus. Stimulus
merupakan dasar berpijak untuk memahami informasi. Dalam konteks HOTS,
stimulus yang disajikan harus bersifat kontekstual dan menarik. Stimulus dapat
bersumber dari isu-isu global seperti masalah teknologi informasi, sains, ekonomi,
kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Stimulus dapat bersumber dari
permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar sekolah seperti budaya,
adat, kasus-kasus di daerah, atau berbagai keunggulan yang terdapat di daerah
tertentu. Stimulus yang baik memuat beberapa informasi/gagasan, yang dibutuhkan
untuk mengembangkan kemampuan mencari hubungan antarinformasi, transfer
informasi, dan terkait langsung dengan pokok pertanyaan.
B. Karakteristik
Soal-soal HOTS direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai bentuk penilaian
hasil belajar. Untuk menginspirasi guru menyusun soal-soal HOTS di tingkat satuan
pendidikan, berikut karakteristik soal-soal HOTS.

1. Mengukur Keterampilan berpikir Tingkat Tinggi
The Australian Council for Educational Research (ACER) menyatakan bahwa
keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi,
memberikan argumen (alasan), menerapkan konsep pada situasi berbeda,
menyusun, dan mencipta. Keterampilan berpikir tingkat tinggi meliputi
kemampuan untuk memecahkan masalah (problem solving), keterampilan
berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif (creative thinking), kemampuan
berargumen (reasoning), dan kemampuan mengambil keputusan (decision
making). Keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi
penting dalam dunia modern, sehingga wajib dimiliki oleh setiap siswa.
Kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam HOTSterdiri atas,
a. kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familier;
b. kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan
masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda;
c. menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara
sebelumnya.
Keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di
kelas. Oleh karena itu, agar siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi,
maka proses pembelajarannya memberikan ruang kepada siswa untuk
menemukan pengetahuan berbasis aktivitas. Aktivitas dalam pembelajaran
harus dapat mendorong siswa untuk membangun kreativitas dan berpikir kritis.
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2. Berbasis Permasalahan Kontekstual dan Menarik (Contextual andTrending
Topic)
Soal-soal HOTS merupakan instrumen yang berbasis situasi nyata dalam
kehidupan sehari-hari, siswa diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep
pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan kontekstual
yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini terkait dengan lingkungan hidup,
kesehatan, kebumian dan ruang angkasa, kehidupan bersosial, penetrasi budaya,
serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek
kehidupan. Kontekstualisasi masalah pada penilaian membangkitkan sikap kritis
dan peduli terhadap lingkungan.
Berikut ini lima karakteristik asesmen kontekstual, yang disingkat REACT.
a. Relating, terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata.
b. Experiencing, ditekankan kepada penggalian (exploration), penemuan
(discovery), dan penciptaan (creation).
c. Applying, kemampuan siswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang
diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata.
d. Communicating, kemampuan siswa untuk mampu mengomunikasikan
kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah.
e. Transfering, kemampuan siswa untuk mentransformasi konsep-konsep
pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru.
Ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis pada asesmen autentik adalah
sebagai berikut.
a. Siswa mengonstruksi responnya sendiri, bukan sekadar memilih jawaban
yang tersedia;
b. Tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia nyata;
c. Tugas-tugas yang diberikan tidak mengungkung dengan satu-satunya
jawaban benar, namun memungkinkan siswa untuk mengembangkan
gagasan dengan beragam alternatif jawaban benar yang berdasar pada bukti,
fakta, dan alasan rasional.
Berikut disajikan perbandingan asesmen tradisional dan asesmen kontekstual.
Tabel 2.1 Perbandingan asesmen tradisional dan kontekstual
Asesmen Tradisional
Asesmen Kontekstual
Siswa cenderung memilih respons
Siswa mengekspresikan respons
yang diberikan.
Konteks dunia kelas (buatan)
Konteks dunia nyata (realistis)
Umumnya mengukur aspek ingatan
Mengukur performansi tugas
(recalling)
(berpikir tingkat tinggi)
Terpisah dengan pembelajaran
Terintegrasi dengan pembelajaran
Pembuktian tidak langsung,
Pembuktian langsung melalui
cenderung teoretis.
penerapan pengetahuan dan
keterampilan dengan konteks nyata.
Respon memaparkan
Respon disertai alasan yang berbasis
hafalan/pengetahuan teoretis.
data dan fakta
Stimulus soal-soal HOTS dapat memotivasi siswa untuk menginterpretasi serta
mengintegrasikan informasi yang disajikan bukan hanya sekadar membaca.
Salah satu tujuan penyusunan soal-soal HOTS adalah meningkatkan kemampuan
berkomunikasi siswa. Kemampuan berkomunikasi antara lain dapat
direpresentasikan melalui kemampuan untuk mencari hubungan antarinformasi
yang disajikan dalam stimulus, menggunakan informasi untuk menyelesaikan
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masalah, kemampuan mentransfer konsep pada situasi baru yang tidak familier,
kemampuan menangkap ide/gagasan dalam suatu wacana, menelaah ide dan
informasi secara kritis atau menginterpretasikan suatu situasi baru yang
disajikan dalam bacaan.
Untuk membuat stimulus yang baik, dapat memilih informasi-informasi, topik,
wacana, situasi, berita atau bentuk lain yang sedang mengemuka (trending
topic). Salah satunya hal yang sangat dianjurkan untuk mengangkat
permasalahan-permasalahan yang dekat dengan lingkungan siswa berada, atau
bersumber pada permasalahan-permasalahan global yang sedang mengemuka.
Stimulus
yang
tidak
menarik
berdampak
pada
ketidaksungguhan/ketidakseriusan peserta tes untuk membaca informasi yang
disajikan dalam stimulus atau mungkin saja tidak mau dibaca lagi karena endingnya sudah diketahui sebelum membaca (bagi stimulus yang sudah sering
diangkat, sudah umum diketahui). Kondisi tersebut dapat mengakibatkan
kegagalan butir soal untuk mengungkap kemampuan berkomunikasi siswa. Soal
dengan stimulus kurang menarik tidak mampu menunjukkan kemampuan siswa
untuk menghubungkan informasi yang disajikan dalam stimulus atau
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah menggunakan logikalogika berpikir kritis.
3. Tidak Rutin dan Mengusung Kebaruan
Salah satu tujuan penyusunan soal-soal HOTS adalah untuk membangun
kreativitas siswa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kontekstual.
Sikap kreatif erat dengan konsep inovatif yang menghadirkan keterbaharuan.
Soal-soal HOTS tidak dapat diujikan berulang-ulang pada peserta tes yang sama.
Apabila suatu soal yang awalnya merupakan soal HOTS diujikan berulang-ulang
pada peserta tes yang sama, maka proses berpikir siswa menjadi menghafal dan
mengingat. Siswa hanya perlu mengingat cara-cara yang pernah dilakukan
sebelumnya. Tidak lagi terjadi proses berpikir tingkat tinggi. Soal-soal tersebut
tidak lagi dapat mendorong peserta tes untuk kreatif menemukan solusi baru.
Bahkan soal tersebut tidak lagi mampu menggali ide-ide orisinal yang dimiliki
peserta tes untuk menyelesaikan masalah.
Soal-soal yang tidak rutin dapat dikembangkan dari KD-KD tertentu dengan
memvariasikan stimulus yang bersumber dari berbagai topik. Pokok
pertanyaannya tetap mengacu pada kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa
sesuai dengan tuntutan pada KD. Bentuk-bentuk soal dapat divariasikan sesuai
dengan tujuan tes, misalnya untuk penilaian harian dianjurkan untuk
menggunakan soal-soal bentuk uraian karena jumlah KD yang diujikan hanya 1
atau 2 KD saja. Sedangkan untuk soal-soal penilaian akhir semester atau ujian
sekolah dapat menggunakan bentuk soal pilihan ganda (PG) dan uraian. Untuk
mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) akan lebih baik jika
menggunakan soal bentuk uraian. Pada soal bentuk uraian mudah dilihat
tahapan-tahapan berpikir yang dilakukan siswa, kemampuan mentransfer
konsep ke situasi baru, kreativitas membangun argumen dan penalaran, serta
hal-hal lain yang berkenaan dengan pengukuran keterampilan berpikir tingkat
tinggi.
Mencermati salah satu tujuan penyusunan soal HOTS adalah untuk
mengembangkan kreativitas siswa, maka para guru harus kreatif menyusun
soal-soal HOTS. Guru harus memiliki persediaan soal-soal HOTS yang cukup dan
variatif untuk KD-KD tertentu yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS agar
karakteristik soal-soal HOTS tidak berubah dan tetap terjaga mutunya.
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C. Level Kognitif
Anderson & Krathwohl (2001) mengklasifikasikan dimensi proses berpikir sebagai
berikut.
Tabel 2.2 Dimensi Proses Berpikir
• Mencipta ide/gagasan sendiri.
• Kata kerja: mengonstruksi, desain, kreasi,
Mencipta
mengembangkan, menulis, menggabungkan,
memformulasikan.
• Mengambil keputusan tentang kualitas suatu
informasi.
HOTS
Mengevaluasi
• Kata kerja: evaluasi, menilai, menyanggah,
memutuskan, memilih, mendukung, menduga,
memprediksi.
• Menspesifikasi aspek-aspek/elemen.
Menganalisis
• Kata kerja: mengurai, membandingkan, memeriksa,
mengkritisi, menguji.
• Menggunakan informasi pada domain berbeda
Mengaplikasi
• Kata kerja: menggunakan, mendemonstrasikan,
mengilustrasikan, mengoperasikan.
LOTS
• Menjelaskan ide/konsep.
Memahami
• Kata kerja: menjelaskan, mengklasifikasi, menerima,
melaporkan.
• Mengingat kembali fakta, konsep, dan prosedur.
Mengingat
• Kata kerja: mengingat, mendaftar, mengulang,
menirukan.
Sumber: Anderson & Krathwohl (2001)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa kata kerja operasional
(KKO) yang sama namun berada pada ranah yang berbeda. Perbedaan penafsiran ini
sering muncul ketika guru menentukan ranah KKO yang akan digunakan dalam
penulisan indikator soal. Untuk meminimalkan permasalahan tersebut, Puspendik
(2015) mengklasifikasikannya menjadi 3 level kognitif, yaitu 1) level 1
(pengetahuan dan pemahaman), 2) level 2 (aplikasi), dan 3) level 3
(penalaran). Berikut penjelasan untuk masing-masing level tersebut.
1. Level 1 (Pengetahuan dan Pemahaman)
Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir
mengetahui (C1) dan memahami (C2). Ciri-ciri soal pada level 1 adalah
mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Bisa jadi soal-soal
pada level 1 merupakan soal kategori sukar karena untuk menjawab soal
tersebut siswa harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa,
menghafal definisi, atau menyebutkan langkah-langkah (prosedur) melakukan
sesuatu. Namun, soal-soal pada level 1 bukanlah merupakan soal-soal HOTS.
Contoh KKO yang sering digunakan adalah menyebutkan, menjelaskan,
membedakan, menghitung, mendaftar, menyatakan, dan lain-lain.
Contoh soal level 1:
Bagian awal yang memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi teks dalam
anekdot disebut … .
A. Orientasi
B. Abstraksi
13
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C. Krisis
D. Reaksi
E. Koda
Penjelasan
Soal di atas termasuk soal level 1 karena hanya membutuhkan kemampuan
mengingat atau menghafal pengertian bagian struktur teks anekdot.
2. Level 2 (Aplikasi)
Soal-soal pada level kognitif aplikasi membutuhkan kemampuan yang lebih
tinggi dari pada level pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif aplikasi
mencakup dimensi proses berpikir menerapkan atau mengaplikasikan (C3). Ciriciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan a) menggunakan
pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain
dalam mapel yang sama atau mapel lainnya atau b) menerapkan pengetahuan
faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah rutin.
Siswa harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal
definisi/konsep, atau menyebutkan langkah-langkah (prosedur) melakukan
sesuatu untuk menjawab soal level 2. Selanjutnya pengetahuan tersebut
digunakan pada konsep lain atau untuk menyelesaikan permasalahan
kontekstual. Namun, soal-soal pada level 2 bukanlah merupakan soal-soal HOTS.
Contoh KKO yang sering digunakan adalah menerapkan, menggunakan,
menentukan, menghitung, membuktikan, dan lain-lain.
Contoh soal level 2:
Cermati teks berikut secara saksama!
Pelemahan rupiah terhadap dolar AS memberikan dampak bagi perekonomian
Indonesia. Pertama, harga barang impor mengalami kenaikan, misalnya buah
impor. Orang yang dahulu gemar membeli buah impor, sekarang beralih
membeli buah lokal yang harganya lebih rendah. Kedua, beban utang semakin
berat. Pemerintah dan swasta sering mengajukan utang untuk menjalankan
pembangunan. Jika utang ini dilakukan dalam bentuk dolar AS,
pengembaliannya pun harus dilakukan dengan mata uang yang sama. Ketiga,
meningkatkan daya saing produk Made in Indonesia di luar negeri. Dengan kurs
rupiah melemah, harga produk Indonesia akan semakin murah bagi mereka
yang tinggal di luar negeri. Jadi, dampak melemahnya nilai rupiah, antara lain
harga barang impor naik, beban utang semakin berat, dan meningkatkan daya
saing produk Indonesia di luar negeri.
Sumber:https://www.carajadikaya.com/dampak-kenaikandolar/11November 2018.
Bukti penegasan ulang teks eksposisi tersebut terdapat pada kalimat ...
A. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS ternyata tidak hanya berdampak
pada bidang perekonomian saja, tetapi berdampak pada perdagangan
yang dilakukan Indonesia di luar negeri.
B. Lemahnya nilai rupiah terhadap dolarAS membuat orang yang dahulu
gemar membeli buah impor, sekarang beralih membeli buah lokal yang
harganya lebih rendah.
C. Pemerintah dan swasta sering mengajukan utang ke luar negeri dalam
bentuk
dolar
untuk
menjalankan
pembangunan
sehingga
pengembaliannya harus dilakukan dengan mata uang yang sama.
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D. Kurs rupiah yang melemah terhadap dolar AS membuat harga produk
Indonesia semakin murah bagi mereka yang tinggal di luar negeri
sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di luar negeri.
E. Dampak melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS, antara lain harga
barang impor naik, beban utang semakin berat, dan meningkatkan daya
saing produk Indonesia di luar negeri.
Penjelasan:
Soal di atas termasuk level 2 (penerapan) karena untuk menjawab soal
tersebut, siswa harus memahami pengertian teks eksposisi dan dapat
memahami isi maupun strukturnya. Setelah itu, siswa menerapkan
pemahaman tersebut untuk menentukan bukti struktur penegasan ulang
pada teks eksposisi.
3. Level 3 (Penalaran)
Level penalaran merupakan level keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS),
karena untuk menjawab soal-soal pada level 3 siswa harus mampu mengingat,
memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural
serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalahmasalah kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin). Level penalaran mencakup
dimensi proses berpikir menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta
(C6). Pada dimensi proses berpikir menganalisis (C4) menuntut kemampuan
siswa untuk menspesifikasi aspek-aspek/elemen, menguraikan, mengorganisasi,
membandingkan, dan menemukan makna tersirat. Pada dimensi proses berpikir
mengevaluasi (C5) menuntut kemampuan siswa untuk menyusun hipotesis,
mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan atau menyalahkan.
Sedangkan pada dimensi proses berpikir mencipta (C6) menuntut kemampuan
siswa untuk merancang, membangun, merencanakan, memproduksi,
menemukan, memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah,
menggubah. Soal-soal pada level penalaran tidak selalu merupakan soal-soal
sulit. Ciri-ciri soal pada level 3 adalah menuntut kemampuan menggunakan
penalaran dan logika untuk mengambil keputusan (evaluasi), memprediksi &
merefleksi, serta kemampuan menyusun strategi baru untuk memecahkan
masalah kontesktual yang tidak rutin. Kemampuan menginterpretasi, mencari
hubungan antar konsep, dan kemampuan mentransfer konsep satu ke konsep
lain merupakan kemampuan yang sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal
level 3 (penalaran). Kata kerja operasional (KKO) yang sering digunakan antara
lain menguraikan, mengorganisir, membandingkan, menyusun hipotesis,
mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, menyimpulkan, merancang,
membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbaharui,
menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan menggubah.
Contoh soal level 3:
Cermati kutipan puisi berikut secara saksama!
HAMPA
Sepi di luar. Sepi menekan mendesak
Lurus kaku pohonan. Tak bergerak
Sampai ke puncak. Sepi memagut
Tak satu kuasa melepas renggut
Segala menanti. Menanti. Menanti
…… (Chairil Anwar)
Kalimat kritik yang sesuai dengan puisi tersebut adalah ....
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A. Puisi di atas sangat sederhana dan mudah dipahami karena menggunakan
bahasa sehari-hari tanpa diwarnai diksi yang menyulitkan.
B. Penyusun bait puisi seperti sebuah penyusunan prosa sehingga tidak
menarik untuk dibaca terkesan membosankan bagi pembaca.
C. Pengarang kurang pandai mengemas pilihan kata, kata terlalu biasa dan
tidak memiliki nilai keindahan sama sekali .
D. Puisi tersebut banyak menggunakan perlambangan dan majas yang
menganggu menyulitkan pembaca untuk memahaminya.
E. Judul puisi kurang menggambarkan isi puisi secara keseluruhan, barangkali
puisi ini mengandung pesan moral yang dalam tetapi sulit dipahami.
Penjelasan:
Soal di atas termasuk level 3 (penalaran) karena untuk menjawab soal
tersebut, siswa harus memahami konsep kritik, memahami isi dan
kebahasaan puisi, kemudian memproses dan mengintegrasikan informasi
tersebut untuk menyimpulkan kalimat kritik yang sesuai dengan puisi.
D. Soal HOTS dan Tingkat Kesukaran Soal
Banyak yang salah menafsirkan bahwa soal HOTS adalah soal yang sulit.
Soal sulit belum tentu soal HOTS, demikian pula sebaliknya ‘Difficulty’ is NOT
the same as the higher order thinking.” kalimat sederhana ini bermakna bahwa
soal yang sulit tidaklah sama dengan soal HOTS. Kenyataannya, baik soal LOTS
maupun HOTS, keduanya memiliki rentang tingkat kesulitan yang sama dari
yang mudah, sedang dan sulit. Dengan kata lain, terdapa soal LOTS dan HOTS
yang mudah, demikian dengan tingkat kesulitan yang tinggi terdapat pula pada
soal LOTS. Sebagai contoh, untuk mengetahui arti sebuah kata yang tidak
umum (uncommon word) mungkin memiliki tingkat kesukaran yang sangat
tinggi karena hanya sedikit siswa yang mampu menjawab benar, tetapi
kemampuan untuk menjawab permasalahan tersebut tidak termasuk higher
order thinking skills. Sebaliknya sebuah soal yang meminta siswa untuk
menganalisis dengan melakukan pengelompokan benda berdasarkan ciri fisik
bukan merupakan soal yang sulit untuk dijawab oleh siswa.
Tingkat kesukaran (mudah v.s. sukar) dan dimensi proses berpikir (berpikir
tingat rendah v.s. berpikir tingkat tinggi) merupakan dua hal yang berbeda.
Kesalahpahaman interpretasi kalau LOTS itu mudah dan HOTS itu sulit dapat
memengaruhi proses pembelajaran. Implikasi dari kesalahpahaman ini adalah
guru menjadi enggan memberikan atau mebiasakan siswanya untuk berpikir
tingkat tinggi hanya karena siswanya tidak siap, dan hanya menerapkan
pembelajaran LOTS dan tugas yang bersifat drill saja.
E. Peran Soal HOTS dalam Penilaian Hasil Belajar
Peran soal HOTS dalam penilaian hasil belajar siswa difokuskan pada aspek
pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan KD pada KI-3 dan KI-4.
Soal-Soal HOTS bertujuan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat
tinggi. Pada penilaian hasil belajar, guru mengujikan butir soal HOTS secara
proporsional. Berikut peran soal HOTS dalam penilaian hasil belajar.

1. Mempersiapkan kompetensi siswa menyongsong abad ke 21
Penilaian hasil belajar pada aspek pengetahuan yang dilaksanakan oleh
sekolah diharapkan dapat membekali siswa untuk memiliki sejumlah
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kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. Secara garis besar, terdapat
3 kelompok kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21 (21st century
skills), yaitu a) memiliki karakter yang baik (religius, nasionalis, mandiri,
gotong royong, dan integritas); b) memiliki kemampuan 4C (critical
thinking, creativity, collaboration, dan communication);
serta c)
menguasai literasi mencakup keterampilan berpikir menggunakan
sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan
auditori.
Penyajian soal-soal HOTS dalam penilaian hasil belajar dapat melatih siswa
untuk mengasah kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan tuntutan
kompetensi abad ke-21. Melalui penilaian berbasis pada soal-soal HOTS,
keterampilan berpikir kritis (critical thinking), kreativitas (creativity), dan
rasa percaya diri (learning self reliance) akan dibangun melalui kegiatan
latihan menyelesaikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan
sehari-hari (problem-solving).
2. Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah (local
genius)
Soal-soal HOTS hendaknya dikembangkan secara kreatif oleh guru sesuai
dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Kreativitas
guru dalam hal pemilihan stimulus yang berbasis permasalahan daerah
di lingkungan satuan pendidikan
sangat
penting.
Berbagai
permasalahan yang terjadi di daerah tersebut dapat diangkat sebagai
stimulus kontekstual. Dengan demikian, stimulus yang dipilih oleh guru
dalam soal-soal HOTS menjadi menarik karena dapat dilihat dan dirasakan
secara langsung oleh siswa. Di samping itu, penyajian soal soal HOTS
dalam penilaian hasil belajar dapat meningkatkan rasa memiliki dan cinta
terhadap potensi-potensi yang ada di daerahnya. Sehingga siswa merasa
terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam memecahkan berbagai
permasalahan yang timbul di daerahnya.
3. Meningkatkan motivasi belajar siswa
Pendidikan formal di sekolah hendaknya dapat menjawab tantangan di
masyarakat sehari-hari. Ilmu pengetahuan yang dipelajari di
dalam kelas hendaknya terkait langsung dengan pemecahan masalah di
masyarakat. Dengan demikian, siswa merasakan bahwa materi pelajaran
yang diperoleh di dalam kelas berguna dan dapat dijadikan bekal untuk
terjun di masyarakat. Tantangan-tantangan yang terjadi di masyarakat
dapat dijadikan stimulus kontekstual dan menarik dalam penyusunan
soal-soal penilaian hasil belajar, sehingga munculnya soal-soal berbasis
soal-soal HOTS yang diharapkan dapat menambah motivasi belajar
siswa. Motivasi inilah yang menjadikan siswa menjadi insan pembelajar
sepanjang hayat
4. Meningkatkan mutu dan akuntabilitas penilaian hasil belajar
Instrumen penilaian dikatakan baik apabila dapat memberikan informasi
yang akurat terhadap kemampuan peserta tes. Penggunaan soal-soal HOTS
dapat meningkatkan kemampuan keterampilan berpikir anak.
Akuntabilitas pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh guru dan sekolah
menjadi sangat penting dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat
kepada sekolah.
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Pada Kurikulum 2013 sebagian besar tuntutan KD ada pada level 3
(menganalisis, mengevaluasi, atau mencipta). Soal-soal HOTS dapat
menggambarkan kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan KD.
Kemampuan soal-soal HOTS untuk mengukur keterampilan berpikir tigkat
tinggi dapat meningkatkan mutu penilaian hasil belajar.
F.

Langkah-Langkah Penyusunan Soal HOTS
Untuk menulis butir soal HOTS, terlebih dahulu penulis soal menentukan
perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan
dasar pertanyaan (stimulus) dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku
yang diharapkan. Pilih materi yang akan ditanyakan menuntut penalaran
tinggi, kemungkinan tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh
karena itu, dalam penulisan soal HOTS, dibutuhkan penguasaan materi ajar,
keterampilan dalam menulis soal, dan kreativitas guru dalam memilih
stimulus soal yang menarik dan kontekstual. Berikut dipaparkan langkahlangkah penyusunan soal-soal HOTS.
1. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS
Terlebih dahulu guru-guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal-soal
HOTS. Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal HOTS. Pilihlah
KD yang memuat KKO yang pada ranah C4, C5, atau C6. Guru-guru secara
mandiri atau melalui forum MGMP dapat melakukan analisis terhadap KD
yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS.
2. Menyusun kisi-kisi soal
Kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk membantu para guru
menulis butir soal HOTS. Kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu
guru dalam (a) menentukan kemampuan minimal tuntutan KD yang dapat
dibuat soal-soal HOTS, (b) memilih materi pokok yang terkait dengan
KD
yang akan
diuji, (c) merumuskan indikator soal, dan (d)
menentukan level kognitif.
3. Merumuskan Stimulus yang Menarik dan Kontekstual
Stimulus yang digunakan harus menarik, artinya stimulus harus dapat
mendorong siswa untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik
umumnya baru, belum pernah dibaca oleh siswa, atau isu-isu yang sedang
mengemuka. Sedangkan stimulus kontekstual berarti stimulus yang
sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong siswa
untuk membaca. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun
stimulus soal HOTS antara lain (1) pilihlah beberapa informasi dapat
berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki
keterkaitan dalam sebuah kasus; (2) stimulus hendaknya menuntut
kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis,
menyimpulkan, atau menciptakan; (3) pilihlah kasus/permasalahan
konstekstual dan menarik (terkini) yang memotivasi siswa untuk
membaca (pengecualian untuk mata pelajaran Bahasa, Sejarah boleh
tidak kontekstual); dan (4) terkait langsung dengan pertanyaan (pokok
soal), dan berfungsi.
4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal
Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal
HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS, pada dasarnya hampir sama
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dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya
terletak pada aspek materi (harus disesuaikan dengan karakteristik soal
HOTS ), sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap
butir soal ditulis pada kartu soal, sesuai format terlampir.
5. Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban
Setiap butir soal HOTS yang ditulis harus dilengkapi dengan pedoman
penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk
soal uraian. Sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan
ganda dan isian singkat.
Untuk memperjelas langkah-langkah penyusunan soal HOTS disajikan dalam
bagan 2.1 di bawah ini

Kompetensi
Dasar

Analisis KD

Menyusun
Kisi-Kisi

Form
Kisi-Kisi

Merumuskan
Stimulus

Pedoman
Penskoran

Menulis Soal
HOTS

Form Kartu
Soal

Bagan 2. 1 Alur Penyusunan Soal HOTS
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BAB III

III
Penyusunan SoalBAB
Keterampilan
Berpikir
Tingkat Tinggi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

A. Karakteristik Mapel Bahasa Indonesia
Pendekatan pengembangan kurikulum bahasa di berbagai negara maju saat ini
menjadi dasar pengembangan Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Pendekatan dimaksud adalah genre-based, genre pedagogy, dan content language
integrated learning (CLIL). Secara singkat, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan berbasis genre. Genre merupakan pengelompokan dari suatu peristiwa
komunikasi. Setiap peristiwa komunikasi memiliki tujuan komunikatif yang khas
yang juga berbeda dalam wujud komunikasinya.
Mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis dalam
Kurikulum 2013. Peran utama mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai
penghela ilmu pengetahuan. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir logis,
kritis, kreatif, dan inovatif maka peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu
pengetahuan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan bahasa
Indonesia itu sendiri.
Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran
berbasis teks. Teks merupakan ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di
dalamnya memiliki situasi dan konteks. Dalam pembelajaranya menggunakan
empat tahapan, yaitu membangun konteks, membentuk model, membangun teks
bersama-sama/kelompok, dan membangun teks secara individual atau mandiri.
Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model yang
sesuai. Pembelajaran Bahasa Indonesia disuguhkan pada siswa bertujuan untuk
melatih siswa terampil berbahasa dengan menuangkan ide dan gagasanya secara
kreatif dan kritis.
Hakikat pembelajaran Bahasa Indonesia adalah proses belajar memahami dan
memproduksi gagasan, perasaan, pesan, informasi, data, dan pengetahuan untuk
berbagai keperluan komunikasi keilmuan, kesastraan, dunia pekerjaan, dan
komunikasi sehari-hari, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam kaitannya dengan
memahami dan memproduksi gagasan, perasaan, pesan, informasi, data, dan
pengetahuan untuk berbagai keperluan tersebut, kegiatan berpikir mempunyai
peranan sangat penting. Bahkan berpikir merupakan aktivitas sentral yang
memungkinkan siswa dapat memahami dan memproduksi gagasan dan lain-lain
dengan baik. Oleh karena itu, guru harus
menciptakan
kondisi
yang
memungkinkan terjadinya proses berpikir secara optimal.
Keterampilan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, dan bahkan inventif siswa perlu
secara sengaja dibina dan dikembangkan. Untuk melakukan hal itu, mata pelajaran
Bahasa Indonesia menjadi wadah strategis. Melalui pembelajaran Bahasa Indonesia
yang berbasis teks, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir
mereka secara terus-menerus ke arah yang lebih tinggi (high order thingking
skill). Keterampilan berpikir ini diharapkan akan menjadi pemicu bagi para
siswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan lain.
Pengembangan kompetensi lulusan Bahasa Indonesia ditekankan pada kemampuan
mendengarkan, membaca, memirsa (viewing), berbicara, dan menulis.
Pengembangan kemampuan tersebut dilakukan melalui media teks. Dalam hal ini,
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teks merupakan perwujudan kegiatan sosial dan memiliki tujuan sosial. Pencapaian
tujuan ini diwadahi oleh karakteristik cara pengungkapan tujuan sosial (yang
disebut struktur retorika), pilihan kata yang sesuai dengan tujuan, dan tata bahasa
yang sesuai dengan tujuan komunikasi. Kegiatan komunikasi dapat berbentuk
tulisan, lisan, atau multimodal ( teks yang menggabungkan bahasa dan cara/media
komunikasi lainnya seperti visual, bunyi, atau lisan sebagaimana disajikan dalam
film atau penyajian komputer).
Kompetensi setelah mempelajari Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan,
yaitu:
KELAS X – XII
Menjadi insan yang memiliki kemampuan berbahasa dan bersastra untuk
menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan menerapkannya secara
kreatif dalam kehidupan sosial.
B. Analisis KD
Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas
yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang
harus dikuasai siswa dalam suatu mata pelajaran di kelas tertentu. Kompetensi
dasar setiap mata pelajaran di kelas tertentu merupakan jabaran lebih lanjut dari
kompetensi inti yang memuat tiga ranah, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor.
Acuan yang digunakan untuk mengembangkan Kompetensi Dasar setiap mata
pelajaran pada setiap kelas adalah Kompetensi Inti. Berikut contoh analisis KD
Bahasa Indonesia Kelas X – XII.
Tabel 3.1 Analisis KD Kelas X

No.
1.

Kompetensi Dasar
3.1
4.1

2.

3.2
4.2

3.

3.3
4.3

4.

3.4
4.4

Mengidentifikasi laporan hasil observasi yang
dipresentasikan dengan lisan dan tulis.
Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi
berdasarkan interpretasi, baik secara lisan maupun
tulis.
Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal
dua teks laporan hasil observasi.
Mengkonstruksikan teks laporan dengan
memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan
maupun tulis.
Mengidentifikasi (permasalahan, argumentasi,
pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi yang
didengar dan atau dibaca
Mengembangkan isi (permasalahan, argumen,
pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi
secara lisan dan/tulis.
Menganalisis struktur dan kebahasaan teks
eksposisi.
Mengonstruksikan teks eksposisi dengan
memerhatikan isi (permasalahan, argumen,
pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan
kebahasaan.

Level
Kognitif
L2/C3
L3/C5
L3/C4
L3/C6
L2/C3
L3/C6
L3/C4
L3/C6
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No.
5.

Kompetensi Dasar
3.5

Mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna
tersirat.

4.5

Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks
anekdot, baik lisan maupun tulis.
Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot.
Menciptakan kembali teks anekdot dengan
memerhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan
maupun tulis.
Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung
dalam cerita rakyat (hikayat), baik lisan maupun
tulis.
Menceritakan kembali isi cerita rakyat (hikayat)
yang didengar dan dibaca
Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita
rakyat dan cerpen.
Mengembangkan cerita rakyat (hikayat) ke dalam
bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilainilai
Mengidentifikasi butir-butir penting dari dua buku
nonfiksi (buku pengayaan) dan satu novel yang
dibacakan nilai- nilai dan kebahasaan cerita rakyat
dan cerpen.
Menyusun ikhtisar dari dua buku nonfiksi (buku
pengayaan) dan ringkasan dari satu novel yang
dibaca
Mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan
persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun
tertulis.
Menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan,
dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau
tulis.
Menganalisis isi, struktur (orientasi, pengajuan,
penawaran, persetujuan, penutup), dan kebahasaan
teks negosiasi
Mengkonstruksikan teks negosiasi dengan
memerhatikan isi, struktur (orientasi, pengajuan,
penawaran, persetujuan, penutup) dan kebahasaan
Menghubungkan permasalahan/ isu, sudut pandang
dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari
debat untuk menemukan esensi dari debat.
Mengonstruksi permasalahan/isu, sudut pandang
dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari
debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari
debat.
Menganalisis isi debat (permasalahan/ isu, sudut
pandang dan argumen beberapa pihak, dan
simpulan.
Mengembangkan permasalahan/ isu dari berbagai
sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam
berdebat.

6.

3.6
4.6

7.

3.7
4.7

8.

3.8
4.8

9.

3.9

4.9
10.

3.10
4.10

11.

3.11
4.11

12.

3.12
4.12

13.

3.13
4.13
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Level
Kognitif
L3/C5
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L2/C3
L3/C6
L3/C5
L3/C6
L2/C3

L3/C6
L3/C5
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L3/C5
L3/C6

L3/C4
L3/C6

Modul Penyusunan Soal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

No.

Kompetensi Dasar

14.

3.14
4.14

15.

3.15
4.15

16.

3.16
4.16

17.

3.17
4.17

18.

3.18
4.18

Menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi.
Mengungkapkan kembali hal- hal yang dapat
diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks
biografi yang dibaca secara tertulis.
Menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam
teks biografi.
Menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan
maupun tulis.
Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna
beberapa puisi yang terkandung dalam antologi
puisi yang diperdengarkan atau dibaca.
Mendemonstrasikan (membacakan atau
memusikalisasikan) satu puisi dari antologi puisi
atau kumpulan puisi dengan memerhatikan vokal,
ekspresi, dan intonasi (tekanan dinamik dan
tekanan tempo).
Menganalisis unsur pembangun puisi.
Menulis puisi dengan memerhatikan unsur
pembangunnya (tema, diksi, gaya bahasa, imaji,
struktur, perwajahan).
Menganalisis isi dari minimal satu buku fiksi dan
satu buku nonfiksi yang sudah dibaca.
Mempresentasikan replikasi isi buku ilmiah yang
dibaca dalam bentuk resensi.

Level
Kognitif
L3/C5
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L2/C3
L3/C6

L3/C4
L3/C6
L3/C4
L3/C4

Tabel 3.2 Analisis KD Kelas XI

No.
1.

Kompetensi Dasar
3.1
4.1

2.

3.2
4.2

3.

3.3
4.3

4.

3.4
4.4

5.

3.5
4.5

6.

3.6

Mengonstruksi informasi berupa pernyataanpernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks
prosedur.
Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan
dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat
secara lisan dan tulis.
Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur.
Mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan
hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan.
Mengidentifikasi informasi (pengetahuan dan urutan
kejadian) dalam teks ekplanasi lisan dan tulis.
Mengonstruksi informasi (pengetahuan dan urutan
kejadian) dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis.
Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi
Memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis
denganmemerhatikan struktur dan kebahasaan
Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan
aktual yang disajikan dalam ceramah.
Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan
aktual sebagai bahan untu disajikan dalam ceramah
Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam
ceramah.

Level
Kognitif
L3/C6
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L2/C3
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L2/C3
L3/C6
L3/C4
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No.

Kompetensi Dasar
4.6

7.

3.7
4.7

8.

3.8
4.8

9.

3.9
4.10

10.

3.10
4.10

11.

3.11
4.11

12.

3.12
4.12

13.

3.13
4.13

14.

3.14
4.14

15.

3.15
4.15

16.

3.16
4.16

17.

3.17
417

18.

24

3.18

Mengonstruksi ceramah tentang permasalahan actual
dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan
menggunakan struktur yang tepat.
Mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku
pengayaan (nonfiksi) yang dibaca.
Menyusun laporan butir-butir penting dari satu
bukupengayaan (nonfiksi)
Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang
terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang
dibaca.
Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang
dipelajari dalam cerita pendek
Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek
dalam buku kumpulan cerita pendek
Mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan
memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen.
Menemukan butir-butir penting dari dua buku
pengayaan (nonfiksi) yang dibaca.
Mempertunjukkan kesan pribadi terhadap salah satu
buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk teks eksplanasi
singkat.
Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca.
Menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi
yang dibaca.
Mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam
proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca.
Melengkapi informasi dalam proposal secara lisan
supaya lebih efektif.
Menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu
proposal.
Merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan
memerhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya
ilmiah yang diperlukan.
Mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi sebuah
karya ilmiah yang dibaca.
Merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus
disajikan dalam karya ilmiah.
Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah.
Mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan
memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan.
Membandingkan isi berbagai resensi untuk
menemukan sistematika sebuah resensi.
Menyusun sebuah resensi dengan memerhatikan hasil
perbandingan beberapa teks resensi.
Menganalisis kebahasaan resensi setidaknya dua karya
yang berbeda.
Mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan
cerita pendek atau novel yang sudah dibaca.
Mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak dan
konflik dalam drama yang dibaca atauditonton

Level
Kognitif
L3/C6
L2/C3
L3/C6
L2/C3
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L2/C3
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L2/C3
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L2/C3
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L3/C5
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L2/C3
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No.

19.

20.

Kompetensi Dasar
4.18 Mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang
dibaca atau ditonton secara lisan.
3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca
atau ditonton.
4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan
memerhatikan isi dan kebahasaan.
3.20 Menganalisis pesan dari dua buku fiksi (novel dan
buku
kumpulan puisi) yang dibaca.
4.20 Menyusun ulasan terhadap pesan dari dua buku
kumpulan puisi yang dikaitkan dengan situasi
kekinian.

Level
Kognitif
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L3/C4
L3/C6

Tabel 3.3 Analisi KD Kelas XII
No.
1.

2.

Kompetensi Dasar
3.1

Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran
pekerjaan yang dibaca.

4.1

Menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi
surat lamaran, baik secara lisan maupun tulis.
Mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran
pekerjaan.
Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan
memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan.
Mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi,
rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi,
dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis.
Mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah
dalam sebuah teks eksplanasi.
Menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah.
Menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan
kebahasaan.
Mengidentifikasi informasi (pendapat, alternatif solusi
dan simpulan terhadap suatu isu) dalam teks editorial.
Menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks
editorial, baik secara lisan maupun tulis.

L3/C5

Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial.
Merancang teks editorial dengan memerhatikan
struktur dan kebahasaan, baik secara lisan maupun
tulis.
Menilai isi dua buku fiksi (kumpulan cerita pendek
atau kumpulan puisi) dan satu buku pengayaan
(nonfiksi) yang dibaca.
Menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu
topik baik secara lisan maupun tulis.
Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan

L3/C4
L3/C6

3.2
4.2

3.

3.3

4.3
4.

3.4
4.4

5.

3.5
4.5

6.

3.6
4.6

7.

3.7

4.7
8.

Level
Kognitif
L2/C3

3.8

L2/C3
L3/C6
L2/C3

L3/C6
L3/C4
L3/C6
L2/C3
L3/C5

L3/C5

L3/C6
L3/C5
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No.
4.8
9.

3.9
4.9

10.

3.10

11.

4.10
3.11
4.11

12.

3.12
4.12

13.

3.13
4.13

14.

Level
Kognitif

Kompetensi Dasar

3.14

4.14

dalam novel yang dibaca.
Menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan
pengarang baik secara lisan maupun tulis.
Menganalisis isi dan kebahasaan novel.
Merancang novel atau novelet dengan memerhatikan
isi dan kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis.
Mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini,
dalam sebuah artikel yang dibaca.
Menyusun opini dalam bentuk artikel.
Menganalisis kebahasaan artikel dan/atau buku
ilmiah.
Mengonstruksi sebuah artikel dengan memerhatikan
fakta dan kebahasaan.
Membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek
pengetahuan dan pandangan penulis.
Menyusun kritik dan esai dengan memerhatikan aspek
pengetahuan dan pandangan penulis, baik secara lisan
maupun tulis.
Menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan
esai.
Mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan
memerhatikan sistematika dan kebahasaan, baik
secara lisan maupun tulis.
Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam
sebuah buku pengayaan (nonfiksi) dan satu buku
drama (fiksi).
Menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung
dalam sebuah buku pengayaan (nonfiksi) dan satu
buku drama (fiksi).

L3/C6
L3/C4
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L3/C4
L3/C6
L3/C5
L3/C6

L3/C4
L3/C6

L3/C4

L3/C6

C. Contoh Stimulus
Stimulus merupakan dasar berpijak untuk memahami informasi. Dalam konteks
HOTS, stimulus yang disajikan harus bersifat kontekstual dan menarik. Stimulus
dapat bersumber dari isu-isu global seperti masalah teknologi informasi, sains,
ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Stimulus dapat
bersumber dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar
sekolah, seperti budaya, adat, kasus-kasus di daerah, atau berbagai keunggulan
yang terdapat di daerah tertentu. Stimulus yang baik memuat beberapa
informasi/gagasan, yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan mencari
hubungan antarinformasi, transfer informasi, dan terkait langsung dengan pokok
pertanyaan.
Tabel 3.4 Contoh Stimulus Bahasa Indonesia Kelas X

No.
1.
26

Kompetensi
Dasar
3.2 Menganalisis

Stimulus
Teks laporan

Kemampuan yang
Diuji
• Membedakan isi

Tahapan
Berpikir
• Memahami isi
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No.

Kompetensi
Dasar
isi dan aspek
kebahasaan dari
minimal dua teks
laporan hasil
observasi.

Stimulus
hasil
observasi
tentang
makhluk
hidup.

Kemampuan yang
Diuji
teks laporan hasil
observasi

•

•
•

2.

3.4 Menganalisis
struktur dan
kebahasaan teks
eksposisi.

Teks
eksposisi
tentang
terjadinya
gempa.

• Melengkapi
struktur dan
kebahasaan teks
eksposisi

•
•

•
•

3

4

3.5 Mengevaluasi
teks anekdot dari
aspek makna
tersirat.

Teks anekdot
tentang
politik

3.8
Membandingkan
nilai-nilai dan
kebahasaan cerita
rakyat dan cerpen.

Teks cerita
rakyat dan
cerpen
dengan tema
yang berbeda

• Menilai ketepatan
makna tersirat
teks anekdot.

•

• Membandingkan
nilai-nilai dan
kebahasaan
cerita rakyat dan
cerpen

•

•

•
•
•
•

5

3.10 Mengevaluasi

Teks

• Menilai

•

Tahapan
Berpikir
teks laporan
hasil observasi.
Memahami
aspek
kebahasaan
teks laporan
hasil observasi
Membedakan
isi laporan
hasil observasi
Membedakan
aspek
kebahasaan
laporan hasil
observasi
Memahami
struktur teks
eksposisi.
Memahami
aspek
kebahasaan
teks eksposisi.
Membedakan
isi eksposisi.
Membedakan
aspek
kebahasaan
eksposisi.
Memahami
makna teks
anekdot
Menilai makna
tersirat teks
anekdot
Memahami
nilai cerita
rakyat.
Memahami
kebahasaan
cerita rakyat
Memahami
nilai cerpen.
Memahami
kebahasaan
cerpen
Membandingka
n nilai-nilai dan
kebahasaan
cerita rakyat
dan cerpen
Memahami
27
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No.

Kompetensi
Dasar
pengajuan,
penawaran dan
persetujuan dalam
teks negosiasi
lisan maupun
tertulis.

Stimulus
penawaran
dan
persetujuan
dalam teks
negosiasi

Kemampuan yang
Diuji
pengajuan,
penawaran dan
persetujuan
dalam teks
negosiasi lisan
maupun tertulis.

•

•

6

3.13 Menganalisis Teks debat
isi debat
tentang isu
(permasalahan/
kemaritiman
isu, sudut pandang
dan argumen
beberapa pihak,
dan simpulan

• Menelaah isi
debat

•
•

•
•

No.
1.

2.

28

Tahapan
Berpikir
makna teks
negosiasi.
Menilai
pengajuan
penawaran
dalam teks
anekdot
Menilai
persetujuan
dalam teks
anekdot
Memahami isi
teks debat
Menelaah
permasakahan/
isu yang
diperdebatkan
Mengaitkan
sudut pandang
dan argumen
Menentukan
simpulan.

Tabel 3.5 Contoh Stimulus Bahasa Indonesia Kelas XI
Kemampuan
Kompetensi Dasar
Stimulus
Tahapan Berpikir
yang Diuji
3.2 Menganalisis
Teks
• Menemukan
• Memahami
struktur dan
prosedur
struktur dan
struktur teks
kebahasaan teks
membuat
kebahasaan
prosedur
prosedur.
sesuatu
teks prosedur
• Mengidentifikasi
kebahasaan teks
prosedur
• Menemukan
struktur dan
kebahasaan teks
prosedur
3.9 Menganalisis
unsur-unsur
pembangun cerita
pendek dalam buku
kumpulan cerita
pendek

Teks cerita
pendek

• Membandingkan unsurunsur
pembangun
cerita pendek

• Memahami
unsur-unsur
pembangun
cerita pendek
• Mengidentifikasi
unsur-unsur
pembangun
cerita pendek
• Menemukan
unsur-unsur
pembangun
cerita pendek
• Membandingkan
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No.

Kompetensi Dasar

Stimulus

Kemampuan
yang Diuji

Tahapan Berpikir
unsur-unsur
pembangun
cerita pendek

3

4.11 Menyusun
ulasan terhadap
pesan dari satu buku
fiksi yang dibaca

Teks
novel/teks
cerpen

• Menemukan
kalimat ulasan
terhadap pesan
dalam novel

4.

3.16
Membandingkan isi
berbagai resensi
untuk menemukan
sistematika sebuah
resensi

Kutipan
dua buah
resensi
buku
nonfiksi

• Menyimpulkan
sistematika
resensi buku
nonfiksi

5.

3.17 Menganalisis
kebahasaan resensi
setidaknya dua
karya yang berbeda

Kutipan
dua buah
resensi
buku fiksi

• Membedakan
unsur
kebahasaan
dua kutipan
resensi buku
fiksi

N0
1.

• Memahami
unsur intrinsik
novel
• Memahami
kosep teks
ulasan
• Menemukan
pesan dalam
novel
• Menemukan
kalimat ulasan
terhadap pesan
dalam novel
• Memahami isi
resensi
• Membandingkan
isi resensi
• Menemukan
persamaan dan
perbedaan
sistematika
resensi
• Menyimpulkan
sistematika
sebuah resensi
• Memahami
unsur
kebahasaan
resensi
• Membandingkan
unsur
kebahasaan
resensi
• Membedakan
unsur
kebahasaan
resensi

Tabel 3.6 Contoh Stimulus Bahasa Indonesia kelas XII
Kemampuan
Tahapan
Kompetensi Dasar
Stimulus
Yang Diuji
Berpikir
4.1 Menyajikan
Surat
• Menyimpulkan
• Memahami
simpulan
lamaran
sistematika dan
sistematika surat
sistematika dan
pekerjaan
unsur-unsur isi
lamaran pekerjaan
unsur-unsur isi
surat lamaran
• Memahami unsur29
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N0

Kompetensi Dasar

Stimulus

Kemampuan
Yang Diuji

surat lamaran baik
secara lisan
maupun tulis

•

•

2.

30

3.4 Menganalisis
kebahasaan cerita
atau novel sejarah

Teks cerita
sejarah
atau novel
sejarah
tentang
kerajaan di
Indonesia

• Menemukan
kebahasaan
teks
cerita/novel
sejarah

•
•
•

Tahapan
Berpikir
unsur isi surat
lamaran pekerjaan
Mengidentifikasi
sistematika dan
unsur-unsur surat
lamaran pekerjaan
Menyimpulkan
sistematika dan
unsur-unsur surat
lamaran pekerjaan
Memahami
kebahasaan teks
cerita sejarah
Mengidentifikasi
kebahasaan teks
cerita sejarah
Menemukan
kebahasaan teks
prosedur

3

4.5 Menyeleksi
ragam informasi
sebagai bahan teks
editorial baik secara
lisan maupun tulis

Informasi
berupa
pendapat,
altenatif
solusi, dan
simpulan
dalam
artikel

• Memilih ragam
informasi
sebagai bahan
teks editorial

• Memahami
berbagai ragam
informasi
• Menemukan
berbagai informasi
• Memilah berbagai
informasi
• Memilih berbagai
informasi
• Memahami unsur
intrinsik dan
unsur kebahasaan
• Menemukan unsur
intrinsik dan
kebahasaan
• Menganalisis isi
dan kebahasaan

4

3.9 Menganalisis isi
dan kebahasaan
novel

• Melakukan
analisis
terhadap isi dan
kebahasaan
teks novel

5

4.9 Merancang
novel atau novelet
dengan
memerhatikan isi
dan kebahasaan
baik secara lisan
maupun tulis

Kutipan
novel yang
di
dalamnya
terdapat
unsur
intrinsik
dan
kebahasaa
n
Kata kunci
berupa
peristiwaperistiwa
penting
yang
dialami
tokoh

• Menulis novel
dengan
memperhatikan
isi dan
kebahasaan

• Mengidentifikasi
peristiwaperistiwa penting
• Menganalisis
kaitan
antarperistiwa
• Mengembangkan
peristiwa menjadi
cerita

6

3.10 Mengevaluasi
informasi, baik

Artikel
pendidikan

• Mengkritisi isi
artikel

• Memahami konsep
fakta dan opini
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N0

7

Kompetensi Dasar

Stimulus

fakta maupun opini,
dalam sebuah
artikel yang dibaca

yang di
dalamnya
terdapat
fakta dan
opini

3.12
Membandingkan
kritik sastra dan
esai dari aspek
pengetahuan dan
pandangan penulis

Kritik
sastra dan
esai sastra
dalam
majalah
atau surat
kabar

Kemampuan
Yang Diuji

Tahapan
Berpikir
dalam artikel.
• Menemukan fakta
dan opini dalam
artikel.
• Menganalisis fakta
dan opini, dalam
artikel.
• Mengkritisi isi
artikel.

• Membedakan
kritik sastra dan
esai sastra dari
aspek
pengetahuan
dan pandangan
penulis

• Memahami kritik
sastra
• Memahami esai
sastra
• Menemukan isi
kritik dan esai
sastra
• Menafsir
pandangan penulis
kritik dan esai
sastra
• Membedakan
kritik sastra dan
esai sastra

D. Penjabaran KD menjadi Indikator Soal
Indikator adalah rumusan pernyataan sebagai bentuk ukuran spesifik yang
menunjukan ketercapaian kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja
operasional (KKO). KKO yang digunakan pada setiap indikator harus disesuaikan
dengan domain dan jenjang kemampuan yang diukur. Indikator soal harus
menggambarkan kompetensi yang diuji sesuai dengan level kognitif dan materi.
Dari satu indikator soal dapat disusun menjadi beberapa soal yang pararel. Adapun
kriteria perumusan indikator soal, yaitu (1) memuat ciri-ciri kompetensi yang akan
diuji; (2) memuat kata kerja operasional yang dapat diukur (satu kata kerja
operasional untuk soal pilihan ganda dan satu atau dua kata kerja operasional
untuk soal uraian); (3) berkaitan dengan materi atau konsep yang dipilih; dan (4)
dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang sudah ditetapkan.
Untuk menghasilkan indikator yang baik ada beberapa komponen indikator yang
harus diperhatikan, yaitu subjek (siswa), perilaku yang akan diukur
(membandingkan, memecahkan masalah, menganalisis, menyimpulkan dan lainlain), yang terakhir adalah stimulus (tabel, gambar, wacana, dan lain-lain). Dalam
menjabarkan indikator ada indikator terbuka dan tertutup. Indikator terbuka
adalah indikator yang kemungkinan dapat menghasilkan soal yang beragam dari
KD yang sama. Sedangkan indikator tertutup indikator yang terbatas pada bagian
tertentu saja.
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Tabel 3.7 Contoh Penjabaran KD Menjadi Indikator Soal Kelas X
No.

Kompetensi Dasar

Indikator Soal

1.

3.2 Menganalisis isi dan aspek
kebahasaan dari minimal dua teks
laporan hasil observasi.

Disajikan dua teks laporan hasil
observasi siswa dapat membedakan
isi teks laporan hasil observasi
tersebut.

2.

3.4 Menganalisis struktur dan
kebahasaan teks eksposisi.

Disajikan teks yang memiliki
struktur tidak lengkap, siswa dapat
melengkapi struktur teks eksposisi
tersebut. (Uraian)
3.5 Mengevaluasi teks anekdot dari
Disajikan
teks anekdot, siswa dapat
aspek makna tersirat.
menilai ketepatan makna tersirat
teks anekdot.
3.8 Membandingkan nilai-nilai dan
Disajikan penggalan cerita rakyat
kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. dan penggalan cerpen, siswa dapat
membandingkan nilai-nilai dalam
penggalan tersebut.
3.10 Mengevaluasi pengajuan,
Disajikan teks negosiasi siswa dapat
penawaran dan persetujuan dalam
menilai pengajuan, penawaran dan
teks negosiasi lisan maupun tertulis. persetujuan dalam teks negosiasi
tersebut.
3.13 Menganalisis isi debat
Disajikan teks debat, siswa dapat
(permasalahan/ isu, sudut pandang
menelaah simpulan isi debat.
dan argumen beberapa pihak, dan
simpulan

3.

4.

5.

6.

Tabel 3.8 Contoh Penjabaran KD Menjadi Indikator soal Kelas XI
No.

Indikator Soal

1.

3.2 Menganalisis struktur dan
kebahasaan teks prosedur

2.

3.9 Menganalisis unsur-unsur
Disajikan dua kutipan teks cerpen,
pembangun cerita pendek dalam buku siswa dapat membandingkan unsurkumpulan cerita pendek
unsur pembangun cerita pendek

3.

4.11 Menyusun ulasan terhadap pesan Disajikan teks novel, siswa dapat
dari satu buku fiksi yang dibaca
menemukan kalimat ulasan yang
sesuai dengan pesan dalam novel

4.

5.
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Kompetensi Dasar

Disajikan teks prosedur membuat
sesuatu, siswa struktur dan
kebahasaan teks prosedur

3.16 Membandingkan isi berbagai
Disajikan kutipan dua buah resensi
resensi untuk menemukan sistematika buku nonfiksi, siswa dapat
sebuah resensi
menyimpulkan sistematika resensi
buku nonfiksi
3.17 Menganalisis kebahasaan resensi Disajikan
kutipan dua buah resensi
setidaknya dua karya yang berbeda
buku fiksi, siswa dapat membedakan
unsur kebahasaan dua kutipan
resensi buku fiksi
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Tabel 3.9 Contoh Penjabaran KD Menjadi Indikator Soal Kelas XII
No.
1.

2.

3.

Kompetensi Dasar

Indikator Soal

4.1 Menyajikan simpulan sistematika Disajikan surat lamaran
dan unsur-unsur isi surat lamaran baik pekerjaan, siswa dapat
secara lisan maupun tulis
menyimpulkan sistematika dan
unsur-unsur isi surat lamaran
3.4 Menganalisis kebahasaan cerita atauDisajikan penggalan teks cerita sejarah
novel sejarah
atau novel sejarah tentang kerajaan di
Indonesia, siswa dapat menemukan
kebahasaan teks cerita sejarah
4.5 Menyeleksi ragam informasi sebagai Disajikan informasi berupa pendapat,
bahan teks editorial baik secara lisan alternatif solusi, dan simpulan dalam
maupun tulis
artikel, siswa dapat memilih ragam
informasi sebagai bahan teks editorial

4.

3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan
novel

Disajikan kutipan novel yang di
dalamnya terdapat unsur intrinsik dan
kebahasaan, siswa dapat menemukan
isi dan kebahasaan teks novel

5.

4.9 Merancang novel atau novelet
dengan memerhatikan isi dan
kebahasaan baik secara lisan maupun
tulis

Disajikan kata kunci berupa peristiwaperistiwa penting, siswa dapat menulis
kutipan novel dengan memperhatikan
isi dan kebahasaan

6.

3.10 Mengevaluasi informasi, baik fakta Disajikan kutipan artikel pendidikan
maupun opini, dalam sebuah artikel
yang di dalamnya terdapat fakta dan
yang dibaca
opini, siswa dapat mengkritisi
informasi (fakta maupun opini) dalam
artikel
3.12 Membandingkan kritik sastra dan Disajikan penggalan kritik sastra dan
esai dari aspek pengetahuan dan
esai sastra dalam majalah atau surat
pandangan penulis
kabar, siswa membedakan kritik sastra
dan esai sastra dari aspek
pengetahuan dan pandangan penulis

7.

E. Menyusun Kisi-kisi
Sebelum membuat soal HOTS guru harus membuat kisi-kisi soal HOTS. Yang terdiri dari
KD, materi pokok, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Pada kolom
KD guru mengisi dengan KD yang dapat dibuatkan soal HOTS. Selanjutnya pada materi
pokok guru mengisi dengan materi apa yang terdapat pada KD tersebut. Pada kolom
indikator guru membuat indikator soal sesuai dengan KD yang telah ditentukan/dipilih.
Selanjutnya guru menetukan ada pada level kognitif apa soal tersebut. Level kognitif ada 3,
yaitu pengetahuan dan pemahan, aplikasi dan penalaran. Untuk soal HOTS terdapat pada
level kognitif penalaran.
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Tabel 3.10 Kisi-kisi Penulisan Soal
KISI-KISI PENULISAN SOAL
Jenjang Pendidikan
Mata Pelajaran
Kurikulum
Kelas
Jumlah Soal
Bentuk Soal
No
1.

Kompetensi
Dasar
3.8
Membandingkan
nilai-nilai dan
kebahasaan
cerita rakyat dan
cerpen

Kelas

Materi

X

Cerita
rakyat

2.

3.9 Menganalisis
unsur-unsur
pembangun
cerita pendek
dalam buku
kumpulan cerita
pendek

XI

Teks
cerita
pendek

3.

3.20
Menganalisis
pesan dari dua
buku fiksi (novel
dan buku
kumpulan puisi)
yang dibaca

XI

Teks
novel
dan
puisi

4

3.12
Membandingkan
kritik sastra dan
esai dari aspek
pengetahuan dan
pandangan
penulis.

XII

Teks
kritik
dan
Teks
esai

5

4.9 Merancang
novel atau
novelet dengan
memerhatikan isi
dan kebahasaan
baik secara lisan

XII

Teks
Novel

34

: SMA
: Bahasa Indonesia IPA/IPS
: 2013
: X-XII
:5
: 4 Pilihan Ganda, 1 Uraian
Indikator Soal

Disajikan
penggalan cerita
rakyat dan
penggalan
cerpen, siswa
dapat
membandingkan
nilai-nilai dalam
penggalan
tersebut.
Disajikan dua
kutipan teks
cerpen, siswa
dapat
membandingkan
unsur-unsur
pembangun
cerita pendek
Disajikan
kutipan novel
dan puisi, siswa
dapat
menemukan
pesan dari
kutipan novel
dan puisi
Disajikan
kutipan teks
kritik dan esai,
siswa dapat
menemukan
perbedaan
pandangan
penulis
Disajikan
peristiwaperistiwa
penting, siswa
dapat
merancang

Level
Kognitif
L3/C4

No
Soal
1

Bentuk
Soal
PG

L3/C4

2

PG

L3/C4

3

PG

L3/C4

4

PG

L3/C6

5

Uraian
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No

Kompetensi
Dasar
maupun tulis

Kelas

Materi

Indikator Soal

Level
Kognitif

No
Soal

Bentuk
Soal

novel dengan
memperhatikan
isi dan
kebahasaan

F. Kartu Soal HOTS
Setelah membuat kisi-kisi, tahap selanjutnya adalah membuat kartu soal.
Komponen pada kartu soal sama dengan kisi-kisi soal. Pada kartu soal terdapat soal
yang kita buat yang sesuai dengan indikator dan pedoman penskoran serta
keterangan mengapa soal tersebut termasuk soal HOTS..
1. Contoh Soal HOTS Mencari Kaitan dari Berbagai Informasi yang Berbeda-Beda
(Pilihan Ganda, HOTS)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Kurikulum

: Bahasa Indonesia
: X/1
: 2013

KOMPETENSI DASAR
3.8 Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen.
INDIKATOR SOAL
Disajikan penggalan cerita rakyat dan penggalan
membandingkan nilai-nilai dalam penggalan tersebut.

cerpen,

siswa

dapat

LEVEL KOGNITIF
Penalaran (L3)/C4 menganalisis
Cermati teks berikut dengan saksama!
Teks 1
Setelah berburu sepanjang hari, Sangkuriang tak mendapatkan seekor kijang pun. la
juga kesal, karena si Tumang tidak membantunya berburu. Sangkuriang marah, lalu
memanah si Tumang sehingga anjing itu mati. Sangkuriang mengambil hati si
Tumang dan membawanya pulang. Dayang Sumbi tidak percaya bahwa hati yang
dibawa anaknya adalah hati seekor rusa. Akhirnya, Sangkuriang mengakui bahwa
hati yang dibawanya adalah hati si Tumang. Betapa murka Dayang Sumbi, tanpa
sadar la memukulkan gayung yang dipegangnya ke kepala Sangkuriang hingga
menimbulkan bekas di kepala anak itu.
Sumber: https://dongengceritarakyat.com/cerita-rakyat-indonesia-sangkuriangdongeng-tangkuban-perahu/
Teks 2
Begitu bus berhenti, puluhan pedagang asongan menyerbu masuk. Bahkan beberapa
di antara mereka sudah membajing loncat ketika bus masih berada di mulut terminal.
Bus menjadi pasar yang sangat hiruk-pikuk. Celakanya, mesin bus tidak dimatikan
dan sopir melompat turun begitu saja. Dan para pedagang asongan itu menawarkan
dagangan dengan suara melengking agar bisa mengatasi derum mesin. Mereka
menyodor-nyodorkan dagangan, bila perlu sampai dekat sekali ke mata para
penumpang. Kemudian mereka mengeluh ketika mendapati tak seorang pun mau
berbelanja. Seorang di antara mereka malah mengutuk dengan mengatakan para
35
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penumpang adalah manusia-manusia kikir, atau manusia-manusia yang tak punya
duit. (“Salawat Badar” karya Ahmad Tohari)
Perbandingan nilai yang terdapat pada penggalan cerita rakyat dan cerpen di atas
tergambar pada pernyataan berikut…
A. Nilai yang terdapat pada teks 1 adalah nilai religius karena ada gambaran
kehidupan dan kematian, sedangkan pada teks 2 adalah nilai moral karena
mengajak saling menghargai antarsesama manusia.
B. Nilai yang terdapat pada teks 1 adalah nilai moral karena mengajak pembaca
agar kerja sama, sedangkan pada teks 2 adalah nilai moral karena mengajak
saling menghargai sesama.
C. Nilai yang terdapat pada teks 1 adalah nilai moral karena mengajak pembaca
tidak berbohong, sedangkan
pada teks 2 adalah nilai sosial karena
menggambarkan kehidupan pedagang yang menjajakan dagangannya di bus.
D. Nilai yang terdapat pada teks 1 adalah nilai religius mengajak pembaca agar
jangan berbohong, sedangkan pada teks 2 adalah nilai moral karena mengajak
saling menghargai dengan sesama.
E. Nilai yang terdapat pada teks 1 adalah nilai religius karena mengajak pembaca
agar kerja sama, sedangkan pada teks 2 adalah nilai moral karena mengajak
saling menghargai dengan sesama.
Penjelasan:
Soal tersebut termasuk soal level 3 (penalaran) karena untuk menjawab soal
tersebut, siswa harus memahami nilai dan kebahasaan cerita rakyat, memahami
nilai dan kebahasaan cerpen, kemudian menemukan sekaligus membandingkan
nilai-nilai maupun kebahasaan cerita rakyat dan cerpen berikut alasannya.
Kunci Jawaban: C
Jawaban Benar
=1
Jawaban Salah
=0
Keputusan*:
Diterima tanpa perbaikan
Diterima dengan perbaikan
Ditolak
Statistik Butir Soal
DP
TK
Level 1
Level 2
Level 3

Level Kognitif
C1- C2
C3
C4-6
√
Penelaah,
………………...............................
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(Pilihan Ganda, Tidak HOTS)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Kurikulum

: Bahasa Indonesia
: X/1
: 2013

KOMPETENSI DASAR
3.8 Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen.
INDIKATOR SOAL
Disajikan penggalan cerita rakyat dan penggalan cerpen, siswa dapat menentukan
nilai dalam penggalan tersebut.
LEVEL KOGNITIF
Penerapan(L2)/C3 memahami
Cermati teks berikut dengan saksama!
Teks 1
Setelah berburu sepanjang hari, Sangkuriang tak mendapatkan seekor kijang pun. la
juga kesal, karena si Tumang tidak membantunya berburu. Sangkuriang marah, lalu
memanah si Tumang sehingga anjing itu mati. Sangkuriang mengambil hati si
Tumang dan membawanya pulang. Dayang Sumbi tidak percaya bahwa hati yang
dibawa anaknya adalah hati seekor rusa. Akhirnya, Sangkuriang mengakui bahwa
hati yang dibawanya adalah hati si Tumang. Betapa murka Dayang Sumbi, tanpa
sadar la memukulkan gayung yang dipegangnya ke kepala Sangkuriang hingga
menimbulkan bekas di kepala anak itu.
Sumber: https://dongengceritarakyat.com/cerita-rakyat-indonesia-sangkuriangdongeng-tangkuban-perahu/
Teks 2
Begitu bus berhenti, puluhan pedagang asongan menyerbu masuk. Bahkan beberapa
di antara mereka sudah membajing loncat ketika bus masih berada di mulut terminal.
Bus menjadi pasar yang sangat hiruk-pikuk. Celakanya, mesin bus tidak dimatikan
dan sopir melompat turun begitu saja. Para pedagang asongan itu menawarkan
dagangan dengan suara melengking agar bisa mengatasi derum mesin. Mereka
menyodor-nyodorkan dagangan, bila perlu sampai dekat sekali ke mata para
penumpang. Kemudian mereka mengeluh ketika mendapati tak seorang pun mau
berbelanja. Seorang di antara mereka malah mengutuk dengan mengatakan para
penumpang adalah manusia-manusia kikir, atau manusia-manusia yang tak punya
duit. (“Salawat Badar” karya Ahmad Tohari, 2010).
Nilai yang terdapat pada penggalan cerita sejarah di atas adalah….
A. teks 1 nilai moral, teks 2 nilai sosial
B. teks 1 nilai agama, teks 2 nilai sosial
C. teks 1 nilai moral, teks 2 nilai budaya
D. teks 1 nilai sosial, teks 2 nilai moral
E. teks 1 nilai agama, teks 2 nilai moral

Penjelasan:
Soal tersebut termasuk soal level 2 (penerapan) karena untuk menjawab soal
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tersebut siswa menggunakan pemahamannya tentang nilai dan menerapkannya
untuk mencari nilai yang sesuai.
Kunci jawaban: A
Jawaban Benar
=1
Jawaban Salah
=0
Keputusan*:
Diterima tanpa perbaikan
Diterima dengan perbaikan
Ditolak
Statistik Butir Soal
DP
TK
Level 1
Level 2
Level 3

Level Kognitif
C1- C2
C3
C4-6
√
Penelaah,

………………...............................
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2. Contoh Soal HOTS Memproses dan Mengintegrasikan Informasi
(Pilihan Ganda, HOTS)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Kurikulum

: Bahasa Indonesia
: XI
: 2013

KOMPETENSI DASAR
3.9 Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan
cerita pendek
INDIKATOR SOAL
Disajikan dua kutipan teks cerpen, siswa dapat membandingkan unsur-unsur
pembangun cerita pendek
LEVEL KOGNITIF
Penalaran (L3)/C4 menganalisis
Cermati kutipan cerpen berikut dengan saksama!
Cerpen 1
Rupanya dalam setahun Ibu menemukan kembali dirinya. Lebaran tahun itu, ketika
kami menjenguknya di Magelang, Ibu kembali kepada tradisi lamanya. Ibu
mengumpulkan kami semua di ruang tengah dan mulai bercerita. Satu per satu
peristiwa diceritakan dengan rinci oleh Ibu. Kami menyimak sungguh-sungguh. Di
saat kami tengah hanyut dengan ceritanya, Ibu mengeluarkan sehelai kain lebar,
membentangkannya di hadapan kami. Kami terbelalak melihat hamparan kain berisi
potongan-potongan kain perca yang disambung dan dijahit menjadi bed cover.
Semua peristiwa yang baru saja diceritakannya itu tiba-tiba saja terobek-robek,
menjadi potongan-potongan yang tidak bernilai, menjadi seonggok bed cover lebar.
”Kita ndak boleh termakan kenangan,” begitu kata Ibu, tersendat. ”Kita bisa mati
merana.”.
(“Kain Perca Ibu” karya Andrei Aksana dalam Kompas, 6 Februari 2011)
Cerpen 2
Sepanjang perjalanan pulang, pikiran saya tidak pernah lepas dari sahabat saya yang
baik itu. Saya malu. Sebagai sahabat, saya merasa belum pernah berbuat baik
padanya. Tidak pula yakin akan mampu melakukan seperti yang dilakukannya untuk
menolong saya di malam itu. Mata saya kemudian melirik seragam dinas yang
tersampir di sandaran jok belakang. Sebagai jaksa yang baru saja menangani satu
kasus perdata, seragam itu belum bisa membuat saya bangga. Nilainya jelas jauh
lebih kecil dibanding nilai persahabatan yang saya dapatkan dari sebuah seragam
coklat Pramuka. Tetapi dia tidak tahu, dengan seragam dinas itu, sayalah yang akan
mengeksekusi pengosongan tanah dan rumahnya.
(“Seragam” karya Aris Kurniawan Basuki dalam Kompas, 12 Agustus 2012)
Perbandingan unsur pembangun kedua kutipan cerpen di atas yang tepat adalah ....
Cerpen 1
Cerpen 2
A.
Sudut pandang orang ketiga serba
Sudut pandang orang pertama pelaku
tahu, latar tempat digambarkan
utama, latar tempat digambarkan
secara eksplisit, dan amanat
secara implisit dan amanat
disampaikan secara tersurat
disampaikan secara tersirat
B.
Sudut pandang orang ketiga sebagai
Sudut pandang orang pertama pelaku
pengamat, latar tempat
sampingan, latar tempat digambarkan
digambarkan secara eksplisit, dan
secara eksplisit, dan amanat
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Cerpen 1
amanat disampaikan secara tersurat
Sudut pandang orang ketiga serba
tahu, latar tempat digambarkan
secara implisit, dan amanat
disampaikan secara tersurat
Sudut pandang orang ketiga sebagai
pengamat, latar tempat
digambarkan secara implisit, dan
amanat disampaikan secara tersurat
Sudut pandang orang ketiga sebagai
pengamat, latar tempat
digambarkan secara eksplisit, dan
amanat disampaikan secara tersirat

B.

D.

E.

Cerpen 2
disampaikan secara tersirat
Sudut pandang orang pertama pelaku
utama, latar tempat digambarkan
secara implisit, dan amanat
disampaikan secara tersurat
Sudut pandang orang pertama pelaku
sampingan, latar tempat digambarkan
secara implisit, dan amanat
disampaikan secara tersurat
Sudut pandang orang pertama pelaku
sampingan, latar tempat digambarkan
secara implisit, dan amanat
disampaikan secara tersirat

Penjelasan:
Soal tersebut termasuk soal level 3 (penalaran) karena untuk menjawab soal
tersebut, siswa harus memahami unsur-unsur pembangun cerita pendek, mencari
unsur yang sama dari dua kutipan cerpen yang berbeda, kemudian memproses
dan mengintegrasikan informasi untuk membuat perbandingan unsur
pembangun cerita pendek. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, siswa
menentukan unsur yang sama-sama muncul dalam kutipan, tetapi berbeda cara
mendeskripsikan.
Kunci jawaban: A
Jawaban Benar
=1
Jawaban Salah
=0
Keputusan*:
Diterima tanpa perbaikan
Diterima dengan perbaikan
Ditolak
Statistik Butir Soal
DP
TK
Level 1
Level 2
Level 3

Level Kognitif
C1- C2
C3
C4-6
√
Penelaah,

………………...............................
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(Pilihan Ganda, tidak HOTS)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Kurikulum

: Bahasa Indonesia
: XI
: 2013

KOMPETENSI DASAR
3.9 Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan
cerita pendek
INDIKATOR SOAL
Disajikan unsur pembangun cerita pendek, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur
intrinsik cerita pendek
LEVEL KOGNITIF
Pengetahuan dan Pemahaman (L1)/C2 memahami
Cermati daftar unsur pembangun cerita pendek berikut dengan saksama!
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

tema
amanat
biografi pengarang
alur
perwatakan
kondisi sosial politik
sudut pandang
latar
nilai-nilai

Unsur intrinsik cerita pendek terdapat pada nomor ... .
A.
(1), (2), (3), (4), dan (8)
B.
(1), (2), (4), (5), dan (8)
C.
(2), (3), (4), (6), dan (8)
D.
(3), (4), (5), (7), dan (9)
E.
(4), (5), (6), (8), dan (9)
Penjelasan:
Soal tersebut bukan soal HOTS karena untuk menjawab soal tersebut, siswa
cukup memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek, kemudian
memilih nomor berapa saja yang merupakan unsur intrinsik cerita pendek
Kunci jawaban: B
Jawaban Benar
Jawaban Salah = 0

=1

Keputusan*:
Diterima tanpa perbaikan
Diterima dengan perbaikan
Ditolak
Statistik Butir Soal
DP
TK
Level 1
Level 2
Level 3

Level Kognitif
C1- C2
C3
C4-6
√

Penelaah,

………………...............................
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3. Contoh Soal HOTS Menelaah Ide Secara Kritis
(Pilihan Ganda, HOTS)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Kurikulum

: Bahasa Indonesia
: XI
: 2013

KOMPETENSI DASAR
4.11 Menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca
INDIKATOR SOAL
Disajikan kutipan novel, siswa dapat menemukan kalimat ulasan yang sesuai dengan
pesan dalam kutipan novel.
LEVEL KOGNITIF
Penalaran (L3)/C4 menganalisis
Cermati kutipan novel berikut dengan saksama!
“Begitu pula sekolah, Burlian, Pukat. Sama seperti menanam pohon… Pohon masa
depan kalian. Semakin banyak ditanam, semakin baik dipelihara, maka pohonnya
akan semakin tinggi menjulang. Dia akan menentukan hasil apa yang akan kalian
petik di masa depan, menentukan seberapa seberapa baik kalian akan menghadapi
kehidupan. Kalian tidak mau seperti Bapak, bukan? Tidak sekolah, tidak
berpendidikan, tidak punya pohon raksasa yang dari pucuknya kalian bisa melihat
betapa luas dunia. Menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang banyak. Kau
akan memiliki kesempatan itu, Burlian, karena kau berbeda. Sejak lahir kau memang
sudah spesial. Juga kau Pukat, karena kau anak yang pintar.
(Burlian karya Tere Liye, 2015: 30)
Kalimat ulasan yang sesuai dengan pesan dalam novel tersebut adalah ...
A. Keunggulan novel ini dapat menumbuhkan semangat pemuda untuk menggapai
cita-cita setinggi mungkin .
B. Novel ini menarik karena dapat menginspirasi seseorang untuk lebih baik
daripada orangtuanya.
C. Novel ini menarik karena dapat membangkitkan semangat siswa untuk sungguhsungguh dalam menuntut ilmu.
D. Kelebihan novel ini adalah cara pengarang mendeskripsikan watak tokoh yang
dapat memotivasi siswa.
E. novel ini sukses mengajak pembaca untuk lebih bersungguh-sungguh dalam
menjalani kehidupan agar sukses.
Penjelasan:
Soal tersebut termasuk soal level 3 (penalaran) karena untuk menjawab soal
tersebut, siswa harus menelaah ide (pesan yang hendak disampaikan) secara kritis.
Tahapan berpikir siswa dimulai dari memahami konsep ulasan, memahami unsur
intrinsik novel, menangkap pesan dalam novel, kemudian menemukan kalimat
ulasan yang sesuai dengan kutipan novel.
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Jawaban: C
Jawaban Benar
Jawaban Salah

=1
=0

Keputusan*:
Diterima tanpa perbaikan
Diterima dengan perbaikan
Ditolak
Statistik Butir Soal
DP
TK
Level 1
Level 2
Level 3

Level Kognitif
C1- C2
C3
C4-6
√

Penelaah,

………………...............................
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(Pilihan Ganda, Tidak HOTS)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Kurikulum

: Bahasa Indonesia
: XI
: 2013

KOMPETENSI DASAR
4.11 Menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca
INDIKATOR SOAL
Disajikan kalimat-kalimat ulasan secara acak, siswa dapat menyusun teks ulasan
secara runtut
LEVEL KOGNITIF
Penerapan (L2)/C3 memahami
Cermati kutipan novel berikut dengan saksama!
(1) Inilah mantra pamungkas menuju muara.
(2) Novel ini sangat cocok bagi mereka yang sedang mencari kerja, mencari jodoh,
dan mencari tujuan hidup.
(3) Novel ini penuh perjuangan, keberanian, dan tentu saja kesabaran.
(4) Mantra kemantapan hidup yang dibawa oleh Fuadi bermuara pada jalan yang
diridhai Tuhan.
(5) Sejauh-jauhnya perantauan, akhirnya kembali pulang.
Urutan yang tepat agar menjadi paragraf teks ulasan yang padu adalah ...
A. (3), (2), (4), (5), (1)
B. (3), (2), (5), (4), (1)
C. (1), (2), (4), (5), (3)
D. (2), (3), (4), (5), (1)
E. (3), (2), (4), (1), (5)
Penjelasan:
Soal tersebut termasuk soal level 2 (penerapan) karena untuk menjawab soal
tersebut, siswa harus memahami konsep teks ulasan, memahami struktur teks
ulasan, dan menerapkan konsep tersebut untuk mengurutkan kalimat acak agar
menjadi paragraf ulasan yang padu.
Kunci jawaban: A
Jawaban Benar
=1
Jawaban Salah
=0
Keputusan*:
Diterima tanpa perbaikan
Diterima dengan perbaikan
Ditolak
Statistik Butir Soal
DP
TK
Level Kognitif
Level 1
C1- C2
Level 2
C3
V
Level 3
C4-6
Penelaah,
………………...............................
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4. Contoh Soal HOTS Transfer Satu Konsep ke Konsep Lain
(Pilihan Ganda, HOTS)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Kurikulum

: Bahasa Indonesia
: XII
: 2013

KOMPETENSI DASAR
3.12 Membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan
penulis.
INDIKATOR SOAL
Disajikan kritik dan esai, siswa dapat menemukan perbedaan dari aspek pandangan
penulis.
LEVEL KOGNITIF
Penalaran (L3)/C4 menganalisis
Cermati teks berikut dengan saksama!
Teks esai
Ragil Nugroho (2011) mengatakan melalui Max Havelaar Multatuli berhasil
menggoncang Negeri Belanda, membangunkan orang-orang sebangsanya yang tidak
peduli pada kondisi tanah jajahan bahwa mereka hidup di atas kesengsaraan bangsa
lain. Gugatannya begitu menggores tajam. Suaranya menusuk jantung kemanusiaan.
Publik pun terpikat dan mulai berpikir tentang negeri yang telah memberi
kemewahan kepada mereka.
Teks kritik
Novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan adalah novel yang unik, nyentrik, dan
mengusik. Novel ini dibuka dengan cara yang unik, yakni dengan menampilkan akhir
kisah Margio membunuh Anwar Sadat yang kemudian justru dialihkan pada
peristiwa “biasa” berupa kegiatan Kyai Jahro memberi makan ikan-ikan. Terlepas
dari keberhasilannya, novel ini memiliki kekurangan, terutama penggunaan bahasa
yang kurang sopan. Akan lebih bagus jika novel tersebut disusun dengan bahasa
yang lebih halus.
Perbedaan pandangan penulis pada kedua teks tersebut yang tepat adalah ...
A. Teks esai menunjukkan pandangan penulis bahwa karya sastra hendaknya
disusun sebagai alat propaganda, sedangkan teks kritik menunjukkan
pandangan penulis bahwa karya sastra hendaknya disusun dengan teknik yang
unik, nyentrik, dan menggelitik.
B. Teks esai menunjukkan pandangan penulis bahwa karya sastra semestinya
berfungsi untuk perjuangan kemanusiaan, sedangkan teks kritik menunjukkan
pandangan penulis bahwa karya sastra berfungsi sebagai sarana estetika semata.
C. Teks esai menunjukkan pandangan penulis bahwa karya sastra hendaknya
disusun sebagai sarana menumbuhkan kesadaran, sedangkan teks kritik
menunjukkan pandangan penulis bahwa karya sastra hendaknya disusun
dengan teknik yang baik dan bahasa yang sopan.
D. Teks esai menunjukkan pandangan penulis bahwa karya sastra hendaknya
tercipta dari realitas sosial, sedangkan teks kritik menunjukkan pandangan
penulis bahwa karya sastra hendaknya tercipta dari imajinasi pengarang.
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E. Teks esai menunjukkan pandangan penulis bahwa karya sastra hendaknya
menggambarkan permasalahan sosial, sedangkan teks kritik menunjukkan
pandangan penulis bahwa karya sastra hendaknya menggambarkan perilaku
personal.
Penjelasan:
Soal tersebut termasuk soal level 3 (penalaran) karena untuk menjawab soal
tersebut, siswa harus memahami konsep kritik dan esai, menganalisis apa yang
yang menjadi pandangan penulis dan menyimpulkan perbedaan pandangan penulis
dengan argumen yang tepat.
Kunci jawaban: C
Jawaban Benar
=1
Jawaban Salah
=0
Keputusan*:
Diterima tanpa perbaikan
Diterima dengan perbaikan
Ditolak
Statistik Butir Soal
DP
TK
Level 1
Level 2
Level 3

Level Kognitif
C1- C2
C3
C4-6
√
Penelaah,

………………...............................
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(Pilihan Ganda, Tidak HOTS)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Kurikulum

: Bahasa Indonesia
: XII
: 2013

KOMPETENSI DASAR
3.12 Membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan
penulis.
INDIKATOR SOAL
Siswa dapat menyebutkan perbedaan kritik dan esai.
LEVEL KOGNITIF
Pengetahuan dan Pemahaman (L1)/C1 mengingat
Perbedaan kritik dan esai adalah ...
A. Esai merupakan penilaian terhadap karya sastra dengan menggunakan kriteria
tertentu sehingga dapat mengungkapkan kelebihan dan kekurangan beserta
alasanya, sedangkan kritik hanya mengungkapkan satu persoalan dan
penyelesaiannya diserahkan kepada pembaca.
B. Kritik merupakan penilaian terhadap karya sastra dengan menggunakan kriteria
tertentu, sedangkan esai hanya mengungkapkan satu persoalan dan
penyelesaiannya diserahkan kepada pembaca.
C. Kritik merupakan ulasan terhadap karya sastra sehingga dapat mengungkapkan
kelebihan dan kekurangan karya tersebut, sedangkan esai hanya
mengungkapkan satu persoalan dan penyelesaiannya diserahkan kepada
pembaca.
D. Kritik merupakan penilaian terhadap karya sastra dengan menggunakan kriteria
tertentu sehingga dapat mengungkapkan kelebihan dan kekurangan beserta
alasanya, sedangkan esai hanya mengungkapkan satu persoalan dan
penyelesaiannya diserahkan kepada pembaca.
E. Kritik merupakan penilaian terhadap karya sastra menggunakan kriteria
tertentu sehingga dapat mengungkapkan kelebihan dan kekurangan beserta
alasanya, sedangkan esai lebih fokus pada jalan cerita yang dianalisis.
Penjelasan:
Soal tersebut tidak termasuk HOTS karena hanya pada level 1, yakni mengingat
pengertian kritik dan pengertian esai.
Kunci jawaban: D
Jawaban Benar
=1
Jawaban Salah
=0
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Keputusan*:
Diterima tanpa perbaikan
Diterima dengan perbaikan
Ditolak
Statistik Butir Soal
DP
TK
Level Kognitif
Level 1
C1- C2
√
Level 2
C3
Level 3
C4-6

Penelaah,

………………...............................
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5. Contoh Soal HOTS Menggunakan Info untuk Menyelesaikan Masalah
KARTU SOAL
(Uraian, HOTS)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Kurikulum

: Bahasa Indonesia
: X/1
: 2013

KOMPETENSI DASAR
4.1 Menganalisis isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik
secara lisan maupun tulis
INDIKATOR SOAL
Disajikan laporan hasil observasi dan tabel hasil observasi, peserta didik dapat
memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang muncul berdasarkan
hasil observasi tersebut.
LEVEL KOGNITIF
Penalaran (L3)/C5 menganalisis
Cermati laporan hasil observasi berikut dengan saksama!
Teks 1
Seperti dijelaskan pada artikel tentang indeks glikemik, peningkatan kadar gula
darah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu jumlah dan jenis karbohidrat dalam
makanan yang dikonsumsi.
Semakin banyak jumlah karbohidrat yang dikonsumsi, maka kadar glukosa darah
akan semakin meningkat. Sedangkan jenis karbohidrat suatu makanan dapat
diketahui berdasarkan indeks glikemik makanan tersebut. Makanan dengan indeks
glikemik yang tinggi akan meningkatkan gula darah secara cepat.
Teks 2
Tabel Indeks Glikemik
Jenis
makanan
Bakery

Minuman

Buah-

50

Nama

Indeks
Glikemik

Takaran Saji
(gram)

Roti hamburger

61

30

Roti putih

71

30

Pita bread

68

30

Baguette putih

95

30

Jus apel tanpa
pemanis

44

250 ml

Jus jeruk tanpa
pemanis

50

250 ml

Soft drink

68

250 ml

Peer kalengan

43
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buahan

Kacangkacangan

Anggur

59

120

Pisang

62

120

Semangka

72

120

Jeruk Bali

25

120

Kacang panggang

40

150

Kacang merah

29

150

Kacang kedelai

15

150

Sumber http://anekafaktadunia.blogspot.com/2014/07/tabel-indeks-glikemik-makananyang.html (dengan perubahan)

Soal
Dari dua teks di atas tulislan dua saran terbaik bagi penderita diabetes dalam
memilih kombinasi makanan dan minuman dengan tepat!
Kata kunci: indeks glikemik rendah, jumlah karbohidrat yang dikonsumsi, jenis
karbohidrat yang dikonsumsi.
Rubrik penilaian
Peserta didik mampu membuat kombinasi makanan dengan
memerhatikan indeks glikemik, jenis dan jumlah karbohidrat
dengan baik.

7

Peserta didik mampu membuat kombinasi makanan dengan
memerhatikan indeks glikemik, dan jenis karbohidrat, tetapi
tidak memerhatikan jumlah karbohidrat.

6

Peserta didik mampu membuat kombinasi makanan dengan
memerhatikan indeks glikemik saja tanpa memerhatikan jenis
dan jumlah karbohidrat.

5

Peserta didik mampu membuat kombinasi makanan dengan tidak
memerhatikan indeks glikemik, meski memerhatikan jenis dan
jumlah karbohidrat.

4

Peserta didik mampu membuat kombinasi makanan dengan tidak
memerhatikan indeks glikemik, meski memerhatikan jenis
karbohidrat.

3

Peserta didik mampu membuat kombinasi makanan dengan tidak
memerhatikan indeks glikemik, meski memerhatikan jumlah
karbohidrat.

2

Peserta didik membuat kombinasi makanan dengan tidak
memerhatikan indeks glikemik, jenis dan jumlah karbohidrat.

1
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Nilai =

Skor yang diperoleh
x 100
Skor maksimum

Penjelasan:
Soal tersebut termasuk soal level 3 (penalaran) karena untuk menjawab soal
tersebut, siswa harus memahami teks hasil hasil observasi, menganalisis kaitan
antarteks, kemudian menentukan pilihan makanan dengan memerhatikan indeks
glikemik, jenis dan jumlah karbohidrat dengan baik.
Keputusan*:
Diterima tanpa perbaikan
Diterima dengan perbaikan
Ditolak
Statistik Butir Soal
DP
TK
Level 1
Level 2
Level 3

Level Kognitif
C1- C2
C3
C4-6
√
Penelaah,

………………...............................
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KARTU SOAL
(Uraian, Tidak HOTS)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Kurikulum

: Bahasa Indonesia
: X/1
: 2013

KOMPETENSI DASAR
4.1 Menganalisis isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik
secara lisan maupun tulis
INDIKATOR SOAL
Disajikan dua teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menentukan isi kedua
teks tersebut.
LEVEL KOGNITIF
Pemahaman (L1)/C2 memahami
Cermati dua teka laporan hasil observasi berikut dengan saksama!
Teks 1
Nasi campur di warung Pak Kumis ini cukup laris di pasaran karena rasanya yang
enak, porsinya yang banyak dan lauknya yang beda dari warung lain. Nasi campur
Pak Kumis buka dari pukul 18.00-23.00 malam tketapi jika sudah habis sebelum
pukul 23.00 maka warung sudah tutup terlebih dahulu.
Teks 2
Penjual coto itu buka pada pukul 09.00 dan tutup pada pukul 15.00 WITA. Beberapa
hari yang lalu, warung tersebut tutup pada pukul 12.00 karena menu andalan,
masakan khas Kota Makassar itu sudah habis. Coto Daeng Tata ini memang laris.
Selain rasanya yang enak, porsinya yang banyak, dan menggunakan daging lokal,
bukan daging import.
Tulislah tiga pernyataan yang sesuai dengan isi kedua pernyataan teks di atas!
Contoh Kunci Jawaban:
1. Warung tutup cepat karena laris.
2. Kedua warung terebut menyajikan makanan yang enak.
3. Warung nasi campur dan warung coto memberikan porsi besar kepada
pelanggannya.
Pedoman Penskoran
No Kriteria
1
Menyebutkan 3 unsur
2. Menyebutkan 2 unsur
3. Menyebutkan 1 unsur

Nilai =

Skor
3
2
1

Skor yang diperoleh
x 100
Skor maksimum
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Penjelasan:
Soal tersebut termasuk soal level 1 (pengetahuan dan pemahaman) karena untuk
menjawab soal tersebut siswa hanya memahami teks dan jawaban ada secara
tersurat dalam kedua teks tersebut.
Keputusan*:
Diterima tanpa perbaikan
Diterima dengan perbaikan
Ditolak
Statistik Butir Soal
DP
TK
Level 1
Level 2
Level 3

Level Kognitif
C1- C2
√
C3
C4-6
Penelaah,

………………...............................
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BAB IV

BAB IV
Strategi
Implementasi
STRATEGI
IMPLEMENTASI

A. Strategi
Strategi pembelajaran dan penilaian HOTS dilakukan dengan melibatkan seluruh
komponen stakeholder di bidang pendidikan mulai dari tingkat pusat sampai
kedaerah, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing.
1. Pusat
Direktorat Pembinaan SMA sebagai leading sector dalam pembinaan SMA di
seluruh Indonesia, mengkoordinasikan strategi pembelajaran dan penilaian HOTS
dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan instansi terkait melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
a. Merumuskan kebijakan pembelajaran dan penilaian HOTS;
b. Menyiapkan bahan berupa modul penyusunan soal HOTS;
c. Melaksanakan pelatihan pengawas, kepala sekolah, dan guru terkait dengan
strategi pembelajaran dan penilaian HOTS;
d. Melaksanakan pendampingan ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan dinas
pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya.
2. Dinas Pendidikan
Dinas pendidikan provinsi sesuai dengan kewenangannya di daerah,
menindaklanjuti kebijakan pendidikan di tingkat pusat dengan melakukan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
a. Mensosialisasikan kebijakan pembelajaran dan penilaian HOTS dan
implementasinya dalam penilaian hasil belajar;
b. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan penilaian HOTS dalam rangka
persiapan penyusunan soal-soal penilaian hasil belajar;
c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan ke sekolah-sekolah dengan
melibatkan pengawas sekolah.
3. Sekolah
Sekolah sebagai pelaksana teknis pembelajaran dan penilaian HOTS merupakan
salah satu bentuk pelayanan mutu pendidikan. Dalam konteks pelaksanaan
penilaian hasil belajar, sekolah menyiapkan bahan-bahan dalam bentuk soal-soal
yang memuat soal-soal HOTS. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh
sekolah antara lain sebagai berikut.
a. Meningkatkan pemahaman guru tentang pembelajaran dan penilaian yang
mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking
Skills/HOTS).
b. Meningkatkan keterampilan guru untuk menyusun instrumen penilaian (High
Order Thinking Skills/HOTS) terkait dengan penyiapan bahan penilaian hasil
belajar.
B. Implementasi
Pembelajaran dan penilaian HOTS di tingkat sekolah dapat diimplementasikan
dalam bentuk kegiatan sebagai berikut.
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1. Kepala sekolah memberikan arahan teknis kepada guru-guru/MGMP
a. Menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS;
b. Menyusun kisi-kisi soal HOTS;
c. Menulis butir soal HOTS;
d. Membuat kunci jawaban atau pedoman penskoran penilaian
HOTS;
e. Menelaah dan memperbaiki butir soal HOTS;
f. Menggunakan beberapa soal HOTS dalam penilaian hasil
belajar.
2. Wakasek kurikulum dan Tim Pengembang Kurikulum Sekolah menyusun
rencanakegiatan untuk masing-masing MGMP sekolah yang memuat antara lain
uraian kegiatan, sasaran/hasil, pelaksana, jadwal pelaksanaan kegiatan;
3. Kepala sekolah menugaskan guru/MGMP sekolah melaksanakan kegiatan sesuai
rencana kegiatan;
4. Guru/MGMP sekolah melaksanakan kegiatan sesuai penugasan dari kepala
sekolah;
5. Kepala sekolah dan wakasek kurikulum melakukan evaluasi terhadap hasil
penugasan kepada guru/MGMP sekolah;
6. Kepala sekolah mengadministrasikan hasil kerja penugasan guru/MGMP
sekolah, sebagai bukti fisik kegiatan penyusunan soal-soal HOTS.
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Lampiran 1.

FORMAT KISI-KISI SOAL HOTS

Mata Pelajaran
No.

: .................................................

Kompetensi Dasar

Mengetahui
Kepala SMA .........................................

................................................................
NIP.

Materi

Kelas/
Semester

Indikator Soal

Level
Kognitif

..............................., ....................................
Koordinator MGMP .....................................

................................................................
NIP.

Bentuk
Soal

No.
Soal

Lampiran 2.

Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Kurikulum
Kompetensi Dasar
Materi
Indikator Soal
Level Kognitif

KARTU SOAL
(PILIHAN GANDA)
: ........................................
: ........................................
: ........................................
: ........................................
: ........................................
: ........................................
: ........................................

Soal:

Kunci Jawaban:
Keterangan:
Deskripsikan alur berpikir yang diperlukan untuk menjawab soal ini, misalnya
transformasi konsep, mencari hubungan antar informasi, menyimpulkan, dan lain-lain.
Deskripsi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, mengapa soal ini
merupakan soal HOTS.
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Panduan Penyusunan Soal HOTS

KARTU SOAL NOMOR
(URAIAN)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Kurikulum
Kompetensi Dasar
Materi
Indikator Soal
Level Kognitif

: ........................................
: ........................................
: ........................................
: ........................................
: ........................................
: ........................................
: ........................................

Soal:

PEDOMAN PENSKORAN:
No.

Uraian Jawaban/Kata Kunci

Skor

Total Skor
Keterangan:
Deskripsikan alur berpikir yang diperlukan untuk menjawab soal ini, misalnya
transformasi konsep, mencari hubungan antar informasi, menyimpulkan, dan lain-lain.
Deskripsi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, mengapa soal ini
merupakan soal HOTS.

Lampiran 3.
Nama Pengembang Soal
Mata Pelajaran
Kls/Prog/Peminatan

INSTRUMEN TELAAH SOAL HOTS
BENTUK TES PILIHAN GANDA
: ......................
: ......................
: ......................

No.

Aspek yang ditelaah

A.
1.
2.

Materi
Soal sesuai dengan indikator.
Soal menggunakan stimulus yang menarik (baru,
mendorong siswa untuk membaca).
Soal menggunakan stimulus yang kontekstual
(gambar/grafik, teks, visualisasi, dll, sesuai dengan dunia
nyata)*
Soal mengukur level kognitif penalaran (menganalisis,
mengevaluasi, mencipta).
Jawaban tidak ditemukan pada stimulus.
Tidak rutin (tidak familiar) dan mengusung kebaruan.
Pilihan jawaban homogen dan logis.
Setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

B. Konstruksi
9. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas.
10. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan
pernyataan yang diperlukan saja.
11. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban.
12. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif
ganda.
13. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan
berfungsi.
14. Panjang pilihan jawaban relatif sama.
15. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua
jawaban di atas salah” atau “semua jawaban di atas
benar" dan sejenisnya.
16. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun
berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau
kronologisnya.
17. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal lain.
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C. Bahasa
18. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia, untuk bahasa daerah dan bahasa asing sesuai
kaidahnya.
19. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat.
20. Soal menggunakan kalimat yang komunikatif.

Butir Soal**)
1 2 3 4 5

Panduan Penyusunan Soal HOTS

No.

Butir Soal**)
1 2 3 4 5

Aspek yang ditelaah

21. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang
sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian.
D. Aturan Tambahan
Soal tidak mengandung unsur SARAPPPK (Suku, Agama,
Ras, Antargolongan, Pornografi, Politik, Propopaganda,
dan Kekerasan).
*) Khusus mata pelajaran Bahasa dan Satra Indonesia dan Sejarah dapat menggunakan
teks yang tidak kontekstual (fiksi, karangan, dan sejenisnya).
**) Pada kolom Butir Soal diisikan tanda centang (√) bila soal sesuai dengan kaidah atau
tanda silang (X) bila soal tersebut tidak memenuhi kaidah.
................., ..............................
Penelaah

...........................................
NIP.

INSTRUMEN TELAAH SOAL HOTS
BENTUK TES URAIAN
Nama Pengembang Soal
Mata Pelajaran
Kls/Prog/Peminatan

: ......................
: ......................
: ......................

No.

Aspek yang ditelaah

A.
1.

Materi
Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk
bentuk Uraian).

2.

Soal menggunakan stimulus yang menarik (baru,
mendorong siswa untuk membaca).

3.

Soal menggunakan stimulus yang kontekstual
(gambar/grafik, teks, visualisasi, dll, sesuai dengan dunia
nyata)*

4.

Soal mengukur level kognitif penalaran (menganalisis,
mengevaluasi, mencipta).

5.
6.

Jawaban tidak ditemukan pada stimulus.
Tidak rutin (tidak familiar) dan mengusung kebaruan.

B.
7.

Konstruksi
Rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan katakata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai.

8.

Memuat petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan
soal.

9.

Ada pedoman penskoran/rubrik sesuai dengan
kriteria/kalimat yang mengandung kata kunci.

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan
berfungsi.
11. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal lain.
C. Bahasa
12. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia, untuk bahasa daerah dan bahasa asing sesuai
kaidahnya.
13. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.
14. Soal menggunakan kalimat yang komunikatif.
D. Aturan Tambahan
Soal tidak mengandung unsur SARAPPPK (Suku, Agama,
Ras, Anatargolongan, Pornografi, Politik, Propopaganda,
dan Kekerasan).
24

1

Butir Soal*)
2 3 4 5

Panduan Penyusunan Soal HOTS

*) Khusus mata pelajaran Bahasa dan Satra Indonesia dan Sejarah dapat menggunakan
teks yang tidak kontekstual (fiksi, karangan, dan sejenisnya).
**) Pada kolom Butir Soal diisikan tanda centang (√) bila soal sesuai dengan kaidah atau
tanda silang (X) bila soal tersebut tidak memenuhi kaidah.
................., ..............................
Penelaah

..........................................
NIP.
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