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Abstrak. Salah satu isu paling mutakhir di bidang penilaian pendidikan matematika di
Indonesia saat ini adalah penerapan penilaian Higher Order Thinking skill (HOTs).
Pada pelaksanaan ujian nasional tahun 2018 isu paling panas yang muncul adalah
adanya banyak complain terhadap sulitnya soal pada mata pelajaran matematika
karena adalah beberapa soal HOTs. Benarkah soal-soal HOTs harus sulit? Sebenarnya
apa dan bagaimana soal HOTs? Mengapa soal-soal HOTs perlu diberikan? Seperti apa
contoh soal-soal HOTs? Artikel ini merupakan hasil kajian berbagai literatur yang
berisi uraian untuk memberikan deskripsi tentang konsep penilaian HOTs beserta
contoh soalnya.
Kata kunci: Penilaian, HOTs, Matematika

1. Pendahuluan
Reformasi pendidikan matematika saat ini tengah berlangsung di berbagai negara, termasuk
Indonesia. Pembaharuan sistem penilaian berpijak pada pemikiran bahwa pendidikan
matematika seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengetahuan dasar dan kemampuan
menampilkan keterampilan matematis yang terbatas. Penilaian matematika seharusnya lebih
difokuskan pada pengembangan kecakapan yang dapat digunakan untuk memecahkan
masalah-masalah yang tidak rutin. Penilaian pada pendidikan matematika seharusnya juga
tidak sekedar memberi informasi tentang the pupil’s degree of information and skill (Marks,
dkk., 1975). Pendidikan matematika memerlukan sistem penilaian yang mampu menjangkau
keseluruhan dinamika proses berpikir siswa.
Salah satu reformasi pembelajaran dan penilaian Indonesia saat ini diwarnai dengan
diterapkannya pembelajaran dan penilaian yang berorientasi pada Higher Order Thinking
Skill (HOTs). HOTs mulai diterapkan dalam pembelajaran dan penilaian di kelas dengan
harapan bahwa pembelajaran matematika dapat lebih mendorong pengembangan kecakapan
dan kreativitas berpikir siswa. Soal-soal HOTs juga sudah mulai digunakan dalam ujian
nasional mulai tahun 2017, dan semakin diperluas pada ujian nasional tahun 2018. Artikel ini
mencoba memberikan deskripsi konseptual dan aplikasinya dalam penilaian pembelajaran
matematika.

2. Pengertian HOTs
Higher order thinking skills (HOTs) sebenarnya bukan terminologi asing dalam pendidikan
matematika, tetapi guru perlu kehati-hatian dalam memahaminya. Terminologi HOTs
didefinisikan dengan beragam oleh para ahli. Mainali (2012: 6) mengatakan bahwa HOTs
merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Brookhart
(2010: 3) menyatakan bahwa HOTs berkaitan dengan tiga hal, yaitu: transfer, berpikir kritis,
dan pemecahan masalah. Transfer merupakan kemampuan siswa memanfaatkan apa yang
telah dipelajari dalam kehidupan. Berpikir kritis dimaksudkan sebagai berpikir rasional dan
reflektif serta difokuskan pada pengambilan keputusan untuk mempercayai serta melakukan
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sesuatu atau tidak. Pemecahan masalah merupakan kemampuan siswa memanfaatkan apa
yang telah dimiliki untuk memecahkan permasalahan yang sebelumnya belum ditemukan
(tidak rutin). Sedangkan The Australian Council for Educational Research (ACER; Widana,
2017) menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses:
menganalisis, merefleksi, memberikan argumen (alasan), menerapkan konsep pada situasi
berbeda, menyusun, menciptakan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi bukan sekedar
kemampuan mengingat, mengetahui, atau mengulang. Kemampuan berpikir tingkat tinggi
termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah (problem solving), keterampilan berpikir
kritis (critical thinking), berpikir kreatif (creative thinking), kemampuan berargumen
(reasoning), dan kemampuan mengambil keputusan (decision making).
Selain pengertian di atas, masih cukup banyak ahli memberikan pengertiannya, seperti yang
dirangkum Goethals (2013) antara lain tersaji dalam tabel berikut.
Tabel 3. Pengertian HOTs menurut beberapa ahli
Sumber
Tahun Pengertian
King et al.
1998
Mencakup pemikiran kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan
kreatif. (Ini) diaktifkan ketika individu menghadapi
masalahyang tidak dikenal, ketidakpastian, atau dilema.
NCTM
2000
Menyelesaikan masalah tidak rutin
Anderson and
2001
Proses – analisis, evaluasi, dan mencipta
Krathwohl
Lopez and
2001
Terjadi ketika seseorang mengambil informasi baru dan
Whittington
informasi yang disimpan dalam memori dan saling
berhubungan dan/atau mengatur ulang dan memperluas
informasi ini untuk mencapai tujuan atau menemukan jawaban
yang mungkin dalam situasi yang membingungkan
Thompson, T.
2008
Pemikiran non-algoritmik.
Rajendran, N.
2008
Penggunaan pikiran yang diperluas untuk menghadapi
tantangan baru
Kruger, K.
2013
Melibatkan "pembentukan konsep, pemikiran kritis,
kreativitas / brainstorming, penyelesaian masalah, representasi
mental, penggunaan aturan, penalaran, dan pemikiran logis
(Sumber: Goethals, 2013)
Beragam pengertian HOTs di atas memberikan gambaran bahwa HOTs merupakan konsep
yang menantang dan potensial dalam konteks untuk pengembangan kecakapan berpikir
siswa. Misalkan, definisi dari King, dkk (1998) membawa pemahaman tentang HOTs
menjadi cukup luas. HOTs meliputi berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif.
Untuk mendorong kemampan berpikir tingkat tinggi siswa perlu dihadapkan pada
permasalahan yang tidak rutin, tidak biasa, atau dilematis, yang dapat memfasilitasi siswa
melakukan analisis, sintesis, dan atau berpikir lebih kreatif. Hal ini sesuai dengan definisi
HOTs yang disampaikan Anderson dan Kratwohl, yang menyatakan bahwa higher-order
thinking sebagai proses menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan sesuatu. HOTs
tidak sekedar kemampuan untuk memahami atau mengaplikasikan suatu konsep dalam
memecahkan suatu masalah sederhana.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HOTs merupakan terminologi yang mencakup
beragam kemampuan berpikir, antara lain: kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif,
metakognitif, kreatif, pemecahan masalah tidak rutin, non-algoritmatik, analisis, evaluasi,
mencipta, melibatkan "pembentukan konsep, pemikiran kritis, kreativitas/brainstorming,
penyelesaian masalah, representasi mental, penggunaan aturan, penalaran, dan pemikiran
logis, dan/atau membutuhkan pemikiran ke tingkat yang lebih tinggi daripada hanya
menyatakan kembali fakta.

3. Penilaian HOTs
Penilaian HOTs memerlukan beragam teknik dan instrumen penilaian. Instrumen yang
digunakan untuk penilaian HOTs dipilih sedemikian rupa sehingga instrumen tersebut dapat
memfasilitasi kebutuhan pemotretan kemampuan berpikir higher order siswa. Penilaian
seperti performance test, portofolio, proyek, maupun soal pilihan ganda dapat digunakan
untuk mengkur kemampuan berpikir higher-order (Ennis, 1993; dalam Abosalem, 2016).
Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes (soal-soal HOTs)
sebagaimana yang digunakan dalam PISA, bertujuan agar dapat memberikan informasi yang
lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes (Kemdikbud, 2017). Hal ini
penting diperhatikan oleh guru agar penilaian yang dilakukan dapat menjamin prinsip
objektif. Artinya hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dapat menggambarkan
kemampuan siswa sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Penilaian yang dilakukan
secara objektif, dapat menjamin akuntabilitas penilaian.
Dalam Pedoman penilaian HOTs Kemdikbud (2017) juga dijelaskan bahwa soal-soal HOTs
merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, dimana ssiwa
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, serta pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pengertian tersebut
termasuk pula bagaimana keterampilan siswa untuk menghubungkan (relate),
menginterpretasikan (interprete), menerapkan (apply) dan mengintegrasikan (integrate) ilmu
pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks
nyata.
Pertanyaan atau tugas yang dapat memicu siswa untuk berpikir analitis, evaluatif, dan kreatif
dapat melatih siswa dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Budiman & Jailani, 2014).
Soal yang digunakan untuk mengukur HOTs tidak dapat sebarang soal, tetapi soal-soal yang
memiliki sifat antara lain: non algorithmic, cenderung kompleks, memiliki solusi yang
mungkin lebih dari satu (open ended approach), dan membutuhkan usaha untuk menemukan
struktur dalam ketidakteraturan. Soal-soal yang memiliki ciri-ciri tersebut akan mendorong
siswa untuk melakukan analisis, mengevaluasi, dan/atau mencipta suatu cara atau prosedur
yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi tersebut. Resnick (1987, dalam
Budiman & Jailani, 2014) menyatakan bahwa karakteristik soal HOTs antara lain: non
algoritmik, bersifat kompleks, multiple solutions (banyak solusi), melibatkan variasi
pengambilan keputusan dan interpretasi, penerapan multiple criteria (banyak kriteria), dan
bersifat effortful (membutuhkan banyak usaha).
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Meskipun banyak kajian dan penelitian tentang HOTs, tetapi sampai saat ini masih terdapat
kesalahpahaman tentang makna dari HOTs. Banyak ahli dan peneliti yang menganggap
bahwa soal HOTs dipersamakan dengan soal yang komplek atau sulit (Abosalem, 2016).
Kompleksitas mungkin memang salah satu aspek dalam HOTs, tetapi aspek tersebut bukan
satusatunya aspek, atau tidak selalu HOTs adalah sulit atau kompleks. Tingkat kesukaran
dalam butir soal tidak sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Kemdikbud, 2017).
‘Difficulty’ is NOT same as higher order thinking. Sebagai contoh, untuk mengetahui arti
sebuah kata yang tidak umum (uncommon word) mungkin memiliki tingkat kesukaran yang
sangat tinggi, tetapi kemampuan untuk menjawab permasalahan tersebut tidak termasuk
higher order thinking skills. Dengan demikian, soal-soal HOTs belum tentu soal-soal yang
memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Dapat saja soal tidak sulit termasuk soal HOTs
apabila untuk menyelesaikan soal tersebut siswa menggunakan keterampilan berpikir tingkat
tinggi, misal perlu melakukan analisis, sintesis, atau perlu menciptakan prosedur baru dalam
penyelesaiannya, bukan soal yang dapat diselesaikan dengan cara-cara rutin.
Soal HOTs tidak hanya dapat didesain gradasi tingkat kesukarannya, namun soal HOTs juga
dapat dikembangkan untuk beragam materi matematika. Tidak hanya materi matematika
yang masuk dalam kategori “sulit” yang dapat dibuat soal HOTs, tetapi seluruh materi. Hal
ini selaras dengan pemikiran bahwa soal HOTs tidak selalu identik dengan soal “sulit”.
Ilustrasi untuk hal ini dapat dilihat pada piramida penilaian dari de Lange (1999) berikut.

Gambar 8.1 Piramida Penilaian oleh de Lange (1999)
Pada piramida di atas, terlihat bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat
dikembangkan dan dibuat soal HOTs nya untuk seluruh domain belajar matematika, dengan
gradasi kesulitan dari mudah sampai paling sulit. Disinilah tantangan bagi setiap guru yang
akan mengembangkan dan atau melakukan penilaian HOTs. Guru harus mampu menata
pembelajaran HOTs memanfaatkan pengalaman belajar yang berjenjang, dari mudah ke sulit,
tidak harus terjebak dengan sesuatu yang segalanya harus sulit. Soal yang disusun untuk
penilaian HOTs juga dapat dibuat berjenjang, dari yang mudah sampai yang sulit. Mengukur
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HOTs tidak berarti membuat soal “sulit”. Soal yang “mudah” pun dapat didesain untuk
mengukur dan mendorong berkembangnya HOTs pada siswa.
Penilaian HOTs biasanya dilakukan untuk menilai kemampuan siswa pada ranah
menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mengkreasi (C6)(Kemdikbud, 2017). Soal-soal
yang digunakan untuk mengukur HOTs harus disesuaikan dengan kebutuhan penilaian level
berpikir yang sesuai agar tepat sasaran. 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 HOTsHOTs, kata kerja „menentukan‟ dapat jadi ada pada
ranah C5 (mengevaluasi) apabila untuk menentukan keputusan didahului dengan proses
berpikir menganalisis informasi yang disajikan pada stimulus lalu siswa diminta menentukan
keputusan yang terbaik. Bahkan kata kerja „menentukan‟ dapat digolongkan C6
(mengkreasi) 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. Pada penyusunan soal-soal
HOTs umumnya menggunakan stimulus yang merupakan dasar untuk membuat pertanyaan.
Dalam konteks HOTs, stimulus yang disajikan hendaknya bersifat kontekstual dan menarik.
Stimulus dapat bersumber dari isu-isu global seperti masalah teknologi informasi, sains,
ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Stimulus juga dapat diangkat dari
permasalahan yang ada di sekitar satuan pendidikan seperti budaya, adat, kasus-kasus di
daerah, atau berbagai keunggulan yang terdapat di daerah tertentu.

4. Contoh Soal HOTs
Contoh 1
Salah satu satu cara membuat soal HOTs adalah dengan menyajikan suatu konteks (atau
stimulus) kemudian siswa diminta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konteks
(atau stimulus) yang diberikan, seperti contoh berikut.
Pada suatu turnamen sepakbola, hasil pertandingan di grup C dimana setiap TIM
memainkan pertandingan dua kali tersaji pada tabel berikut.
TIM
PS Sapa
PS Pala
PS Pada
PS Raya

Tabel 2. Hasil pertandingan grup C
Main
Menang
Seri
Kalah
2
2
2
2

2
1
0
0

0
1
1
0

0
0
1
2

Memasukkankemasukan
5–1
1–0
0–1
1–5

Tentukan skor pertandingan antara PS Sapa dan PS Raya!
Penyelesaian:
Masalah di atas sebenarnya masalah penyajian data sederhana, namun dalam
penyelesaiannya bukan sekedar masalah menggunakan rumus statistik langsung. Masalah
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tersebut perlu dicermati dengan hati-hati antar ketentuan yang ada, sehingga dapat diperoleh
analisis yang tepat. Siswa harus kritis menemukan hubungan antar informasi yang tersedia
dan secara kreatif memformulasikan kerangka penyelesaiannya. Disinilah HOTs dibutuhkan,
bukan sekedar hafalan rumus, atau aplikasi formula matematika sederhana.
Perhatikan, PS Sapa main 2 kali, menang 2 kali, tidak pernah seri dan tidak pernah kalah.
Dua tim yang pernah mengalami kekalahan adalah PS Kulon Progo dan PS Raya, sehingga
PS Sapa main 2 kali pasti dengan PS Kulon Progo dan PS Raya. PS Kulon Progo main 2
kali, dimana 1 kali seri dan 1 kali kalah, dengan tidak pernah memasukkan bola dan 1 kali
kemasukan bola. Artinya, ketika bermain seri PS Kulon Progo bermain imbang dengan
lawannya dengan skor 0 – 0, dan ketika main kalah dengan lawannya skor PS Kulon Progo –
lawannya adalah 0 – 1. Dengan demikian ketika PS Sapa bertanding melawan PS Kulon
Progo berarti skornya adalah 1 – 0 untuk kemenangan PS Sapa. Selanjutnya, ketika PS Sapa
bermain dengan PS Raya, permainan dimenangkan oleh PS Sapa. Karena pada tabel akhir
rekapitulasi permainan, PS Sapa memasukkan bola ke gawang lawan 5 kali dan kemasukan
bola 1 kali, sedangkan pada saat PS Sapa bermain melawan PS Kulon Progo,PS Sapa
memasukkan 1 kali dan tidak kemasukan, berarti ketika PS Sapa menang melawan PS Raya,
PS Sapa memasukkan bola 4 kali dan kemasukan 1 kali. Dengan demikian, skor
pertandingan PS Sapa dan PS Raya adalah 4 – 1, untuk kemenangan PS Sapa.
Perhatikan sekali lagi proses penyelesaian soal di atas. Alur penyelesaian di atas
menunjukkan bagaimana proses berpikir yang diperlukan, dimana penyelesaian soal tersebut
membutuhkan kemampuan analisis data permainan antar tim, mengidentifikasi skor
pertandingan antar tim yang diperlukan untuk menemukan skor pertandingan PS Sapa dan
PS Raya seperti yang ditanyakan dalam soal, melihat hubungan antar informasi data yang
tersaji, kemudian menentukan point-point kunci untuk penemukan skor pertandingan yang
ditanyakan. Disinilah kemampuan berpikir tingkat tinggi dibutuhkan. Soal tersebut tidak bias
dapat diselesaikan dengan suatu rumus statistik tertentu, karena soal tersebut bukanlah soal
jenis rutin yang dapat diselesaikan dengan prosedur yang biasa. Soal tersebut membutuhkan
kemampuan siswa menemukan prosedur baru dalam penyelesaiannya.
Contoh 2
Dalam pembelajaran matematika, soal HOTs tidak selalu harus kontekstual dan/atau
menggunakan stimulus. Penulisan soal HOTs juga bisa dilakukan tanpa menggunakan
stimulus. Syaratnya tentu soal tersebut harus diarahkan bahwa siswa yang akan
menyelesaikan soal tersebut harus menggunakan HOTs. Karakter dasar soal HOTs tentu
bukan terletak pada ada atau tidaknya stimulus, tetapi pada level berpikir yang diperlukan
siswa dalam menyelesaikan soal tersebut. Walaupun tanpa stimulus, akan tetapi apabila
dalam menyelesaikan soal tersebut memerlukan level berpikir yang lebih tinggi (HOTs), soal
tersebut masuk dalam kategori soal HOTs. Soal tanpa stimulus ini terutama soal-soal
berbentuk “masalah”, yaitu soal non rutin dimana siswa perlu merumuskan sendiri cara
penyelesaiannya, bukan soal yang termasuk soal latihan atau soal rutin biasa, seperti telah
dicontohkan beberapa soal model demikian pada bagian sebelumnya. Berikut salah satu
contoh soal HOTs tanpa stimulus.
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Perhatikan bentuk perkalian berikut.
4 X
Y9 ×
- - - - +
33 9 7
Apabila X dan Y dua bilangan berbeda, tentukan X + Y!
Penyelesaian:
Soal di atas terlihat seperti soal perkalian biasa dari dua bilangan puluhan. Pengetahuan yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan soal tersebut tentu adalah pengetahuan tentang perkalian
bersusun. Tetapi, soal di atas tidak sekedar tentang mengalikan dua bilangan puluhan secara
bersusun seperti yang biasa dilakukan. Problem soal ini bukan sekedar menemukan hasil
perkalian dua bilangan puluhan yang dilakukan secara bersusun, tetapi menemukan angkaangka yang digunakan untuk menyusun bilangan tersebut, sedemikian hingga apabila angkaangka tersebut dimasukkan menggantikan dalam bilangan yang dikalikan menghasilkan
dengan tepat 3397. Disinilah kemampuan bernalar siswa diperlukan. Tidak sekedar pra
syarat pengetahuan tentang perkalian yang dibutuhkan, tetapi soal ini menuntut kemampuan
menganalisa, menemukan, dan memformulasikan strategi penyelesaian berdasarkan
informasi dari soal yang telah disediakan.
Salah satu cara yang dapat dilakukan, siswa terlebih dahulu dapat menemukan suatu angka
(X) yang apabila dikalikan dengan 9 maka angka satuan pada hasil kalinya adalah 7. Dalam
hal ini yang memungkinkan adalah 3, sehingga dapat ditemukan X = 3. Andaikan X = 3,
maka bentuk perkalian dari soal dapat diubah menjadi:
4 3
Y9
×

3 87
- - -

+

33 97
Langkah selanjutnya adalah menemukan Y. Permasalah sekarang adalah mencari Y
sedemikian hingga apabila dikalikan 3 maka angka satuannya apabila dijumlahkan dengan 8
akan diperoleh satuan 9. Angka yang mungkin memenuhi itu adalah 7, yaitu 3 × 7 = 21, dan
8 + 1 (angka satuan dari 21) diperoleh 9, tepat seperti bentuk dalam soal. Apakah dangan
demikian dapat ditetapkan bahwa Y = 7? Tidak dapat langsung demikian. Perlu dicek
terlebih dahulu apakah apabila diproses lebih lanjut diperoleh hasil seperti telah ditetapkan
dalam soal? Apabila tepat, berarti memang Y = 7. Sebaliknya apabila tidak tepat seperti yang
ditetapkan dalam soal, maka perlu dicari alternatif lain.
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4 3
Y9
3 87

×

28 1
33 97

+

Ternyata hasil yang diperoleh tepat. Apabila Y diganti 7, maka proses perkalian selanjutnya
menemukan hasil perkalian seperti yang ditetapkan dalam soal, yaitu 3397. Dengan
demikian Y = 7 dan X + Y = 10.
Soal yang demikian tidaklah termasuk soal yang terlalu sulit. Akan tetapi soal tersebut
memerlukan kreativitas tersendiri untuk menemukan alur pikir penyelesaiannya. Siswa perlu
menganalisis fakta informasi yang tersedia dalam soal, didukung pengetahuan yang dimiliki
tentang perkalian bersusun, kemudian memformulasikan prosedur penyelesaiannya.
Beragam cara mungkin dapat dilakukan siswa untuk menyelesaikan soal di atas. Cara di atas
hanyalah salah satunya. Cara lain dapat dilakukan berbeda. Misal, ketika telah ditemukan X
= 3, maka 4X adalah 43, sehingga apabila dikalikan Y9 hasilnya 3397, tentu Y9 adalah 3397
dibagi 43, hasilnya adalah 79. Dengan demikian Y9 = 79, yang artinya Y = 7. Menghasilkan
penyelesaian yang sama, yaitu X = 3 dan Y = 7, sehingga X + Y = 10.
Mana cara yang benar diantara kedua cara di atas? Keduanya benar. Demikianlah soal-soal
HOTs biasanya dapat diselesaikan dengan beragam cara. Cara lain mungkin masih dapat
ditemukan untuk menyelesaikan soal di atas. Disinilah tantangan dan kesempatan bagi siswa
untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, kemampuan menganalisis informasi, kritis
menemukan hubungan antar komponen, dan kreatif menemukan dan memformulasikan
prosedur penyelesaian.
Contoh 3
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan soal HOTs bahwa soalnya tidak harus
berbentuk soal uraian terbuka. Bisa saja soal HOTs berupa soal pilihan ganda, urian singkat,
pilihan bersyarat, atau bahkan soal benar-salah. Perhatikan soal pilihan ganda berikut.
Perhatikan gambar di bawah ini!
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A.

C.

B.

D.

(Sumber: Puspendik, 2017 - http://118.98.227.194/simulasi/question/math/bucket/)
Soal berbentuk pilihan ganda di atas dapat dikategorikan sebagai salah satu soal HOTs
mengingat bahwa untuk menyelesaikan soal tersebut siswa dituntut untuk melakukan
analisis terhadap situasi yang mungkin terjadi apabila ember tersebut diisi dengan air
dengan debit air tetap. Siswa harus dapat memahami kemungkin hubungan yang terjadi
antara ketinggian air dan waktu pengisian, yang kemudian diinterpretasikan dalam
bentuk grafik. Siswa kemudian dapat memilih salah satu grafik hubungan antara tinggi –
waktu dari alternatif jawaban yang tersedia.
Demikianlah, beberapa contoh soal HOTs dalam penilaian pembelajaran matematika. Tentu
masih banyak soal HOTs lain yang dapat dibuat. Beberapa contoh di atas diharapkan cukup
untuk memahami proses berpikir dalam penyelesaian soal-soal HOTs, dimana siswa tidak
cukup dengan bermodalkan pengetahuan dasar atau pemahaman konsep, tetapi perlu
menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher-order thinking). Disinilah salah
satu esensi dari matematika diajarkan di sekolah, yaitu menjadi sarana pengembangan
kemampuan berpikir siswa. Soal seperti itu menjadi wahana yang hebat bagi setiap siswa
mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mana pada masa akan datang
dapat menjadi transferable skill untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari,
yang sering kompleks, tidak tunggal, dan membutuhkan pemerolehan strategi penyelesaian
unik dan komprehensif. Seperti otot yang dilatih dengan mengangkat beban berjenjang dan
beraturan yang dapat membuat otot menjadi kuat, demikian pula pikiran yang dilatih dengan
baik melalui soal-soal yang membutuhkan penalaran, analisa, dan kreativitas dalam
menemukan pemecahannya, pikiran akan menjadi semakin mampu memecahkan masalahmasalah yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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5. Kesimpulan dan Saran
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian HOTs adalah penilaian yang
melibatkan kemampuan HOTs siswa, antara lain: kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif,
metakognitif, kreatif, pemecahan masalah tidak rutin, non-algoritmatik, analisis, evaluasi,
mencipta, melibatkan "pembentukan konsep, pemikiran kritis, kreativitas/brainstorming,
penyelesaian masalah, representasi mental, penggunaan aturan, penalaran, dan pemikiran
logis, dan/atau membutuhkan pemikiran ke tingkat yang lebih tinggi daripada hanya
menyatakan kembali fakta. Penilaian HOTs dapat dilakukan untuk berbagai materi pelajaran
matematika dengan beragam tingkat kesulitan. Apabila penilaian HOTs dilakukan dengan
tes, soal matematika dapat merupakan soal kontekstual ataupun nonkontekstual, dalam
bentuk terbuka (uraian) maupun tertutup (misalkan, pilihan ganda).
Penilaian HOTs sangat penting dalam pembelajaran matematika. Melalui penilaian HOTs,
pembelajaran matematika dapat didorong lebih optimal dalam mendukung tumbuh kembang
siswa. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pembelajaran perlu terus meningkatkan
pemahaman terkait dengan konsep dan implementasi penilaian HOTs sehingga mampu
mngimplementasikannya di kelas.
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