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SAMBUTAN 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan kunci dari kemajuan bangsa. Tuntutan akan 

perubahan yang berkualitas semestinya merupakan kegembiraan 

sekaligus upaya pencarian jawaban dari institusi yang selama ini 

memiliki tanggung jawab guna meningkatkan pelayanan 

akademis terhadap masyarakat luas. SDM berkualitas dan handal 

diperoleh dari salah satunya luaran pendidikan yang berkualitas. 

Guna menciptakan iklim yang kondusif dalam proses 

belajar mengajar, termasuk penciptaan budaya pendidikan yang 

sehat, serta kemampuan transfer kecerdasan yang utuh termasuk 

kemampuan berpikir dan skill siswa agar semakin baik. Upaya 

tersebut harus dilakukan secara bersama-sama. Mengutip 

Pernyataan Mas Menteri Pendidikan bahwa upaya untuk 

menciptakan pendidikan yang berkualitas adalah upaya gotong 

royong dalam pendidikan. Sehingga memang tidak mengherankan 

apabila sekarang upaya melibatkan semua unsur baik pemerintah, 

masyarakat, dunia industri, pendidikan tinggi, orang tua dan 

siswa sendiri dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan 

luaran pendidikan Indonesia.  

Buku yang merupakan bukti karya penting untuk 

dihadirkan ditengah masyarakat terutama warga pendidikan. Hal 

ini terkait upaya meingkatkan kualitas dan kapasitas berpkir. 

Melalui buku karya akan abadi. Dan melalui buku pula anak-anak 

kita nanti mendapatkan warisan pengetahuan yang merupakan 

buah pemikiran.  

Hadirnya buku Kumpulan Soal HOTS Matematika Jenjang 

SMP ini merupakan salah satu bukti bahwa para dosen 

berkomitmen untuk juga ikut serta dalam peningkatan mutu 

pendidikan Indonesia. HOTS atau kemampuan berpikir tingkat 

tinggi memang salah satu upaya di bidang pendidikan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Kemampuan ini salah 

satu yang penting di abad 21. Kemampuan berpikir tingkat tinggi 
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ini sangat beririsan dengan kemampuan literasi yang memang 

sedang banyak dibicarakan dalam dunia pendidikan.  

Hadirnya buku ini kami ucapkan selamat kepada para 

penulis. Buku ini merupakan karya bersama dosen dengan para 

guru matematika yang tergabung ke dalam organisasi MGMP 

Matematika Kota Pangkalpinang. Semoga dengan hadirnya buku 

ini yang merupakan karya bersama ini menjadi penambah 

khasanah keilmuan dan referensi bagi guru dalam menyusun soal-

soal HOTS matematika. Pada akhirnya harapan kita bersama 

adalah sebagai salah satu goong royong dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

 
Dedy Putranto, M.Pd 

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmuh Babel 
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Instrumen Higher Order Thinking Skill (HOTS) yang sudah 

dihasilkan perlu disosialisasikan kepada para guru. Selain itu 

perlu pula para guru diberi pemahaman serta pendampingan 

dalam membuat soal-soal HOTS sesuai dengan jenjang 

mengajarnya. Sehingga pada kegiatan ini dihasilkan buku yang 

berisi soal-soal HOTS matematika jenjang SMPA. Mitra pada 

kegiatan PKMS ini adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP)matematika se Kota Pangkalpinang. Adapun sebaran 

anggota MGMP matematika meliputiguru matematika SMP se-

Kota Pangkalpinang. Sekolah menengah pertama yang ada di 

kotaPangkalpinang memiliki latar belakang pendidikan guru yang 

beragam dan jumlah guruyang cukup memadai. Data dari Dinas 

Pendidikan Kota Pangkalpinang yang diperoleh 

bahwa jumlah guru matematika SMP Negeri maupun swasta ada 

74 guru (Diknas, 2022). 

Ketua MGMP Matematika pun menyatakan bahwa guru 

matematika di Kota Pangkalpinang kekurangan produk berupa 

kumpulan soal terutama soal HOTS. Sehingga 

nanti diharapkan dari kegiatan pengabdian ini, selain 

meningkatkan kompetensi guru mengenai instrumen HOTS, juga 

ada produk yang dihasilkan berupa buku. Sehingga nanti 

untuk evaluasi hasil belajar siswa di kelas, guru-guru dapat 

menggunakan buku mereka sendiri sebagai sumbersoal HOTS. 

Dalam kegiatan pembelajaran juga guru-guru di SMP se-kota 

Pangkalpinang masihcenderung menggunakan soal dengan level 

C1(mengingat), C2 (memahami), dan C3 (menerapkan) untuk 

menilai ketercapaian pembelajaran dari peserta didik. Soal 

LATAR BELAKANG 
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tersebut punbukan soal yang dibuat sendiri, melainkan soal yang 

diambil dari buku.  

Kategori soal HOTSharus memuat indikator berpikir C4 

(menganalisis), C5 (mengevaluasi), dan C6(mengkreasi)3.Salah 

satu upaya peningkatan mutu pendidikan yang sesuai dengan 

kerangka kurikulumbaru yaitu meningkatkan aktivitas berpikir 

HOTS. Namun, upaya tersebut harus diiringidengan kemampuan 

guru dalam merancang instrumen untuk mendorong siswa 

mampuberpikir HOTS. Agar siswa dapat terbiasa dengan soal-soal 

HOTS, guru harus tahu dandapat memahami karakteristik soal 

HOTS tersebut. Sehingga peningkatan komptensi gurudalam 

merancang soal HOTS ini amat penting. Mengingat pada level 

internasional sepertisuvey PISAdan TIMSS, soal-soal yang 

disajikan tentunya pada level C4 sampai C6. Yangartinya soal 

tersebut termasuk berpikir tingkat tinggi.  

Selain itu dalam usaha untukmeningkatkan kemampuan 

berpikir siswa pada level atas, sesuai dengan arahan 

dalamkebijakan evaluasi pada kurikulum merdeka belajar 

menyatakan HOTS adalah salah satutujuan utama dalam 

pendidikan dan menjadi salahsatu dari lima variabel teratasyang 

dapatmeningkatkan prestasi belajar siswa. 

Salah satu tujuan utama pendidikan adalah 

mengembangkan berpikir HOTS pada siswa. Berpikir tingkat 

tinggi adalah proses berpikir yang mengharuskan peserta didik 

memanipulasi informasi dan ide-ide dalam cara tertentu yang 

memberi mereka pengertian dan implikasi baru. Dengan begitu, 

HOTS adalah keterampilan berpikir yang dimulai dari 

tahap mengevaluasi gagasan, pemilihan ide, pengambilan, 

keputusan, mampu menemukan ide atau gagasan baru. Adapun 

instrumen untuk mengukur HOTS dalam matematika adalah 

soal yang dirancang untuk menstimulasi siswa terlatih berpikir 

tingkat tinggi terutama dalam pembelajaran matematika. 

HOTS sendiri jika dikaitkan dengan level kemampuan 

berpikir termasuk penting dalam mendukung prestasi belajar 

siswa. Bahkan ada hasil penelitian menyatakan terdapat korelasi 
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CONTOH SOAL-SOAL HIGHER ORDER THINKING UNTUK KELAS VII 

Materi Indikator HOTS SOAL 

Bilangan 

Bulat 

 

Ilustrasi  Soal Sebuah industri rumah rumahan yang memproduksi es krim buah 

mempunyai tiga buah lemari pendingin, masing-masing lemari mempunyai 

keunggulan penurunan suhu yang berbeda. Es krim akan dimasukkan ke tiga 

jenis lemari pendingin 

              
Gambar 1. Es Krim Buah 

Dok:https://images.app.goo.gl/i

CxvG4QD6rM6RC7s9 

 
Gambar 2. Lemari Pendingin 

Dok:https://images.app.goo.gl/XD2

pc1LayWmzAUzR7 
 

 Analisis (C4) Suhu lemari pendingin satu berkurang4℃ setiap 30 menit, lemari pendingin 

dua berkurang 1℃ setiap 10 menit, dan lemari ke tiga berkurang 3℃ setiap 15 

menit. Jika suhu awal ketiga lemari pendingin adalah 0℃,  setelah satu jam 

bagaimana urutan suhu dari lemari pendingin dengan suhu paling rendah 

https://images.app.goo.gl/iCxvG4QD6rM6RC7s9
https://images.app.goo.gl/iCxvG4QD6rM6RC7s9
https://images.app.goo.gl/XD2pc1LayWmzAUzR7
https://images.app.goo.gl/XD2pc1LayWmzAUzR7
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Kuriklumum Merdeka menempatkan HOTS sebagai 

kemampuan pemahaman tingkat tinggi. Menurut Teori Tighe dan 

Wiggins (2005) dijelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa 

dirumuskan kedalam Capaian Pembelajaran. Capaian 

pembelajaran yang nantinya oleh guru diturunkan menjadi tujuan 

pembelajaran. Ketika merumuskan tujuan pembelajaran ini guru 

harus merancang tujuan pembelajaran yang membuat siswa 

mampu memahami materi dalam konteks berpikir tingkat tinggi.  

Mengembangkan kemampuan berpikir harus terus 

dilakukan karena dapat membentuk individu yang berhasil dalam 

menghadapi tantangan. Salah satu kemampuan berpikir yang 

harus dimiliki siswa adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Berpikir tingkat tinggi adalah berpikir pada tingkat lebih tinggi 

daripada sekedar menghafalkan sesuatu atau menyampaikan 

informasi kepada oranglain persis seperti informasi tersebut 

disampaikan kepada kita. aspek penalaran termasuk dalam 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam kaitannya HOTS 

sebagai proses berpikir tentu harus ada stimulasi jelas. Stimulasi 

tersebut dapat melalui pembelajaran matematika salahsatunya. 

Sebagai pembelajaran yang mengedepankan kemampuan kognitif, 

matematika mengambil peran dalam upya ameningkatkan HOTS. 

Pembelajaran matematika memiliki prinsip yaitu 

matematika sebagai pemecahan masalah, matematika sebagai 

penalaran, matematika sebagaikomunikasi dan matematika 

sebagai hubungan. Makna dari pendapat diatas adalah 

pembelajaran matematika adalah suatu pembelajaran yangmampu 

HIGH ORDER THINKING 
SKILL SEBAGAI 

KEMAMPUAN BERPIKIR 
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menjadikan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir dan mampu mengkomunikasikan suatu permasalahan 

dan mampu memecahkan masalah tersebut. Lebih jauh bahwa 

keterampilan berpikir yang dibangun melalui pendidikan 

berkontribusi penting dalam membantu siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan dan informasi yang dipelajari oleh 

siswa, yang pada akhirnya meningkatkan prestasi siswa. 

Prestasibelajar dalam paradigma kekinian diperluas tidak hanya 

sekadar angka. Kemampuan HOTS salah satunya. 

Apindo dan Retnawati (2017) meberikan definisi mengenai 

HOTS yaitu suatu keterampilan berpikir sebagai keterampilan 

siswadalam mengevaluasi ide dan prosesnya dalam menentukan 

pilihan guna pengambilan keputusan. Aspek keterampilan 

berpikir tingkat tinggi meliputi keterampilan menganalisis 

masalah, mengevaluasi masalah, dan membuat argumen. Aspek 

menganalisisadalah kemampuan memecah materi menjadi 

beberapa bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian 

tersebut saling berhubungan. Indikator untuk aspek analisis 

adalah terdiri dari mengatur, menampilkan, dan membedakan 

komponen atau bagian. Aspek evaluasi adalah kemampuan 

mengambil keputusan, mengutarakan pendapat, atau menilai 

berdasarkan kriteria tertentu. 

Beberapa ahli menyatakan bahwa sulit untuk menyamakan 

persepsi mengenai definsi HOTS. Namun bisa kita temui dengan 

mudahketika proses aktivitas. Thomas dan Thorne (2009) 

menyatakan bahwa pemikiran tingkat tinggi adalah berpikir pada 

tingkat yang lebih tinggi daripada sekadar mengingat fakta atau 

menceritakan kembali sesuatu yang didengar orang lain. 

Kemampuan berpikirtingkat tinggi akan terjadi ketika siswa 

mendapat informasi atau bateri baru, memegangnya, mengatur 

dan menghubungkan serta analisisnya dengan pengetahuan yang 

ada dan kemudian menyebarkan informasi itu untuk mencari atau 

menemukan solusi tertentudari suatu masalah atau mengabil 

suatu keputusan. 
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