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ABSTRAK
Penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa masih banyak guru di SMA Negeri 1 Kodi  yang 

belum menguasai cara-cara dan langkah-langkah penulisan soal HOTS yang benar. Rendahnya 

luar (external), seperti minimnya kesempatan untuk mengikuti pelatiha-pelatihan tentang penulisan 

sendiri (internal), yaitu kurangnya kemauan untuk belajar, rendahnya minat dan semangat dalam 
memacu diri untuk pengikuti perkembangan dalam dunia pengajaran yang salah satunya adalah 
tentang  penulisan soal HOTS, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun 
soal HOTS melalui in house training. Subjek penelitian ini adalah guru-guru yang mengajar mata 
pelajaran UN kelas X, XI dan XII pada SMA Negeri 1 Kodi yang berjumalh 24 orang. Desain 
Pelitian ini adalah Penelitian Tindak Kelas dengan 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksnaan, 

cocok yang diolah untuk memperoleh  nilai masing-masing guru dalam menyusun soal HOTS 

Hasil yang diperoleh dari tindakan ini adalah terjadinya peningkatan kemampuan guru dalam 
menyusun soal HOTS. Dari 24 peserta yang mengikuti kegiatan ini, 16 orang (66, 67%) berhasil 
melampau nilai minimal 81 pada siklus 1 dan meningkat jumlahnya menjad 22 orang (91,67%) 

nilai Baik pada siklus 1, dan meningkat menjadi 15 orang (62,50%) pada siklus 2. Sedangkan yang 
memperoleh nilai amat baik adalah sebanyak 2 orang (8,33%) pada siklus 1, dan meningkat menjadi 
7 orang (29,17%) pada siklus 2. Sedangkan untuk nilai rata-rata kemampuan guru dalam menyusun 

pada siklus 2 jika dibandingkan nilai rata-rata sebelum pelaksanaan tindakan yang hanya 40,87%.

Kata Kunci: Kemampuan guru, soal HOTS, in house training

PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa 

kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman peserta 
didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substansi, salah satu 
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kompetensi ini adalah kemampuan guru dalam melakukan evaluasi terhadap hasil belajar 
peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat Marsh (1996) yang menyatakan bahwa salah satu 
kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kemampuannya dalam melakukan penilaian, baik 
terhadap proses maupun produk pembelajaran.

Sejalan dengan hal itu, penyempurnaan Kurikulum 2013 antara lain dilakukan pada standar 
isi yaitu mengurangi materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang 
relevan bagi peserta didik. Materi diperkaya dengan kebutuhan peserta didik untuk berpikir 
kritis dan analitis sesuai dengan standar internasional. Penyempurnaan lainnya juga dilakukan 
pada standar penilaian. Dalam melakukan evaluasi, khususnya penilaian yang berkaitan 
dengan aspek kognitif, seorang guru dituntut untuk dapat mengembangkan berbagai instrumen 
penilaian yang memadai yang mampu mengungkap secara komprehensif kemampuan peserta 
didik. Selama ini, relatif belum pernah ada pengujian terhadap kualitas soal yang disusun guru 
sehingga dari waktu ke waktu soal yang digunakan pada saat melakukan ulangan atau ujian 
hampir selalu serupa. Padahal perkembangan pola pikir peserta didik semakin maju yang 
seharusnya diikuti dengan kemampuan guru dalam membuat soal yang dapat mengungkap aspek 
kognitif tingkat tinggi, seperti soal aplikasi (applying) dan soal penalaran (reasoning). Bentuk 
soal yang mampu mengungkap kognitif tingkat tersebut dikenal dengan istilah soal High Order 
Thinking Skils (HOTS) yang seharusnya dikuasai oleh guru, agar anak didik terbiasa dengan 
soal yang menantang daya pikir dan penalarannya. 

Namun, pada kenyataannya masih banyak guru yang belum memahami dan menguasai 
cara penyusunan dan pengembangan soal HOTS seperti yang diamanatkan dalam Kurikulum 
2013 (Kurtilas).  Selama ini sebagian besar guru SMA sasaran Kurikulum 2013 cenderung 
masih mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah (LOTS/Lower Order Thinking Skills) dan 
soal-soal yang dibuat tidak kontekstual. Soal-soal yang disusun oleh guru umumnya mengukur 
keterampilan mengingat (recall). Bila dilihat dari konteksnya sebagian besar menggunakan 
konteks di dalam kelas dan sangat teoretis, serta jarang menggunakan konteks di luar kelas. 
Akibatnya, tidak memperlihatkan keterkaitan antara pengetahuan yang diperoleh dalam 
pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini juga terjadi pada guru-guru SMA Negeri 1 Kodi, dimana sebagian besar guru 
masih memiliki kemampuan yang sangat rendah, bahkan ada yang belum mengerti sama sekali 
tentang cara penyusunan soal-soal HOTS. Hal ini nampak pada soal-soal ujian semester, dimana 
soal-soal yang dibuat tidak kontekstual. Soal-soal yang disusun oleh guru umumnya hanya 
mengukur keterampilan mengingat (recall) siswa saja. 

Rendahnya kemampuan guru dalam menyususn soal HOTS bisa disebabkan oleh dua faktor, 

pelatihan tentang penulisan soal-soal HOTS, kurangnya sosialisasi tentang penyusunan soal 
HOTS; dan (2) faktor dari guru itu sendiri (internal), yaitu kurangnya kemauan untuk belajar, 
rendahnya minat dan semangat dalam memacu diri untuk pengikuti perkembangan dalam dunia 
pengajaran yang salah satunya adalah tentang  penulisan soal HOTS, dan lain sebagainya.

 Oleh karena itu kondisi ini harus dicarikan solusinya. Salah satu alternatif pemecahan 
masalah ini adalah meningkatkan kemampuan guru-guru dalam menyusun soal HOTS melalui 
ini In House Training. Secara khusus, kegiatan ini ditujukan kepada guru-guru yang mengajar 
mata pelajaran UN yang tingkat kemampuannya sangat rendah dan belum bisa sama sekali 
membuat soal-soal HOTS. 
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LANDASAN TEORI
Pengertian dan konsep soal HOTS

Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat 
(recall), menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (recite). 
Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan: 1) transfer satu konsep ke 
konsep lainnya, 2) memproses dan menerapkan informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai 
informasi yang berbeda-beda, 4) menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 
5) menelaah ide dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS 
tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall.

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.

Dimensi proses berpikir dalam Taksonomi Bloom sebagaimana yang telah disempurnakan 
oleh Anderson & Krathwohl (2001), terdiri atas kemampuan: mengetahui (knowing-C1), 
memahami (understanding-C2), menerapkan (aplying-C3), menganalisis (analyzing-C4), 
mengevaluasi (evaluating-C5), dan mengkreasi (creating-C6). Soal-soal HOTS pada umumnya 
mengukur kemampuan pada ranah menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), 
dan mengkreasi (creating-C6). 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 untuk menentukan keputusan didahului dengan proses berpikir menganalisis informasi 
yang disajikan pada stimulus lalu peserta didik diminta menentukan keputusan yang terbaik. 
Bahkan kata kerja ‘menentukan’ bisa 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. Stimulus 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-permasalahan yang ada di lingkungan 
sekitar satuan pendidikan seperti budaya, adat, kasus-kasus di daerah, atau berbagai keunggulan 
yang terdapat di daerah tertentu. Kreativitas seorang guru sangat mempengaruhi kualitas dan 
variasi stimulus yang digunakan dalam penulisan soal HOTS.

Karakteristik
Soal-soal HOTS sangat direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai bentuk penilaian 

kelas. Untuk menginspirasi guru menyusun soal-soal HOTS di tingkat satuan pendidikan, 
berikut ini dipaparkan karakteristik soal-soal HOTS.
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a. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi
(ACER) menyatakan bahwa kemampuan 

menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, menciptakan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi 
bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang.Dengan demikian, jawaban 
soal-soal HOTS tidak tersurat secara eksplisit dalam stimulus.

Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah (problem 
), keterampilan berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif (  thinking), kemampuan 

berargumen (reasoning), dan kemampuan mengambil keputusan (decision making).Kemampuan 
berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting dalam dunia modern, sehingga 
wajib dimiliki oleh setiap peserta didik. Kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam HOTS, terdiri 
atas: a) kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar; 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. 
is NOT same as higher order thinking. Tingkat kesukaran dalam butir soal tidak sama dengan 
kemampuan berpikir tingkat tinggi. 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.

Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena 
itu agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka proses pembelajarannya juga 
memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas. 
Aktivitas dalam pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas dan 
berpikir kritis.

b  Berbasis permasalahan kontekstual
Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, 

dimana peserta didik 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 peserta didik untuk menghubungkan (relate), menginterpretasikan (interprete), 
menerapkan (apply)dan mengintegrasikan(integrate) ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas 
untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata. Ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis 
pada asesmen autentik adalah a) Peserta didik mengkonstruksi responnya sendiri, bukan sekadar 
memilih jawaban yang tersedia; b) Tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia 
nyata; c) Tugas-tugas yang diberikan tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar, tetapi 
memungkinkan banyak jawaban benar atau semua jawaban benar.

c. Menggunakan bentuk soal beragam
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. Hal ini penting diperhatikan oleh guru agar penilaian yang 
dilakukan dapat menjamin prinsip objektif. Artinya hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dapat 
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menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Penilaian 
yang dilakukan secara objektif, dapat menjamin akuntabilitas penilaian.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di ruang guru SMA Negeri 1 Kodi pada tahun pelajaran 2018/2019. 

Sedangkan waktu pelaksanaannya dilakukan pada akhir semester ganjil selama 2 (dua) hari, yaitu pada 
tamggal 17 dan 18 Desember 2018. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru-guru 
SMA Negeri Kodi yang mengajar mata pelajaran UN, yaitu mereka yang mengajar di kelas X. Kelas 
XII dan Kelas XII yang berjumlah 24 orang.

Desain Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research) dengan 
mengadopsi model Arikunto (2006: 93). Penelitian dilaksanakan selama 2 siklus, dengan tiap siklus 
terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pemantauan, (4) evaluasi 

SMA Negeri Kodi yang berjumlah 24 orang. Karena fokus kegiatan ini adalah pada ranah kognitif, 
maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah instrumen daftar cocok (checklist). 
Daftar cocok berisi 14 pernyataan untuk mengetahui kemampuan guru dalam hal menyusun soal 
HOTS dalam bentuk esei. 

Untuk memperoleh data tentang kemampuan awal guru dalam menyusun soal HOTS, maka 
dilakukan pemeriksaan terhadap soal-soal yang disusun oleh guru pada pelaksanaan penilaian semester 
ganjil tahun pelajaran 2018`2019.  Sedangkan untuk mengetahui perkembangan kemampuan guru 
dalam menyusun soal HOTS, maka pada penghujung kegiatan guru diberi tugas untuk menyusun soal 
esei sejumlah 5 nomor, kemudian dikumpulkan lalu dilakukan analisis. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriftif kuantitatif, dengan 
penjelasan sebagai berikut:
Pertama, data kuantitatif yang diperoleh dari hasil daftar cocok diolah untuk memperoleh  Nilai masing-
masing guru dalam menyusun soal HOTS  dengan menggunakan rumus:

Keterangan:
N : Nilai
SP : Jumlah skor yang diperoleh
SM : Skor maksimal

Kedua, untuk menghitung rata-rata kemampuan guru digunakan rumus (Siregar, 10:20):

 
Keterangan:

 : Nilai Rerata

n  : Jumlah guru
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Selain itu, untuk membantu penyajian hasil analisis data, terutama penyajian informasi 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum pelaksanaan kegiatan, maka dilakukan pemeriksaan serta telaah  terhadap soal-soal 

yang dibuat oleh para guru-guru mata pelajaran UN yang berjumlah 24 orang untuk Penilaian 
Semester ganjil SMA Negeri 1 Kodi tahun pelajaran 2018/2019. Pada pelaksanaan Penilian 
Semester ganjil tersebut menggunakan bentuk esei dengan jumlah soal 5. Pemeriksaan terhadap 
soal-soal yang dibuat oleh para guru tersebut dilakukan dengan meggunakan instrumen yang 
sudah disediakan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan awal 
para guru dalam menyusun soal HOTS. Hasil dari pemeriksaan terhadap soal-soal Penilaian 
Ujian semester tampak pada tabel 1 berikut:

No Rentang Nilai Jumlah %

1 91 – 100 Sangat baik 0 0
2 81 – 90 Baik 0 0
3 71 – 80 Cukup 2 8,33
4 51 – 70 Kurang 1 4,17
5 00 – 50 Sangat kurang 21 87,50

Berdasarkan Tabel 1 diatas, diketahui bahwa belum ada guru yang mampu mencapai nilai 

dan sangat baik tidak ada (0%). Sedangkan untuk yang mendapat nilai Cukup adalah 2 orang 
(8,33%). Dan sisanya yang mendapat nilai kurang 1 orang (4,17%), terbanyak adalah yang 
mendapat nilai sangat kurang 21 orang (87,50%). Dengan demikan hasil ini lalu diasumsikan 
bahwa guru belum mampu menyusun soal HOTS. Meskipun demikan tetap dilakukan perhitungan 
untuk mengetahui rerata kemampuan guru dalam hal menyusun soal HOTS, digunakan rumus:

Dari hasil perhitungan ini menunjukan bahwa Nilai rerata kemampuan guru dalam 
menyusun soal HOTS hanya 40,17

Pelaksanaan
Siklus 1 (hari pertama)
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Perencanaan\
Sebelum pelaksanaan tindakan atau kegiatan, maka dilakukan persiapan-persiapan agar 

pada saat pelaksanaan dapat berjalan sesuai harapan. Adapun persiapan yang dilakukan adalah:
(a) Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan, (b) Menghubungi rekan sejawat sebagai 

pendamping, (c) Menginformasikan kepada guru peserta pelatihan melalui Wakil kepala 
sekolah urusan Kurikulum. Dalam hal ini peserta kegiatan diundang melalui surat resmi, (d) 
Mempersiapkan segala Sarana pendukung sperti ATK, tempat kegiatan, dan lain sebagainya,( 
e) Mempersiapkan dan membuat materi pelatihan, f) Mempersiapkan dan membuat instrumen 
monitoring dan evaluasi, dan (g) Membentuk Panitia Pelaksana.

Pelaksanaan
Kegiatan Siklus 1 dilaksanakan pada hari Senin tanggal     bertempat di ruang pertemuan 

SMA Ngeri 1 Kodi. Pada pertemuan ini, kegiatan pelatihan diawali Sambutan oleh Pengawas 
Pembina Sekolah Menengah UPT Pendidikan Wilayah X Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 
Bapak Drs. Andereas Muda Kondo, sekaligus membuka kegiatan dengan resmi. Selanjutnya 
sambutan oleh Kepala Sekolah sekaligus sebagai Penulis menyampaikan pemaparan secara 
garis latar belakang, maksud dan tujuan kegiatan dengan maksud agar para peserta memperoleh 
gambaran awal gagasan diadakannya kegiatan ini dan juga mengetahui maksud dan tujuannya, 
serta manfaatnya bagi pengembangan wawasan guru-guru, khususnya tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan trend penilaian pada saat ini yang sejalan dengan Kurikulum 2013. Metode 
yang digunakan ceramah, diskusi, dan tanya jawab tentang permasalahan yang berkaitan 
pengembangan soal HOTS; latihan mengubah soal biasa menjadi HOTS dan tugas kelompok 
berupa pengembangan soal HOTS; serta mempresentasikannya. Melalui metode-metode tersebut 
diharapkan peserta kegiatan IHT benar-benar memahami dan menguasai pengembangan soal 
HOTS secara baik dan benar sehingga mampu mempraktekannya dalam kegiatan pembelajaran 
di sekolah, serta mampu menularkan kepada guru-guru lainnya dapat berhasil dengan baik dan 
benar.

Pada akhir kegiatan, peserta diberi tugas individu untuk membuat soal HOTS sebanyak 
5 soal berbentuk esei. Kemudian hasil pekerjaan peserta lalu dikumpulkan untuk dilakukan 
anlisis berdasarkan insrumen yang sudah disiapkan

Observai
Pada tahapan ini dilakukan pemantauan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. 

Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung dengan mulai dari awal kegiatan, bahkan 
sebelum pelaksanaan kegiatan sampai selesai. Hal-hal yang dipantau adalah, keaktifan 
guru, kegiatan guru, penyampaian materi, hambatan yang terjadi. Salah satu contoh yang 
paling menonjol yang menjadi hambatan adalah masih ada guru yang belum bisa sama 
sekali mengoperasikan komputer, padahal sudah jadi guru senior. Akibatnya motivasi untuk 
mengembangkan diri guna mengikuti tuntunan kemajuan dunia pendidik terutama dalam 
menggunakan komputer sudah mulai kendor. Guru-guru seperti yang cendrung pasif dalam 
mengikuti kegiatan, tetapi hal ini hanya terjadi 1, 2 orang saja. Intinya semua kejadian yang 
terjadi selama berlangsungnya kegiatan dicatat untuk dijadikan sebagai bahan yang akan 
melengkapi evaluasi terutama dari dari aspek sikap peserta dalam mengikuti kegiatan ini. 
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Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan guru dalam menyusun 
soal HOTS setelah diberi pelatihan. Evaluasi dilakukan terhadap hasil pekerjaan guru berupa 
penyusunan soal HOTS berbentuk esei sebanyak 5 nomor. Setelakh itu hasil pekerrjaan guru 
dianalisis dengan menggunakan instrumen yang sudah disediakan. Hasil evaluasi, yaitu Nilai 

tabel 2 berikut:

No Rentang Nilai Jumlah %
1 91 – 100 Sangat baik 2 8.33
2 81 – 90 Baik 14 58,33
3 71 – 80 Cukup 5 20,83
4 51 – 70 Kurang 3 12,50
5 00 – 50 Sangat kurang - 0

Berdasarkan tabel 2 diatas nampak bahwa dari 24 orang guru peserta kegiatan ada 14 orang 
(58,33 00%) yang memperoleh nilai Baik, bahkan 2 orang guru (8,33%) memperoleh nilai 
dengan Sangat baik. Artinya 16 orang guru (66,67%) yang sudah mencapai nilai minimal 81. 
Tetapi masih ada 8 orang guru (33,33%) yang masih belum berhasil belum mencapai angka 
minimal 81, yaitu secara berturut-turut 5 orang (20,83%) dengan nilai Cukup dan 3 orang (12, 
50%) dengan nilai kurang. Sedangkan Nilai rerata Kemampuan guru dalam menulis soal HOTS 
adalah 81,75

mengikuti kegiatan ini, baik dari sisi pengelolaan, informasi baru serta aplikasi dari hasil 
kegiatan.

Secara umum, kegiatan IHT pada hari pertama atau siklus 1 berhasil dan tepat sasaran, 
karena sebagian besar peserta menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan banyak manfaat 
khususnya mengetahui seluk-beluk soal HOT serta pengembangannya. Dengan demikian 
mereka dapat mengembangkannya dalam praktek pembelajaran di sekolah. Harapannya, 
peserta benar-benar dapat terus mengembangkan soal-soal serupa, jika perlu mengajak guru-
guru lainnya, sehingga menjadi luas kemanfaatannya.

Siklus 2 (hari kedua)
Perencanaan 

Tindakan pada siklus 2 merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan 
atau kelemahan yang terjadi pada siklus 1. Pelaksanaan siklus 2 didasarkan pada hasil evaluasi 

2 adalah lebih memperkuat kerja kelompok atau diskusi  agar terjadi saling tukar informasi antar 
anggota. Selain itu, 8 orang yang masih belum mencapai KKM menjadi prioritas pendampingan 
dalam pelaksanaan latihan selama kegiatan. Tetapi bagi mereka yang sudah memperoleh nilai 
baik bisa meningkatkan tersu kemampuannya agar bisa lebih tinggi lagi.  
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Pelaksanaan
Pada hari kedua kegiatan, kegiatan diawali dengan pengantar oleh Kepala Sekolah, terutama 

tentang penegasan dan mekanisme dalam kerja kelompok serta mempresentasikan hasilnya. 
Setelah itu dimulailah kegiatan kelompok, yaitu masing-masing kelompok harus merubah 5 
soal biasa yang sudah diberikan pada hari sebelumnya untuk dijadikan soal HOTS sesuai dengan 
langkah-langkah yang sudah ditentukan. Waktu yang disediakan untuk kegiatan kelompok ini 
adalah 30 menit. Selama kegiatan/diskusi kelompok dilakukan penilaian sikap, yaitu keaktifan 
peserta dalam mengikuti kegiatan dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas antar anggota 
kelompok. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan presentasi oleh masing-masing kelompok.

Setiap satu kelompok selesai mempresentasikan hasil pekerjaannya, maka secara langsung 
dilakukan tanya jawab dan diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta pelatihan. Kegiatan 
presentasi dan diskusi kelompok kali ini  berlangsung dengan seru dan hidup karena guru yang 
hadir sagat bersemangat memberi masukan dan mencari kebenaran tentang bentuk soal HOTS. 
Oleh karena itu, agar pemahaman peserta sama, setiap akhir presentasi instruktur memberikan 
pemantapan konsep dan penjelasan bagaimana soal HOTS yang benar untuk setiap butir soal 
yang dikembangkan oleh peserta pelatihan. Ada beberapa soal yang memang sudah benar, tetapi 
ada juga yang harus direvisi ringan atau berat (diganti). Pada umumnya, guru masih terjebak 
dengan soal bentuk lama karena sebagian dari mereka masih mengandalkan mengambil dari 
buku, bukan pengembangan soal dari pemikiran sendiri.

Setelah kegiatan presentasi kelompok, dilaukan break untuk snack selama 15 menit sebelum 
melanjutkan ke kegiatan berikutnya. 

Setelah itu, maka kegiatan dilanjutkan dengan pemberian tugas kepada peserta untuk 
menyusun soal HOTS secara individu. Bentuk soalnya adalah esei dengan jumlah soal 5 nomor. 
Setelah selesai, maka soal yang dibuat lalu dikumpulkan dan telaah serta dianalisis oleh penyaji 
dengan menggunaan instrumen yang sudah disiapkan

Observasi
Pemantauan kembali dilakukan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring 

dilakukan selama kegiatan berlangsung dengan mulai dari awal kegiatan, bahkan sebelum 
pelaksanaan kegiatan sampai selesai. Hal-hal yang dipantau adalah, keaktifan guru, kegiatan 
guru, penyampaian materi, hambatan yang terjadi. Kali ini diskusi kelompok lebih hidup 
dibandungkan dengan diskusi kelompok pada siklus 1 karena setiap kelompok rata-rata berebut 
untuk menyampaikan idenya, baik dalam hal tampil ke depan untuk memprsentasikan hasil 
kerjanya kelompok maupun dalam hal menaggapi hasil kerja kelopok lainnya. Guru-senorpun 
sudah mulai aktif dan tidak segan untuk bertanya baik kepada nara sumber atau keoada temannya 
sendiri

Pada akhir dari kegiatan siklus 2 kembali dilakukan evaluasi untuk mengetahui kemajuan 
kemampuan guru dalam hal membuat soal HOTS. Mekanismenya sama seprti siklus 1, yaitu 
dengan memberikan tugas individu kepada peserta berupa menulis soal HOTS 5 buah soal 
per orang. Setelah itu hasilnya dikumpulkan dan dianalisis oleh penulis dengan negggunakan 
instrumen yang sudah disiapkan. Hasilnya dapat dilihat pada tebel berikut:
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No Rentang Nilai Jumlah %
1 91 – 100 Sangat baik 7 29.17
2 81 – 90 Baik 15 62,90
3 71 – 80 Cukup 2 8,33
4 51 – 70 Kurang - 0
5 00 – 50 Sangat kurang - 0

Berdasarkan tabel 3 diatas nampak bahwa 22 guru peserta kegiatan ada 15 orang (62, 90%) 
yang memperoleh nilai Baik, bahkan 7 orang guru (29,177%) memperoleh nilai dengan Sangat 
baik. Artinya 22 orang guru (91,67%) yang sudah mencapai nilai minimal 81. Meskipun masih 
ada 2 orang guru (8,33) yang masih belum berhasil belum mencapai angka minimal 81 dengan 
nilai Cuku. Sedangkan Nilai rerata Kemampuan guru dalam menulis soal HOTS adalah 87,58

peserta selama mengikuti kegiatan ini, baik dari sisi pengelolaan, informasi baru serta aplikasi 
dari hasil kegiatan.

Secara umum, kegiatan IHT ini berhasil dan tepat sasaran, karena sebagian besar peserta 
menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan banyak manfaat khususnya mengetahui seluk-
beluk soal HOT serta pengembangannya. Dengan demikian mereka dapat mengembangkannya 
dalam praktek pembelajaran di sekolah. Harapannya, peserta benar-benar dapat terus 
mengembangkan soal-soal serupa, jika perlu mengajak guru-guru lainnya, sehingga menjadi 
luas kemanfaatannya.

Pembahasan
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dipaparkan diatas, pelaksanan In House 

Training pada guru Mata Pelajaran UN SMA Negeri 1 Kodi untuk meningkatkan kemampuan 
mereka dalam menyusun soal HOTS berdampak positif. Hasil yang diperoleh dari tindakan 
ini menunjukan terjadinya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun soal HOTS. Dari 
24 peserta yang mengikuti kegiatan ini, 16 orang (66, 67%) berhasil melampau nilai minimal 
81 pada siklus 1 dan meningkat jumlahnya menjad 22 orang (91,67%) pada siklus 2.  Kalau 

siklus 1, dan meningkat menjadi 15 orang (62,50%) pada siklus 2. Sedangkan yang memperoleh 
nilai amat baik adalah sebanyak 2 orang (8,33%) pada siklus 1, dan meningkat menjadi 7 orang 
(29,17%) pada siklus 2. Sedangkan untuk nilai rata-rata kemampuan guru dalam menyusun 
soal HOTS,
87,58% pada siklus 2 jika dibandingkan nilai rata-rata sebelum pelaksanaan tindakan yang 
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HOTS dari 
pra kegiatan, siklus 1 dan siklus 2

Sedangkan Nilai rata-rata kemampuan guru dalam menyusun soal HOTS adalah 83. Ini 

memperlihatkan peningkatan rata-rata kemampuan guru:

Meskipun demikian, masih ada 2 orang guru (8,33%) yang belum mencapai nilai KKM 
atau nilai 81, atau belum belum behasil tetapi dengan nilai cukup.

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan In house training untuk 
meningkatkan kemampuan dalam menyusun soal HOTS di SMA Negeri 1 Kodi ini berhasil 
dengan baik dan sukses.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan IHT ini telah berhasil memberikan pemahaman tentang ciri-ciri dan cara 

pengembangan soal HOTS yang berkualitas baik, memberikan pengalaman langsung dalam 
mengubah soal biasa menjadi soal HOTS dan dalam pengembangan soal HOTS bagi guru-
guru Mata Pelajaran UN di SMA Negeri 1 Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan 
penilaian sikap keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab secara berturut-turut berada pada 
kategori baik dan sangat baik. Penilaian terhadap penguasaan soal HOTS melalui tugas 
mandiri mengubah soal biasa menjadi soal HOTS maupun pengembangan soal HOTS secara 
berkelompok menunjukkan hasil yang menggembirakan, karena sebagian besar guru (22 dari 
24 orang) dapat menguasai dengan baik, tinggal 2 orang yang belum menguasai karena nilainya 
belum mencapai angka minimal 81.

Berdasarkan hasil kegiatan in house training peningkatan kemampuan guru dalam menyusun 
soal HOTS yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran, yaitu sebagai berikut: 1) Bagi 
Sekolah, sebagai bahan pemikiran pentingnya diadakan pelatihan pengembangan soal HOTS 
kepada semua guru, sehingga guru-guru mengenal, memahami dan dapat mempraktikkannya 
ketika merakit dan mengembangkan soal. 2) Bagi guru-guru, terutama yang belum memahami 
teknik pembuatan soal-soal HOTS, perlu memacu diri melalui kegiatan-kegiatan pengmbangan 
diri melalui pelatihan-peltihan, misalnya in house training dan sebaginya. Atau bisa belajar 
secara terbimbing kepada mereka yang sudah menguasai teknik pembuatan soal-soal HOTS.
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