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Abstrak— Salah satu indikasi keberhasilan peningkatan sumber daya manusia dalam 

bidang pendidikan adalah siswa memiliki higher oder thinking skills (HOTS) yang 

baik, karena tujuan utama pembelajaran pada abad 21 ini adalah mengembangkan dan 

meningkatkan HOTS siswa. Oleh karena itu, instrumen pengukur HOTS menjadi 

penting bagi seorang pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

menghasilkan instrumen pengukur HOTS matematika siswa SMA yang valid, 

reliabel, tingkat kesukaran sedang, dan daya pembeda yang baik/diterima. Penelitian 

ini merupakan penelitian pengembangan yang meliputi: menyusun spesifikasi tes,  

menulis soal tes, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisis butir soal, 

memperbaiki tes, dan  merakit tes. Uji coba instrumen dilakukan di kelas X pada tiga 

sekloah SMA Kota Yogyakarta dengan keseluruhan subjek uji coba sebanyak 169 

siswa. Teknik dalam mengumpulkan data pada penelitian pengembangan ini adalah 

tes tertulis. Instrumen pengumpulan data berupa lembar soal uraian, pilihan ganda dan 

jawaban singkat. Instrumen yang diujicobakan dibagi menjadi dua paket soal. Soal 

paket A sebanyak 15 butir dan soal paket B sebanyak 16 butir. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa instrumen yang dibuat valid. Hal ini berdasarkan perhitungan 

yang menggunakan rumus Aiken, bahwa nilai V pada semua butir soal ≥ 0,3. Di 

samping itu, soal paket A dan paket B menghasilkan soal paket yang reliabel, dengan 

masing-masing nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,738 dan 0,658. Tingkat kesukaran 

pada paket A memiliki butir soal yang berkategori mudah sebesar 6,67%, berkategori 

sedang sebesar 46,67%, dan berkategori sulit sebesar 46,67%. Pada paket B, butir soal 

yang berkategori mudah sebesar 12,50%, berkategori sedang sebesar 12,50%, dan 

erkategori sulit sebesar 75%. Daya pembeda pada soal paket A memiliki butir soal 

yang diterima sebesar 53,33%, butir soal yang direvisi sebesar 26,67%, dan butir soal 

yang ditolak sebesar 20%. Pada soal paket B, butir soal yang diterima sebesar 

37,50%, butir soal yang direvisi sebesar 18,75%, dan butir soal yang ditolak sebesar 

43,75%. 

Kata kunci: analisis instrumen, higher order thinking skills (HOTS), validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM), karena pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan perubahan pada diri 

manusia. Siswa, sebagai manusia pembelajar di sekolah, memiliki banyak sekali potensi pada diri mereka 

yang merupakan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hal yang sangat penting 

yang dibutuhkan siswa untuk merubah pikiran/mindset mereka menjadi berkualitas.  

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pengembangan dalam kurikulum 2013 yang berdasarkan atas 

landasan filosofis. Permendikbud No. 69 tahun 2013 menyatakan bahwa kurikulum 2013 dikembangkan 

berdasarkan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik 

menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan 

pendidikan nasional telah dicantumkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional RI No. 20 Tahun 2003 yaitu, “Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 

Peran pendidikan di sekolah yang terdapat dalam kurikulum, berfokus untuk mengembangkan 

sumber daya manusia seperti kognitif, afektif dan psikomotorik, atau sikap spiritual, sikap sosial, 
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pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) 

merupakan salah satu sumber daya manusia, yang dalam hal ini adalah pengetahuan dan keterampilan, 

sehingga harus ditingkatkan dan dikembangkan. Oleh karena itu, salah satu indikasi keberhasilan 

peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan adalah siswa memiliki kemampuan berpikir 

tingkat tinggi (HOTS) yang baik, karena tujuan utama pembelajaran pada abad 21 ini, adalah untuk 

mengembangkan dan meningkatkan berpikir tingkat tinggi siswa [1]. 

Khususnya dalam pelajaran matematika, HOTS merupakan salah satu yang prioritas untuk 

dikembangkan. Mengikuti Peraturan Menteri No. 22 tahun 2006, Standar Isi untuk mata pelajaran 

matematika menyatakan bahwa matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Agar siswa dapat mengembangkan kemampuan tersebut, maka HOTS harus biasa dilatihkan. 

Dengan demikian, dalam proses pembelajaran di kelas guru perlu memberikan soal-soal atau latihan yang 

memuat HOTS, atau ketika mengadakan suatu tes/ujian seperti ulangan harian, UTS atau UKK, guru 

memberikan soal-soal yang memuat HOTS, walaupun hanya beberapa butir soal saja. Suatu kemampuan 

apapun selalu membutuhkan latihan, sedangkan latihan untuk dapat mengembangkan HOTS siswa adalah 

dengan mengerjakan soal-soal yang memuat HOTS. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh 

CCEA (Council for Curriculum, Assessment and Examinations), bahwa guru dan praktisi harus memiliki 

beberapa panduan praktis tentang bagaimana keterampilan berpikir dapat ditingkatkan dalam tahun 

pertama anak masuk sekolah, dan bagaimana untuk menilai apakah anak-anak berpikir dengan cara yang 

konstruktif atau tidak [2]. 

Kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemampuan higher order thinking (HOT) 

siswa disebut kegiatan pengukuran, karena kegiatan apapun yang dilakukan di dunia ini tidak lepas dari 

pengukuran [3]. Keberhasilan guru melakukan uji coba kepada siswa, seperti memberikan tes yang 

memuat soal HOTS, dapat diketahui melalui suatu pengukuran. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh 

guru, dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali guru tersebut melakukan pengukuran terhadap subjek 

yang sama, diperoleh hasil yang relatif sama (reliabel). Hal itu akan berlaku jika instrumen yang diukur 

tidak berubah. 

Selain reliabel, instrumen yang akan dijadikan sebagai pengukur oleh guru, harus diestimasi 

terlebih dahulu kevalidannya. Suatu instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang 

tinggi jika instrumen yang dibuat menjalankan fungsi ukurnya [4]. Apabila suatu instrumen menghasilkan 

data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran (tidak sesuai dengan fungsi ukur), maka instrumen 

tersebut memiliki kevalidan yang rendah. Mencermati hal tersebut, hendaknya guru dapat membuat atau 

mengembangkan instrumen HOTS yang valid dan reliabel. 

Referensi [5] menyatakan bahwa karakteristik higher order thinking skills (HOTS) yaitu 

“characteristics of higher-order thinking skills: higher-order thinking skills encompass both critical 

thinking and creative thinking”. Maksudnya, karakteristik kemampuan berpikir tingkat tinggi mencakup 

berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis dan kreatif merupakan dua kemampuan manusia yang 

sangat mendasar karena berpikir kritis dan berpikir kreatif dapat mendorong seseorang untuk senantiasa 

memandang setiap permasalahan yang dihadapi secara kritis, dan mencoba mencari penyelesaiannya 

secara kreatif, sehingga diperoleh suatu hal baru yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupannya. 

Selain itu, higher order thinking skills (HOTS) memiliki karakteristik, seperti  yang diungkapkan 

Resnick [6], yaitu non algoritmik, bersifat kompleks, multiple solutions (mempunyai banyak solusi), 

melibatkan variasi pengambilan keputusan dan interpretasi, penerapan multiple criteria (banyak kriteria), 

dan bersifat effortful (membutuhkan banyak usaha). Disebut effortful (banyak usaha) karena ketika 

menyelesaikan soal HOTS, dibutuhkan pemikiran yang lebih dan mendalam. 

Oleh Karena itu, guru dapat membuat atau mengembangkan instrumen yang memuat indikator 

berpikir kritis dan berpikir kreatif dengan karakteristik-karakteristik tersebut, yang bertujuan melatih 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa untuk memecahkan suatu permasalahan. Hal ini penting 

dilakukan, karena menurut Depdikbud [7] melatih HOTS siswa merupakan tujuan kurikulum yang 

termuat dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA dan tuntutan bagi guru yang tercantum 

pada Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Guru dapat melakukan kegiatan 

pengukuran HOTS matematika siswa menggunakan pendekatan yang disarankan untuk mengukur 

berpikir tingkat tinggi. Pendekatan tersebut menggunakan context-dependent item sets atau seperangkat 

butir soal yang terdiri dari pengantar dan diikuti oleh pilihan jawaban dan context-dependent item sets 

atau latihan menafsirkan. Materi pengantar untuk membuat butir soal tes HOTS diantaranya 

menggunakan gambar, grafik, tabel dan sebagainya yang menuntut siswa pada tingkat penerapan 

taksonomi tujuan pendidikan dan melibatkan proses kognitif tingkat yang lebih tinggi [8]. 
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Pada Ujian Nasional (UN) tahun 2013/2014 pemerintah sudah mencantumkan soal-soal yang 

memuat HOTS. Khususnya pada soal UN matematika pada jenjang SMA/MA, sudah memuat soal HOTS 

berupa soal olimpiade intenasional sebanyak 2 soal dari 40 soal atau sebesar 5%. Diperkirakan untuk 

pelaksanaan UN tahun berikutnya, soal-soal olimpiade internasionalnya akan lebih banyak.  

Hal ini merupakan salah satu yang mendasari guru untuk dapat membuat atau mengembangkan 

instrumen HOTS, yaitu instrumen yang mengukur beberapa aspek HOTS siswa. Soal pada UN tersebut, 

merupakan salah satu instrumen yang dapat dirujuk oleh guru. Tujuannya tidak lain adalah 

mengidentifikasi kekuatan relatif siswa dan kelemahan berpikir tingkat tinggi siswa (Collins, 2010, p.4). 

Disamping itu juga, guru dapat mengetahui kesiapan mereka untuk mengikuti Ujian Nasional. Jika guru 

tidak melakukan hal tersebut, dikhawatirkan potensi HOTS yang ada pada diri siswa tidak diketahui dan 

tidak berkembang.  

Memang tidak mudah untuk membuat atau mengembangkan instrumen sebagai pengukur higher 

order thinking skills (HOTS) siswa [9]. Namun jika ada kemauan maka kesulitan itu akan dapat diatasi. 

Seberapa banyak butir pengukur higher order thinking skills (HOTS) harus diberikan, tergantung pada 

tujuan dilakukan penilaian dan jenjang pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin 

banyak pula butir-butir pengukur  higher order thinking skills [10]. 

Berdasarkan data pada TIMSS yang ditulis oleh Mullis, et.al [11], posisi Indonesia pada domain 

kognitif penalaran dan domain konten bilangan masing-masing berada pada peringkat terakhir dan 

peringkat ke-37 dari 43 negara. Berdasarkan jenis kelamin (gender) yang diperoleh dari data TIMSS juga, 

menginformasikan bahwa dari tahun 2007 ke 2011 indonesia mengalami penurunan nilai. 

Hal tersebut dapat disebabkan karena permasalahan yang terjadi di sekolah. Soal-soal yang 

dikerjakan siswa cenderung lebih banyak menguji aspek ingatan yang kurang melatih keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa. Dari hasil survei TIMSS juga diperoleh bahwa kemampuan berpikir anak 

Indonesia secara ilmiah dianggap masih rendah dilihat. Salah satu faktor penyebabnya antara lain karena 

peserta didik di Indonesia kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal yang mengukur HOTS. Selain 

itu, masalah yang dihadapi oleh guru adalah kemampuan dalam mengembangkan instrumen asesmen 

HOTS masih kurang. Ketersedian instrumen yang didesain khusus untuk melatih HOTS juga belum 

banyak, sehingga perlu dikembangkan instrumen pengukur HOTS. 
Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpikir bahwa membuat dan mengembangkan instrumen HOTS 

merupakan sesuatu yang perlu dilakukan. Hal ini didukung oleh banyaknya penelitian yang menggunakan 
metode pembelajaran untuk meningkatkan HOTS siswa, sehingga pengembangan instrumen pengukur 
HOTS menjadi sesuatu yang sangat penting. Peneliti berharap dengan mengembangkan instrumen HOTS 
ini akan membantu guru-guru yang belum memahami bagaimana cara membuat atau mengembangkan 
instrumen HOTS, sehingga guru akan terbiasa memberikan soal-soal yang memuat HOTS kepada siswa 
dan mengetahui seberapa besar kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini khusus bagi makalah hasil penelitian. Bagian ini memuat rancangan, bahan, 

subjek penelitian, prosedur, instrumen, dan teknik analisis data, serta hal-hal yang terkait dengan cara-cara 

penelitian. 

A. Subjek Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen ini dilakukan di kelas X pada tiga sekolah, yaitu SMAN 4 Kota Yogyakarta, 

siswa SMAN 6 Kota Yogyakarta, dan SMAN 10 Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015 dengan total 

169 siswa. Lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Subjek Uji Coba 

Sekolah Kelas Banyaknya Siswa 

SMAN 4 X.E 28 
X.F 25 
X.G 22 
X.H 19 

SMAN 6 X.8 22 
X.9 19 

SMAN 10 X.A 18 
X.D 16 
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Pada Tabel 1 diketahui bahwa subjek uji coba di SMAN 4 Kota Yogyakarta dilakukan pada 

empat kelas, dengan total subjek uji coba sebanyak 94 siswa. Subjek uji coba di SMAN 6 Kota 

Yogyakarta dilakukan pada dua kelas, dengan total subjek uji coba sebanyak 41 siswa. Subjek uji coba di 

SMAN 10 Kota Yogyakarta dilakukan pada dua kelas, dengan total subjek uji coba sebanyak 34 siswa. 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menghasilkan sebuah produk, yaitu 

instrumen pengukur HOTS siswa kelas X. Model penelitian ini diadaptasi dari model pengembangan 

yang dibuat oleh Mardapi [12] yaitu: (1) menyusun spesifikasi tes, (2) menulis soal tes, (3) menelaah soal 

tes, (4) melakukan ujicoba tes, (5) menganalisis butir soal, (6) memperbaiki tes, dan (7) merakit tes. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis, sedangkan 

instrumen pengumpulan datanya berupa soal uraian, pilihan ganda, dan jawaban singkat.  

C. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, validitas konstruk, 

reliabilias, tingkat kesukaran, daya pembeda, kefektifan pengecoh/distraktor, dan kemampuan HOTS 

matematika siswa. Teknik untuk validitas isi yaitu meminta kepada ahli/expert, dalam hal ini sebagai 

validator, untuk memeriksa ketepatan dan memberikan penilaian antara kesesuaian butir soal dengan 

indikator-indikatornya, redaksi penulisan soal, dan kesesuaian pilihan jawaban (pengecoh) pada pilihan 

ganda. Penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria Penilaian Butir Instrumen oleh Ahli/Expert 

Nilai Keterangan 

1 Tidak Relevan 

2 Kurang Relevan 

3 Cukup 

4 Relevan 

5 Sangat Relevan 

 

Setelah diberikan penilaian oleh ahli, selanjutnya peneliti menghitung hasil penilaian 

menggunakan indeks validitas, diantaranya dengan indeks yang diusulkan oleh Aiken sebagai berikut.  

  
  

      
 , dimana                (1) 

Keterangan: 

  : rating penilai 
  : rating penilai kategori terendah 
c : kategori tertinggi 
N : jumlah penilai/responden        [13] 

 

Rentang angka V yang mungkin diperoleh adalah antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi 

angka V (mendekati 1 atau sama dengan 1) maka nilai kevalidan sebuah item/butir soal juga semakin 

tinggi, dan semakin rendah angka V (mendekati 0 atau sama dengan 0) makan nilai kevalidan sebuah 

item/butir soal juga semakin rendah [13].  

Analisis untuk membuktikan validitas konstruk ialah menggunakan analisis faktor eksploratori. 

Analisis faktor eksploratori dapat dilihat dari persentasi varians yang dilihat dari nilai KMO (Kaiser 

Meyer Olkin). Nilai KMO dapat diperoleh melalui aplikasi SPSS IBM 20. Jika nilai KMO lebih dari 0,5, 

maka variabel dan sampel yang digunakan memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut [14].  

Teknik analisis estimasi reliabilitas instrumen yaitu menggunakan teknik estimasi konsistensi 

internal dengan formula Chronbach-alpha yang dibantu aplikasi SPSS IBM 20. Apabila nilai Cronbach's 

Alpha 0,60 dan kurang dari 1, maka instrumen tersebut memiliki korelasi tinggi atau reliabel, sedangkan 

jika nilai Cronbach's Alpha di bawah 0,50 ke bawah, maka instrumen tersebut berkorelasi rendah atau 

tidak reliabel [15]. Hal ini juga didukung oleh Surapranata [16], bahwa koefisien reliabilitas sebesar 0,5 

dapat digunakan untuk tujuan penelitian. 

Teknik analisis data untuk tingkat kesukaran butir soal berupa pilihan ganda dapat dihitung 

dengan rumus: 

 

   
                                           

                               
       (2) 
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[17] 

Tingkat kesukaran dalam bentuk soal uraian dapat dihitung dengan rumus: 

  
                                          

                                            
       (3) 

[17] 

Setelah dilakukan perhitungan, maka butir soal dapat dikategorikan menjadi butir soal yang 

sukar, sedang, dan mudah. Hal itu bergantung koefisien tingkat kesukarannya. Perhatikan Tabel 3. 

Tabel 3. Kategori Tingkat Kesukaran 

Koefisien Kategori 

p < 0,3 Sukar 

0,3  p  0,7 Sedang 

p > 0,7 Mudah 

[16] 

Teknik analisis data untuk daya pembeda berupa pilihan ganda dapat dihitung dengan rumus: 

n

JBJB
DP BA 


        (4)

 

 Dengan: 

DP = Indeks Pembeda soal 

JBA = Jumlah peserta didik kelompok atas  

    yang menjawab soal itu benar 

JBB = Jumlah peserta didik kelompok  

   bawah yang menjawab soal itu benar 

n = Persentase perbandingan ukuran  

     kelompok. 

[17] 

Daya pembeda untuk soal uraian dapat dihitung dengan rumus; 

   
                                      

                  
      (5) 

[17] 

Setelah dilakukan perhitungan, maka butir soal dikategorikan menjadi butir soal yang diterima, 

direvisi, dan ditolak. Hal itu bergantung koefisien daya pembedanya. Jika ada soal yang ditolak, maka 

dapat dibuang atau diganti dengan butir soal yang baru. Perhatikan Tabel 4. 

Tabel 4. Kriteria Daya Pembeda 

Kriteria Koefisien Kategori 

Daya 

Pembeda 

> 0,30 Diterima 

0,10 s.d 0,29 Direvisi 

< 0,10 Ditolak 

[16]  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Validitas isi 

Telaah instrumen ini dilakukan oleh 2 ahli/pakar pada pelajaran matematika. Tahap ini disebut 

proses validasi oleh ahli. Hasil dari telaah oleh validator, menunjukkan bahwa instrumen yang dibuat 

peneliti belum baik. Oleh karena itu, peneliti memperbaiki/merevisi semaksimal mungkin saran-saran 

yang dituliskan pada lembaran-lembaran instrumen yang diberikan oleh validator. Setelah selesai 

diperbaiki, instrumen tersebut diberikan kembali kepada validator untuk dinilai masing-masing butirnya.  

Hasil dari penilaian tersebut dianalisis menggunakan rumus Aiken untuk mengetahui kevalidan 

masing-masing butir soal. Setelah dianalisis, disimpulkan bahwa semua instrumen valid, karena nilai V 

Aiken pada semua butir soal mendekati 1, sehingga siap untuk diujicobakan. Oleh karena sudah valid 

masing-masing butir soalnya, maka instrumen siap untuk diujicobakan. Peneliti tidak mengujicobakan 
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semua instrumen yang dibuat. Instrumen hanya diujicobakan kepada sekolah yang menggunakan KTSP. 

Instrumen yang siap diujicobakan sebanyak 31 butir soal.  

Sebelum diujicobakan, peneliti membagi 31 butir soal tersebut menjadi dua paket soal. 

Pembagian paket soal tersebut berdasarkan pemerataan indikator. Soal paket A sebanyak 15 butir soal 

yang terdiri 3 butir pilihan ganda (butir 7, 62, dan 68), 2 butir jawaban singkat (butir 1 dan 43), dan 10 

butir uraian (butir 4, 22, 25, 28, 34, 37, 40, 44, 65, dan 71). Pada soal paket B sebanyak 16 butir soal yang 

terdiri 3 butir pilihan ganda (butir 50, 63, dan 69), 2 butir jawaban singkat (butir 5 dan 66), dan 11 butir 

uraian (butir 2, 8, 23, 26, 32, 35, 38, 41, 44, 47, dan 72). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Pembagian Butir-Butir Soal menjadi Paket Soal 

 

 Soal Paket A Soal Paket B 

No. Butir 1, 4, 7, 22, 

25, 28, 34, 

37, 40, 43, 

46, 47, 50, 

53, 56. 

2, 5, 8, 23, 26, 

32, 35, 38, 41, 

42, 47, 50, 48, 

51, 54, 57. 

Indikator 

analisis 

4 butir 3 butir 

Indikator 

evaluasi 

4 butir 5 butir 

Indikator 

mencipta 

7 butir 8 butir 

Total 15 butir 16 Butir 

 

Setelah menentukan butir-butir mana saja yang terdapat pada masing-masing paket soal, peneliti 

membagi soal paket uji coba tersebut pada masing-masing sekolah yang bertujuan untuk menentukan 

kelas mana saja yang mendapatkan paket soal A, dan B. Secara detail, dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pembagian Soal Paket 

Sekolah Kelas 
Banyaknya 

Siswa 
Soal Paket 

SMAN 4 X.E 28 A 

X.F 25 A 

SMAN 6 X.8 22 B 

SMAN 10 X.A 18 A 

X.D 16 B 

 

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa soal paket A diujicobakan pada tiga kelas dengan 

banyaknya siswa 71 orang dan soal paket B diujicobakan pada dua kelas dengan banyaknya siswa 38 

orang, Berdasarkan waktu pelaksanaan uji coba dan jam pelajarannya, peneliti meminta bantuan kepada 

rekan/teman sejawat untuk membantu pelaksanaan uji cobanya. Selain karena ada jadwal yang 

bersamaan, dikhawatirkan juga jika dilaksanakan oleh peneliti sendiri tidak tepat waktu untuk 

pelaksanaan uji coba di sekolah berikutnya. 

 

Validitas konstruk 

Setelah selesai melaksanakan penelitian di lapangan selanjutnya ialah melakukan kegiatan 

scoring/penskoran. Hal ini dilakukan salah satunya untuk membuktikan validitas konstruk yang 

menggunakan analisis faktor eksploratori. Hasil analisis faktor eksploratori tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Analisis Faktor Eksploratori 

No. Paket Soal 
Persentasi Varians yang 

dapat Dijelaskan 

1. Soal Paket A 73,7% 

2. Soal Paket B 54,6% 
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Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa persentasi varians yang dapat dijelaskan lebih dari 50%. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel dan sampel yang digunakan memungkinkan untuk 

dilakukan analisis lebih lanjut. 

 

 

Reliabilitas instrumen 

Langkah analisis selanjutnya adalah mengestimasi reliabilitas instrumen. Berikut ini hasil 

kereliabelan masing-masing paket soal yang dapat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Reliabilitas Instrumen 

No. Paket Soal Nilai Cronbach's Alpha 

1. Soal Paket A 0,738 

2. Soal Paket B 0,658 

 

Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai koefisien Cronbach's Alpha adalah 0,738 yang 

berarti soal paket A reliabel. Soal paket B diperoleh nilai koefisien Cronbach's Alpha adalah 0,658 yang 

berarti soal paket B juga reliabel.  

 

Tingkat kesukaran 

Langkah kegiatan analisis selanjutnya adalah menentukan tingkat kesukaran untuk masing-

masing butir soal pada setiap paket soal. Tingkat kesukaran butir soal pada paket A dan paket B dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Tingkat Kesukaran 

No. Paket Soal Presentase 

1. Soal Paket A Mudah 

Sedang 

Sulit 

6,67%  

46,67% 

46,67% 

2. Soal Paket B Mudah 

Sedang 

Sulit 

12,50%  

12,50% 

75% 

 

Berdasarkan Tabel 9, diinformasikan bahwa pada paket A butir soal yang berkategori mudah 

sebesar 6,67%, butir soal yang berkategori sedang sebesar 46,67%, dan butir soal yang berkategori sulit 

sebesar 46,67%. Pada paket B, butir soal yang berkategori mudah sebesar 12,50%, butir soal yang 

berkategori sedang sebesar 12,50%, dan butir soal yang berkategori sulit sebesar 75%.  

 

Daya pembeda 

Langkah kegiatan analisis selanjutnya adalah menentukan daya pembeda untuk masing-masing 

butir soal pada setiap paket soal. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak semua butir soal daya 

pembedanya baik, sehingga ada butir-butir soal yang perlu direvisi/diperbaiki atau diganti/dibuang. 

Selengkapnya peneliti disajikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Daya Pembeda 

No. Paket Soal Presentase 

1. Soal Paket A Diterima 

Direvisi 

Ditolak 

53,33%  

26,67% 

20% 

2. Soal Paket B Diterima 

Direvisi 

Ditolak 

37,50%  

18,75% 

43,75% 

 
Berdasarkan tabel 10, diketahui pada soal paket A, butir soal yang diterima sebesar 53,33%, butir soal 

yang perlu direvisi sebesar 26,67%, dan butir soal yang ditolak sebesar 20%. Pada soal paket B, butir soal 
yang diterima sebesar 37,50%, butir soal yang perlu direvisi sebesar 18,75%, dan butir soal yang ditolak 
sebesar 43,75%.  
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan, yaitu instrumen 
pengukur higher order tinking skills (HOTS) matematika siswa kelas X dikategorikan valid, karena semua 
nilai V di atas 0,3. Instrumen yang terdiri dari 60 butir soal ini, diujicobakan sebanyak 31 butir soal. 
Instrumen yang diujicobakan dibagi menjadi dua paket soal. Soal paket A berjumlah 15 butir dan soal 
paket B berjumlah 16 butir. Soal paket A dan paket B menghasilkan soal paket yang reliabel, dengan 
masing-masing nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,738 dan 0,658. Hasil penelitian selanjutnya yaitu tingkat 
kesukaran pada paket A memiliki butir soal yang berkategori mudah sebesar 6,67%, berkategori sedang 
sebesar 46,67%, dan berkategori sulit sebesar 46,67%. Pada paket B, butir soal yang berkategori mudah 
sebesar 12,50%, berkategori sedang sebesar 12,50%, dan berkategori sulit sebesar 75%. Daya pembeda 
pada soal paket A memiliki butir soal yang diterima sebesar 53,33%, butir soal yang direvisi sebesar 
26,67%, dan butir soal yang ditolak sebesar 20%. Pada soal paket B, butir soal yang diterima sebesar 
37,50%, butir soal yang direvisi sebesar 18,75%, dan butir soal yang ditolak sebesar 43,75%. 
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