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Abstrak— Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan dosen pendidikan 

matematika dalam melaksanakan penilaian Higher Order Thinking Skills (HOTS). 

Penelitian deskriptif eksploratif dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data 

dikumpulkan melalui interview dan focus group discussion. Sumber data adalah 15 

dosen pada program studi pendidikan matematika pada lembaga pendidik dan tenaga 

pendidikan swasta di Kabupaten Bojonegoro. Analisis data dilakukan dengan mencari 

tema, kemudian menentukan hubungan antartema untuk memeroleh pemahaman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dosen dalam melaksanakan penilaian 

HOTS dikategorikan berdasarkan pada sumber masalah dari mahasiswa dan dosen. 

Tantangan dari mahasiswa adalah sebagai berikut: kompetensi mahasiswa dalam satu 

kelas pada umumnya memiliki kemampuan heterogen, mahasiswa belum terbiasa 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang dapat mengukur tingkat HOTS, rerata 

kepercayaan diri mahasiswa dalam kategori rendah, rerata motivasi mahasiswa dalam 

kategori rendah. Tantangan dari dosen adalah: dosen belum memiliki pemahaman 

tentang penilaian HOTS yang memadai, para dosen pada umumnya 

mengimplementasikan pembelajaran berbasis masalah dalam mengembangkan HOTS, 

para dosen mengalami kesulitan dalam mengembangkan penilaian berbasis HOTS, 

dosen mengalami kesulitan dalam mencari contoh masalah untuk mengukur HOTS 

yang ditulis dalam Bahasa Indonesia, dosen pada umumnya mengalami kesulitan 

dalam mengembangkan instrumen HOTS yang layak, para dosen belum memiliki 

pemahaman terkait kegunaan pengukuran HOTS. 

Kata kunci: penilaian HOTS, tantangan dosen pendidikan matematika. 

I. PENDAHULUAN 

 

 

The National Council of Teachers of Mathematics menndeskripsikan bahwa tujuan dari 

pendidikan matematika adalah pemahaman konsep [1]. Pencapaian tujuan pendidikan matematika 

dilakukan melalui keterlibatan peserta didik dalam pemecahan masalah penalaran dan bukti, real-world 

connections, multiple representations, dan komunikasi matematis. Berdasarkan kegiatan yang dapat 

ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan matematika, diperlukan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi. Kegiatan pemecahan masalah berkaitan dengan kemampuan menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi masalah-masalah matematika dengan menggunakan strategi yang tepat [2].  

Keterampilan berpikir tingkat tinggi juga melibatkan analisis, sintesis dan penciptaan; dengan 

kata lain, keterampilan berpikir tingkat tinggi melibatkan tiga bagian atas dari Bloom taksonomi yang 

telah direvisi [3]. Kegiatan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan karakteristik analisis, sintesis dan 

penciptaan dapat dikembangkan melalui latihan pemecahan masalah. 

Brookhart [2] menyatakan bahwa HOTS lebih detail meliputi beberapa aspek, yaitu: 1) Analisis, 

evaluasi, kreasi, 2) Penalaran yang logis atau logika beralasan (logical reasoning), 3) Keputusan dan 

berpikir kritis, 4) Pemecahan masalah, 5) Kreatifitas dan berpikir kreatif. Brookhart [2] menyatakan 

bahwa HOTS adalah (1) berpikir tingkat tinggi berada pada bagian atas taksonomi kognitif Bloom, (2) 

tujuan pengajaran di balik taksonomi kognitif yang dapat membekali peserta didik untuk melakukan 

transfer pengetahuan, (3) mampu berpikir artinya peserta didik mampu menerapkan pengetahuan dan 
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keterampilan yang mereka kembangkan selama belajar pada konteks yang baru. Makna “baru” adalah 

aplikasi konsep yang belum terpikirkan sebelumnya oleh peserta didik, namun konsep tersebut sudah 

diajarkan, ini berarti belum tentu sesuatu yang universal baru. HOTS meliputi berpikir kritis, logis, 

reflektif, metakognitif, dan kreatif. Semuanya diaktifkan ketika individu mendapatkan masalah yang non-

routine, tidak tentu dan penuh pertanyaan. Dengan demikian, keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher 

Order Thinking Skills) merupakan kemampuan peserta didik untuk menghubungkan pembelajaran dengan 

hal-hal lain yang belum pernah diajarkan yang meliputi meliputi kemampuan dalam menganalisis, 

mengevaluasi, dan menciptakan [4]. 

Pemecahan masalah merupakan salah satu usaha yang dapat digunakan dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi mahasiswa, khususnya mahasiswa pada program studi dengan salah 

profil lulusannya adalah guru matematika. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah bagi seorang 

calon guru matematika, seperti halnya kemampuan lain, yaitu penalaran dan pembuktian, komunikasi, 

koneksi, maupun representasi matematika, terbukti dari ditentukannya standar untuk kemampuan-

kemampuan tersebut dalam NCTM Program Standards [5]. Bahkan, Knowledge of Mathematical Problem 

Solving merupakan standar pertama diantara tujuh standar proses yang ditetapkan NCTM. Menurut 

standar NCTM ini, seorang calon guru matematika haruslah mengetahui, memahami, dan dapat 

menerapkan proses dari pemecahan masalah matematika. Kebutuhan untuk mengetahui, memahami, dan 

dapat menerapkan proses pemecahan masalah ini sangat beralasan bagi seorang calon guru matematika. 

Keterampilan pemecahan masalah mahasiswa calon guru merupakan salah bagian penting dalam 

peningkatan pendidikan. Seorang guru yang qualified dapat memfasilitasi peserta didik dalam 

mengembangkan potesi Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Seorang guru yang memiliki keterampilan 

pemecahan masalah yang memadai akan mampu secara kritis meninjau sendiri apa strategi penyelesaian 

yang telah dipilihnya. Pra pemecah masalah yang baik menyadari apa yang sedang mereka lakukan dan 

seringkali memonitor, atau meninjau sendiri, kemajuan diri mereka sendiri, atau menyesuaikan strategi-

strategi mereka saat menghadapai dan memcahkan permasalahan [1]. 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Program international Science Assessment (PISA) 

yang merupakan sistem ujian yang diinisasi oleh Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD), untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia setiap 3 

tahun sekali, menunjukkan bahwa pencapaian kemampuan siswa Indonesia dalam kompetensi 

matematika meningkat dari 375 poin di tahun 2012 menjadi 386 poin di tahun 2015. Peningkatan tersebut 

berdasar Nilai matematika melonjak 17 poin dari 318 poin di tahun 2012, menjadi 335 poin di tahun 2015 

[6]. Peningkatan capaian median yang lebih tinggi dari mean ini merupakan indikator yang baik dari sisi 

peningkatan akses dan pemerataan kualitas secara inklusif, sehingga peningkatan keterampilan 

matematika harus selalu dilakukan karena walaupun terjadi kenaikan nilai tetapi berdasar peringkat, 

Indonesia masih berada dibawah rerata negara OECD. 

Sedangkan berdasarkan hasil Trends in Mathematics International and Science Study (TIMSS) 

pada tahun 2015 didapat bahwa rerata skor yang diraih oleh peserta didik dari Indonesia sebesar 397, 

sedangkan rerata negara dalam peserta TIMSS sebesar 505,684 [7]. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

keterampilan matematika di Indonesia harus terus ditingkatkan. 

Studi yang dilakukan oleh TIMSS mengukur kemampuan kognitif matematika yang terdiri dari 

pengetahuan, penerapan dan penalaran. Sedangkan, studi yang dilakukan oleh PISA mengukur literasi 

matematika yang terdiri dari kemampuan merumuskan, menerapkan dan menginterpretasikan prinsip-

prinsip matematika dalam beberapa konteks termasuk kemampuan melakukan konsep matematika dan 

menerapkan konsep matematika, prosedur, fakta-fakta, menjelaskan dan mengukur beberapa fenomena. 

Pada dasarnya, kedua studi tersebut menekankan penalaran matematika dan pemecahan masalah 

matematis, yang berkaitan dengan kemampuan menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi masalah-

masalah matematika dengan menggunakan strategi yang tepat.  

Rendahnya keterampilan matematis siswa Indonesia dapat diindikasi dari berbagai sumber. 

Salah satu yang diindikasi berhubungan dengan ketermpilan matematis siswa Indonesia adalah mutu 

pendidik. Keberhasilan pendidikan matematika berhubungan dengan beberapa faktor [8]. Salah satu 

faktor yang tururt memberikan kontribusi dalam keberhasilan suatu pendidikan adalah peran guru sebesar 

15% [9]. Sehingga salah satu peningkatan mutu pendidik dapat dimulai dengan membekali mahasiswa 

pendidikan matematika dalam mengembangkan potensi berpikir tingkat tinggi peserta didik. 
Tingkat keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat diukur dengan suatu instrumen. Instrumen higher 

order thinking skill merupakan salah satu alat yang dibutuhkan dosen untuk memantau perkembangan 
mahasiswa calon guru. Penelitian ini adalah untuk menggambarkan tantangan dosen dalam melaksanakan 
penilaian berbasis higher order tinking skills mahasiswa pendidikan matematika.  
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II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini ini memuat design/rancangan, bahan, subjek penelitian (setting), 

measure/instrumen, dan procedure/teknik analisis data, serta hal-hal yang terkait dengan cara-cara 

penelitian. 

A. Design/rancangan 

Penelitian ini merupakan deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan 

tantangan dosen program studi pendidikan matematika matematika pada lembaga pendidik dan tenaga 

pendidikan swasta di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode 

fenomenologi.  

B. Setting 

Studi ini dilakukan untuk menggambarkan tantangan dosen program studi pendidikan matematika 
pada lembaga pendidik dan tenaga pendidikan swasta di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan 
pengalaman dalam melakukan tridarma. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 15 dosen dan  23 
mahasiswa yang diambil dengan purposive sampling. Pengambilan data dilakukan pada tahun 
akademik 2017/2018. 

C. Measure/Instrumen 

Data mengenai tantangan dosen program studi pendidikan matematika pada lembaga pendidik 

dan tenaga pendidikan swasta di Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan penilaian keterampilan 

berpikir tingkat tinggi mahasiswa dikumpulkan melalui interview dan focus group discussion.  
Pengumpulan data dengan FGD dilakukan terlebih dahulu untuk menjaring permasalahan umum. 

Selanjutnya, dilakukan individual interview dengan dosen dengan semi terstruktur untuk memperoleh 
data yang kredibel. Materi dalam FGD dan individual interview pada penilaian Higher Order Thinking 
Skills meliputi tantangan dari dosen dan mahasiswa. 

D. Procedure/Analisis Data 

Data catatan hasil FGD dan individual interview kemudian direduksi. Hasil reduksi ini 

kemudian disajikan dalam tabel dan dicari subtemanya dalam kelompok yang relatif kecil. Selanjutnya, 

antarsubtema-subtema dicari temanya. Analisis data dilakukan dengan menentukan hubungan 

antartema untuk memeroleh pemahaman dengan menggunakan model Bogdan & Biklen [10]. Model 

analisis ini didasarkan pada saran-saran untuk melakukan analisis sebagai suatu bagian 

berkesinambungan dari pengumpulan data yang bermanfaat untuk melakukan analisis final setelah 

meninggalkan lapangan. Saran-saran tersebut meliputi: 1) dorong diri anda untuk membuat keputusan 

yang mempersempit studi, 2) dorong diri anda untuk memutuskan jenis studi yang ingin anda lakukan, 

3) kembangkan pertanyaan-pertanyaan analitis, 4) rencanakan sesi pengumpulan data berdasarkan apa 

yang anda temukan dalam observasi pendahuluan, 5) Tulis “Komentar Pengamat” tentang ide-ide yang 

anda hasilkan, 6) Tulis memo untuk anda sendiri tentang apa yang anda pelajari, 7) ujicobakan ide-ide 

dan tema-tema pada informan, 8) mulai menjajagi kepustakaan sementara anda masih dilapangan, 9) 

bermainlah dengan metafora, analogi dan konsep-konsep, 10) gunakan perangkat visual. Pada studi ini, 

hubungan antartema digunakan untuk memeroleh pemahaman mengenai dosen dalam melaksanakan 

penilaian HOTS. 

 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil interview dan focus group discussions dikelompokkan sesuai dengan tema, kemudian, diteliti 
hubungan antar-tema untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Berdasarkan data, tantangan dosen pendidikan 
matematika dalam melakukan penilaian higher order thinking skills dapat dikategorikan menjadi dua yaitu 
tantangan yang berasal dari mahasiswa dan tantangan yang datang dari dosen. 

Tantangan dari Mahasiswa 

Beberapa tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan Higher Order Thinking Skill (HOTS). 

Secara umum, dosen memberikan tanggapan positif terhadap ide-ide penilaian HOTS. Namun, para dosen 

berpendapat bahwa HOTS hanya relevan untuk mahasiswa dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata, 

sedangkan kemampuan mahasiswa dalam kelas di program studi pendidikan matematika Pada lembaga 
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pendidik dan tenaga kependididkan swasta di Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh mahasiswa dengan 

kemampuan rata-rata ke bawah. Sebagian mahasiswa memiliki motivasi rata-rata dalam menempuh 

beberapa matakuliah, diantaranya aljabar, vektor, geometri, kalkulus. Sedangkan sebagian besar 

mahasiswa pada matakuliah analisis real, metode numerik, matematika diskrit memiliki motivasi rendah. 

Beberapa siswa memiliki performa yang baik sementara yang lain memiliki kinerja yang buruk. 

Akibatnya, kondisi ini menjadi tantangan utama dalam penilaian HOTS. Dalam hal penilaian berbasis 

HOTS, masiswa memiliki kesulitan dalam pemecahan masalah dengan jawaban terbuka dan ranah 

penalaran. Item tes dalam bentuk cerita identik dengan orang-orang sosial yang diuraikan beberapa 

fenomena sehari-hari dalam format masalah matematika. Namun, mahasiswa tidak terbiasa dengan item 

tes dengan varietas lebih. Alasannya karena mahasiswa terbiasa menyelesai soal sesuai dengan intruksi 

yang dosen ajarkan. Para mahasiswa juga belum terbiasa untuk mengembangkan beberapa ide-ide dalam 

penyelesaian masalah.  

Penilaian HOTS menuntut mahasiswa memiliki keterampilan analisis, evaluasi, kreasi, 

penalaran yang logis, keterampilan mengambil keputusan, berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas. 

Namun, karena kenyataan kemampuan awal mahasiswa heterogen, ada tantangan yang dihadapi oleh 

dosen dalam melakukan penilaian berbasi HOTS. Ada mahasiswa dengan kinerja yang baik yang 

memiliki dasar matematis memadai, sementara pada saat yang sama ada mahasiswa lain dengan kinerja 

yang buruk yang memiliki kemampuan dasar kurang memadai. Misalnya, ketika 15 responden diberi 

instrumen berbasis HOTS mengenai analisis riil, mereka sepakat bahwa tidak 80% mahasiswa memiliki 

kemampuan yang kurang dalam ranah penyelesaian masalah dengan berbagai solusi. Masalah 

kemampuan penyelesaian masalah dengan berbagai solusi berhubungan dengan penguasaan konsep dasar 

untuk pelaksanaan penilaian HOTS. 

Penilaian HOTS menuntut mahasiswa untuk dapat menggabungkan beberapa teori dalam 

memecahkan masalah. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa ada banyak mahasiswa yang 

memanfaatkan konsep-konsep yang bersifat mengulang informasi dari dosen sehingga ada kemungkinan 

terjadi pseudo thinking. Mahasiswa masih terbiasa menghafal rumus dan mengerjakan item sebanyak 

yang mereka bisa selesaikan. Salah satu tujuan pemberian tes selama ini adalah untuk mengklarifikasi 

tingkat penguasaan materi yang dipelajari dan mampu menguasai langkah-langkah pemecahan masalah. 

Namun, ketika mahasiswa diberikan item tes yang menuntut kombinasi dari beberapa atau berbagai 

konsep, mereka akan mengalami kesulitan, sedangkan idealnya para siswa harus dapat memahami konsep 

sehingga mereka akan mampu memecahkan masalah bukan menghafal masalah langkah pemecahan 

masalah.  

Permasalahan yang selama ini mahasiswa selesaikan cenderung mengacu pada buku pedoman. 

Sehingga apabila mahasiswa dihadapkan pada suatu permasalahan non rutine, maka tidak banyak yang 

dapat memberikan solusi. Terlebih pada permaslahan dengan jawaban terbuka, mahasiswa cenderung 

hanya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan satu sampai dua alternatif pemecahan masalah. 

Hal tersebut disepakati oleh 13 dari 15 dosen di program studi pendidikan matematika Pada lembaga 

pendidik dan tenaga kependididkan swasta di Kabupaten Bojonegoro. Mereka berpendapat bahwa 

rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa harus selalu ditetapkan. Salah satu tolak ukur 

dari keberhasilan mahasiswa dalam berikir tingkat tinggi adalah dapat lolos seleksi ON-MIPA yang 

selama ini dilakukan oleh Kopertis Wilayah VII. 

Penggunaan soal berbasis HOTS dengan jawaban terbuka diindikasi juga dapat berhubungan 

dengan metal mahasiswa. Hal tersebut dapat diamati ketika mahasiswa hanya menyelesaiakan 

permasalahan dengan sebagian langkah pemecahan masalah. Berdasarkan hasil pra survay di lapangan, 

dapat diindikasi bahwa item tes esai dengan jawaban terbuka menjadi hal yang menakutkan bagi 

mahasiswa. Para mahasiswa berpikir bahwa item esai dengan jawaban terbuka dinilai sulit sejak pertama 

kali dibaca, terlebih jika item tersebut disajikan dalam cerita atau verbal karena diperlukan juga 

keterampilan pemahaman terhadap bahasa. Masalah-masalah ini akan menjadi kendala bagi penialaian 

HOTS dalam matematika. 

 

Tantangan dari dosen 

Salah satu kendala dasar wawasan dosen tentang HOTS. Dosen masih terbiasa melakukan 

penilaian menggunakan item yang terdapat dalam buku pegangan. Beberapa dosen juga menyusun item 

tetapi tidak melakukan uji kelayakan item. Akibatnya item yang digunakan belum diketahui secara pasti 

tingkat kelakyakan (validitas dan reliabilitas). Dosen menyusun item yang identik dengan contoh yang 

digunakan dalam instruksi pengajaran dan hanya mengubah angka atau kata dalam item. Sebagian besar 

dosen berpandangan bahwa kegunaan item berbasis HOTS dinilai belum urgen, sehingga terkesan bahwa 

item yang selama ini digunakan sudah cukup untuk memberikan nilai mahasiswa. 
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Saat ini HOTS dikembangkan melalui pembelajaran berbasis masalah di program studi 

pendidikan matematika fakultas pendidikan dan ilmu pengetahuan alam IKIP PGRI Bojonegoro. Para 

dosen cenderung memberikan item yang mungkin dapat mengukur penguasaan materi oleh mahasiswa. 

Ada kemungkinan mahasiswa memiliki pola pikir bahwa seakan mereka diberikan pembelajaran yang 

layaknya hanya mengulang contoh dari dosen tanpa menemukan hal baru. 

Masalah lain adalah para dosen memiliki kesulitan dalam mengembangkan item untuk 

mengukur HOTS. Alasannya adalah item dalam buku pegangan dinilai sudah baik dalam mengukur 

tingkat penguasaan materi. Dosen juga beranggapan bahwa dalam menyusun item yang dapat digunakan 

untuk mengukur HOTS diperlukan kehati-hatian sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, 

tetapi juga analisis, sintesis, evaluasi, pemecahan masalah, penalaran, berpikir kritis, dan kreatif. 

Para dosen merasakan kebutuhan untuk panduan pengembangan penilaian HOTS dengan 

mengacu pada model dan langkah yang diinginkan, baik dari perguruan tinggi lain yang sudah 

menerapkan atau kopertis yang menyediakan program pelatihan bagi dosen. Penilaian HOTS pada 

dasarnya memberikan fleksibilitas bagi dosen dalam memberikan permasalahan, termasuk masalah 

dengan jawaban terbuka. Namun, para mahasiswa tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapat 

terkait HOTS. 

Beberapa dosen berpendapat bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat percaya tinggi 

yang rendah ketika memiliki jawaban berbeda dalam penyelesaian masalah. Mereka tidak menyadari 

bahwa dosen tidak hanya menilai hasil tetapi juga melibatkan penilaian proses. Terkait dengan hal 

tersebut, salah satu tahapan dalam pelaksanaan penilaian adalah mengkomunikasikan hasil tes. Proses ini 

mungkin juga dijadikan bahan langkah-langkah penilaian. Dosen juga akan mengalami kesulitan dalam 

mengidentifikasi kesulitan mahasiswa dalam pemecahan masalah, ketika mahasiswa tidak memiliki 

keberanian dalam menyampaiakan permasalahan yang dihadapi dalam memberikan solusi pemecahan 

masalah. 

Kendala lain yang ditemukan adalah banyaknya tugas dosen, sehingga tidak memiliki waktu 

yang cukup dalam menyusun item yang handal. Mereka mempunyai tanggung jawab melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Para dosen juga diberikan tugas tambahan, seperti 

menjabat struktural dan melakukan bimbingan skripsi. Hasil lain yang didapat dari studi ini adalah 

ketidakbiasaan dosen dalam mengembangkan item yang layak, karena selama ini menggunakan item yang 

terdapat dalam buku panduan. 

Para dosen juga sepakat bahawa mahasiswa tidak termotivasi dengan item yang berbentuk soal 

cerita dengan bentuk jawaban terbuka. Sebagian besar mahasiswa tidak memiliki motivasi yang baik 

dalam memecahkan masalah matematika dengan menerapkan HOTS. Para dosen juga mengalami 

kesulitan dalam memotivasi mahasiswa dalam menciptakan suasana pembelajaran berbasis HOTS. 

IV. SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dosen dalam melaksanakan penilaian HOTS 

dikategorikan berdasarkan pada sumber masalah dari mahasiswa dan dosen. Tantangan dari mahasiswa 

adalah sebagai berikut: kompetensi mahasiswa dalam satu kelas pada umumnya memiliki kemampuan 

heterogen, mahasiswa belum terbiasa menyelesaikan berbagai permasalahan yang dapat mengukur tingkat 

HOTS, rerata kepercayaan diri mahasiswa dalam kategori rendah, rerata motivasi mahasiswa dalam 

kategori rendah. Tantangan dari dosen adalah: dosen belum memiliki pemahaman tentang penilaian 

HOTS yang memadai, para dosen pada umumnya mengimplementasikan pembelajaran berbasis masalah 

yang dapat mengembangkan HOTS, para dosen mengalami kesulitan dalam mengembangkan masalah 

berbasis HOTS, dosen mengalami kesulitan dalam mencari contoh masalah untuk mengukur HOTS yang 

ditulis dalam Bahasa Indonesia, dosen pada umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan 

instrumen HOTS yang layak, para dosen belum memiliki pemahaman terkait kegunaan pengukuran 

HOTS. 

Dosen mengalami kesulitan dalam mencari item tes untuk mengukur HOTS ditulis dalam 

bahasa Indonesia dan item yang selama ini digunakan dinilai sudah dapat digunakan untuk menilai 

kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi ajar. Rendahnya pemahaman dosen tentang HOTS dapat 

diatasi dengan mengadakan program pelatihan. Materi pelatihan harus mencakup konsep-konsep 

pembelajaran yang dpat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, materi 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis masalah, desain instrumen pembelajaran untuk 

mengukur tingkat keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan strategi untuk menilai kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Contoh mengajar penyususnan framwork untuk melaksanakan penilaian yang dapat 

meningkatkan HOTS dan item tes berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi juga harus dikembangkan 

untuk membantu para dosen. Dalam pelaksanaan di lembaga, misalnya universitas atau kantor 
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pendidikan, juga diperlukan agar para dosen dapat dimudahkan dalam menjalankan tugas dan masalah 

mereka dalam melaksanakan penilaian yang dapat meningkatkan HOTS. Para mahasiswa mengalami 

kesulitan dalam memecahkan masalah terbuka yang dapat mengukur HOTS karena mereka tidak terbiasa 

memecahkan masalah dengan berbagai beberapa alternatif jawaban. Situasi dapat diatasi dengan 

menerapkan penilaian based open-ended yang dapat mengembangkan HOTS. Selain itu, desain instrumen 

yang akan digunakan untuk mengukur prestasi belajar mahasiswa harus mengacu pada keterampilan 

berpikir tingkat tinggi serta apakah instrumen dapat digunakan secara formatif, dalam pemeriksaan 

sumatif. 
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