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KATA PENGANTAR 

 

 

au tidak mau, senang tidak senang, masa depan siswa SD, 

SMP kita kini akan menghadapi beragam masalah yang tak 

mungkin bisa diatasi hanya dengan keterampilan mengingat 

sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah kategori LOTS (Lower 

Order Thinking Skills) yang sejak dulu sampai kini masih dilatihkan di 

sekolah meski ketika itu nanti mereka berada dalam keberlimpahan 

produk teknologi. Bahkan kemampuan berpikir memahami konsep dan 

menerapkan rumus  seperti yang biasa dilatihkan pada mapel 

Matematika tak cukup.  

Untuk solusinya, supaya mereka tidak termarginalkan dan tetap 

eksis dan berperan dalam pembangunan bangsa pada masa 

mendatang, mereka harus segera dan sedini mungkin sejak SD 

dibiasakan dan dilatih dengan tugas KBM, dan soal penilaian yang 

melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti keterampilan 

mensintesa, menganalisa, mengevaluasi konsep yang sudah dikuasai 

untuk membangun dan mengkreasi konsep baru. Anderson dan 

Krathwohl (2001) menyebutkan kemampuan berpikir ini sebagai 

kemampuan berpikir kategori HOTS (Higher Order Thinking Skills). 

Dengan memiliki keterampilan berpikir kategori HOTS mereka siap 

menghadapi tantangan masa depan sejalan dengan kemajuan Indonesia 

masa depan.  

Menurut ramalan dengan mengacu pada pesatnya 

pertumbuhan ekonomi  Indonesia dari tahun ke tahun dan semakin 

efektif dan efisiennya pemanfaatan Sumber Daya Alam, masa depan 

Indonesia pada kurun waktu 2025 – 2045, benar-benar akan menjadi 

Negara maju yang diharapkan sejajar dengan beberapa Negara OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development ) seperti 

M 
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Singapura, Korsel, China, Jepang. Karena siswa sudah dilatih dengan 

kemampuan berpikir kategori HOTS sejak SD, SMP, dan berlanjut ke 

jenjang SLTA dan PT, lulusan sekolah dan PT sudah pasti siap 

menyongsong kurun emas itu.  

Diketahui dari uji kompetisi internasional siswa usia pendidikan 

dasar, baik melalui TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) utk matematika dan sains maupun melalui PISA 

(Programme for Internasional Student Assessment) utk kemampuan 

sain dasar, matematika dasar, dan kemampuan membaca, siswa 

Indonesia masih berada di nomor bontot, jauh ketinggalan dari 

Singapura, China, dan Jepamg.  Ini terjadi diduga karena siswa 

Indonesia banyak dilatih dengan keterampilan mengingat melalui 

hafalan.   Padahal, jam pelajaran siswa di Indonesia lebih banyak 

daripada negara-negara maju. Indonesia memiliki 1.095 jam pelajaran 

per tahun. Bandingkan dengan Korea Selatan yang punya 903 jam 

pelajaran per tahun dan Jepang yang memberlakukan 712 jam pelajaran 

per tahun berada di peringkat atas dunia. Peringkat Indonesia dalam 

penguasaan remaja berusia 15 tahun terhadap keupayaan Sains, 

membaca, dan Matematika (PISA) masih di lapisan bawah yang pada 

taun 2015 berada pada urutan 63 dari 73 negara dan pada tahun 2012 

berada pada ranking 69.  

Informasi Kemendikbud (2014) sudah menyadari bahwa hampir 

semua siswa Indonesia hanya menguasai kemampuan belajar baru 

sampai pada level 3 saja. Sementara beberapa Negara maju yang 

tergabung dalam kelompok negara-negara OECD seperti Singapura, 

China, Jepang yang sampai 4, 5, 6. Dari referensi Anderson dan 

Krathwohl (2001), kemampuan level 4, 5, 6 itu merupakan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi kategori HOTS. Dengan keyakinan, semua siswa 

diciptakan YMK dengan dalam kondisi sama, interpresasi hasil ini 

hanya satu, yaitu yang biasa guru latihkan dan ajarkan di sekolah 

berbeda dengan tuntutan zaman. Ini memaksa kta untuk menyesuaikan 

kurikulum dengan warna kurikulum kontekstual.  

Lalu bagaimana wujud muatan tugas KBM dan materi soal 

penilaian kategori HOTS itu? Yang jelas cara guru mengajar harus 

beragam yang tak cukup hanya dengan berceramah tetapi melalui 

tehnik mengajar yang berdiversifikasi dengan muatan tugas KBM 

kategori HOTS yang mendorong siswa aktif. Misalnya, cara mengajar 

kontekstual dengan metode permainan (games) atau melalui 
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kunjungan kelompok (yang lazim disebut tehnik ‗window shoping‘) 

dengan mengkritisi, menambah, mengomentari hasil kerja kelompok, 

atau melalui percobaan sederhana. Misalnya, untuk tugas IPA, 

kelompok 3 sampai 4 siswa,  diminta meneliti kepekaan telinga dengan 

menyajikan pertanyaan menggelitik seperti, (1) Apakah kepekaan 

telinga kirimu sama dengan kepekaan telinga kananmu? (2) Kalau 

sama, apa buktinya? Kalau tidak sama, telinga mana yang lebih peka? 

(3) Siapa diantara teman dalam kelompok yang telinganya paling peka? 

(4) Siapa diantara teman dalam kelompok yang paling kurang peka? 

Apa buktinya? 

Lalu untuk materi IPS meski di SD yang disajikan secara 

tematis, siswa tak cukup dilatih mengingat peristiwa sejarah seperti 

menugaskan siswa untuk mencari informasi seperti, kapan perang 

Diponegoro atau apa nama ibu kota Malaysia. Kini, pertanyaan materi 

IPS harus mendorong siswa berpikr kategori HOTS, misalnya untuk 

materi mengenal tokoh sejarah seperti pertanyaan ini, (1) Siapa tokoh 

sejarah yang kamu kagumi? (2) Mengapa kamu mengaguminya? (3) 

Apa saja informasi penting tentang tokoh itu dengan mengeksplorasi 

info tentang tokoh itu melalui buku referensi atau melalui Google. (4) 

Bagaimana gambaran karakteristik tokoh itu? (5) Apa kebiasaan tokoh 

itu yang dapat kamu contoh sekarang? (6) Bagaimana menerapkan 

kebiasaan itu dalam kehidupan sehari hari?  

Lalu diketahui dari data terakhir uji kompetensi internasional, 

siswa kelas 8 melalui tes PISA (Programme for Internasional Student 

Assessment) yang terakhir pada tahun 2015, dari 71 negara, siswa 

Indonesia berada pada no 63, nomor 8 dari bawah sementara Singapura 

berada pada ranking no 1. Yang paling rendah adalah Republik  

Dominika. Peru berada pada ranking no 65 dibawah Indonesia tapi di 

bidang sepakbola, Peru hebat karena, mereka masuk dalam piala dunia 

2018. Tak terbayang, Negara RI yang begitu beragam dan kaya dengan 

sumber daya alam kalau dibiarkan peserta didik kita pasti akan tetap 

tersisih dalam uji kompetensi tingkat global seperti yang dilakukan 

oleh PISA dan TIMSS.   

Kita ketahui bahwa tujuan pengadaan PISA ini memang 

diarahkan dan dirancang pada kemajuan negara pada bidang ekonomi 

yang melatih dan mengajar peserta didik agar (1) mampu 

menyesuaikan diri dan berperan dalam mengatasi perubahan dunia 

yang begitu cepat, (2) siap dengan profesi baru yang begitu 
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berdiversifikasi dalam masyarakat modern, (3) terlatih dengan 

tehnologi modern yang cenderung disruptif, dan (4) terlatih dengan 

keterampilan pemecahan masalah kontekstual sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhan daerah setempat (sumber PISA, 2018). Seperti juga uji 

kompetensi yang dilakukan melalui PISA, uji kompetensi peserta didik 

di tingkat global khusus kelas 4, kelas 8, dan kelas 9 (usia 10 th, usia 14 

th dan usia 15 th) oleh TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) juga diarahkan pada kesiapan peserta didik pada 

perubahan global baik yang berkaitan dengan ketersediaan keragaman 

teknologi disruptif maupun kurun revolusi industry 4.0 untuk 

menguasai Matematika dan Sains Dasar. Pada uji kompetensi oleh 

TIMSS 2015, posisi peserta didik kita juga masih belum 

menggembirakan.   

Pada kurun 2020 – 2045, kita memasuki kurun revolusi industry 

4.0 yang sebenarnya sudah dirasakan sejak tahun 2015. Pada era ini, 

banyak orang stress berat, ketika keinginannya gagal diraih. Mereka 

merasa dirinya benar2 sudah tamat ketika yang dicita-citakan nya itu 

tak tampak indikasi bisa diwujudkan. Mereka tak mau mengenal kata 

gagal dalam perjalanan kehidupannya. Makanya, mereka sering 

menyimpulkan kegagalan itu sebagai ‗saran pindah cita-cita dan beralih 

idaman‘. Padahal kalau mau belajar dari Sochiro Honda, pengusaha 

mobil Jepang ternama itu, dia tidak setuju dengan anggapan kegagalan 

itu sebagai sinyal ketidaksuksesan. Dia sampai berujar genit, sambil 

menabrak pikiran ‗main-stream‘ publik, ‗Saya percaya, semua orang 

menginginkan kesuksesan. Bagi saya kesuksesan hanya bisa diraih 

melalui kegagalan. Jadi kegagalan itu memang duniaku‘. Kemampuan 

mengendalikan emosi dan tak cepat putus asa harus dilatihkan ke 

semua peserta didik sejak dini, sejak SD lalu dilanjutkan ke SMP. 

Menurut kajian tim Global Internship Program (2010), 

keterampilan pada tahun 2015 banyak berubah dari keterampilan 2020, 

khususnya tentang Emotional Intelligence dan Cognitive Flexibility. 

Lalu, beberapa keterampilan menjadi prioritas seperti berpikir kreatif 

dan berpikir kritis. Lalu yang 5 tahun lalu masih memerlukan Quality 

Control dan Active Listener sudah tergeser menjadi Cognitive 

Flexibility, seperti disajikan pada tabel dibawah;  
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Tak ada yang menyangkal proyeksi badan dunia tingkat 

internasional tentang kemajuan Indonesia pada kurun waktu 2025 

sampai 2045. Bahkan sejak tahun 2013, dikatakan oleh media asing 

bahwa ―Indonesia‟s economy has enormous promise‟ dan ‗Indonesia‟s recent 

impressive economic performance is not widely understood‟ dan Indonesia 

merupakan Negara ke-16 dunia dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. 

Pada kurun waktu ini, Indonesia memiliki 45 juta orang sebagai 

pelanggan barang konsumtif dan 53 % masyarakat kota menghasilkan 

74 % penghasil GDP. Data juga menunjukkan bahwa pada kurun ini 

terdapat 55 juta tenaga terampil yang bekerja untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, sekitar $ 0,5 trilyun 

peluang pasar ada dalam bidang jasa, pertanian, perikanan, sumber 

daya, dan pendidikan yang tentu dan pasti membutuhkan tenaga 

terampil lulusan sekolah. 

Dengan mengacu kepada kelompok negara-negara maju 

dibawah naungan OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Developmen), Indonesia pada kurun waktu 2025-2045 membutuhkan 

tenaga kerja lulusan pendidikan menengah, yang sebagian besar 

lulusan SMK sekitar 40 sampai 50 %. Ini berarti, jumlah siswa yang 

mengikuti pendidikan di SMK perlu ditingkatkan. Tentu saja 

peningkatan kualitas lulusan SMK juga perlu disertai peningkatan 

kualitas lulusan SD, SMP dengan melatih lulusan SD, SMP yang 

memiliki keterampilan berpikir kategori HOTS sebagai input dan 

penyedia SMK yang diarahkan pada kebutuhan tenaga kerja kreatif 

oleh dunia industri. Harapannya, semua peserta didik SD, SMP kini 

memiliki kemampuan atau prasyarat keterampilan abad 21: kreatif, 

kritis, komunikatif dan kolaboratif serta adaptif dengan kondisi sekitar.  
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Pembahasan dalam buku ini diawali dengan Pendahuluan yang 

membahas kajian Polemik guru mengajar yang masih mengabaikan 

hirarki ranah kognitif, lalu dilanjutkan dengan ‗apa karakteristik dan 

bagaimana siswa SD, SMP belajar dan berpikir. Setelah itu diteruskan 

dengan ‗Apa dan Mengapa diperlukan keterampilan berpikir kategori 

HOTS, lalu dilanjutkan lagi dengan pengembangan tugas KBM kategori 

HOTS baru untuk 5 mata pelajaran: IPA, Matematika, IPS, Bahasa 

Indonesia, dan Bahasa Inggeris. Memang penulisan buku ini sengaja 

agak dipercepat karena untuk kebutuhan pelatihan tugas KBM kategori 

HOTS. Akibatnya, beberapa contoh tugas KBM dan soal penilaian 

kategori HOTS dalam buku ini masih belum berdiversifikasi dan 

penulis akan segera menambahkannya dengan menyajikan contoh 

tugas KBM yang konteksttual untuk untuk edisi perbaikannya nanti. 

Penulis merasa kajian dan uraian pada buku ini masih dapat 

menjadi lebih mudah diahami karena lebih praktis dengan macam2 

contoh KBM kontekstual. Karena itu, penulis selalu membuka kritik 

dan saran untuk perbaikan buku ini. Ketersediaan buku ini diharapkan 

dapat menjadi inspirasi semua stakeholder yang berkaitan dengan 

pengembangan dan pembinaan jenjang pendidikan dasar untuk 

menyiapkan kemajuan pendidikan dasar: khususnya SD, SMP dan 

kemajuan bangsa dan negara Indonesia pada masa mendatang 

terutama pada kurun waktu 2025 sampai 2045. Penulis tidak lupa 

menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Menteri Pendidikan 

Muhajir Effendi, mantan Bapak mantan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan: Bapak Anies Baswedan, Bapak Dirjen Pendidikan Dasar: 

Bpk Prof Dr. Hamid Muhammad yang banyak memberikan inspirasi 

dan pengarahan baik langsung maupun tidak langsung sehingga buku 

ini dapat diwujudkan. Penulis juga memberikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan sampai 

tersusunnya buku ini 

 

Jakarta, 10 Januari 2019 

Penulis 

 

Dr. H. Suud Karim A. Karhami, MA  

Prof. Dr. Yetty Soepriati, M.Pd  
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BAB I  
PENDAHULUAN  

POLEMIK GURU MENGAJAR, ANTARA 
MENGABAIKAN ATAU MENERAPKAN KBM 
KATEGORI HOTS DAN UPAYA MENGATASI 

HAMBATAN IMPLEMENTASINYA   

 

Life is like riding  a bicycle. 

To keep your balance, you must keep moving 

 

Kehidupan seperti mengendarai sepeda. 

Untuk menjaga keseimbangan, Kita mesti harus tetap  berpikir, berkerja, 

 dan berkarya. (Albert Einstein) 

 

 

 

Gbr 1: Shin Y, guru asal Korea sedang mengajar permainan tradisional 

Korea Yut Nori di SD Model Banyuwangi 
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emua praktisi pendidikan menyadari bahwa, guru merupakan 

faktor strategis dan penting dalam kegiatan pendidikan di sekolah 

karena bagi siswa, guru biasa dijadikan tokoh teladan, bahkan 

menjadi tokoh panutan siswa. Karena itu, guru harus memiliki perilaku 

dan kemampuan mumpuni guna meningkatkan potensi siswa secara 

maksimal. Untuk keperluan ini, guru perlu menguasai berbagai 

kompetensi keguruan yang dapat dimanfaatkan untuk memperlakukan 

siswa supaya semua siswa berada dalam kategori hebat. Guru seperti 

ini merupakan guru professional. Salah satu kebutuhan professional 

guru kini adalah cara mengembangkan dan menerapkan KBM HOTS. 

Namun, diantara kebanyakan guru, masih terjadi polemik antara 

mengabaikan KBM HOTS atau menerapkan KBM HOTS. Pada Bab ini 

akan diawali dengan uraian tentang polemik guru mengajar dengan 

KBM HOTS di sekolah: tidak mengimplementasikannya atau 

mengimplementasikannya. Lalu, setelah itu dilanjutkan dengan uraian 

upaya mengatasi kebimbangan guru dalam menerapkan KBM HOTS.   

 Untuk mengatasi kebimbangan dan kesulitan guru, khususnya 

rasa kebutuhan untuk menerapkan KBM HOTS dapat dilaksanakan 

melalui (1) diklat professional guru, (2) diklat guru dengan 

memanfaatkan guru berprestasi sbg nara sumber, (3) Beberapa guru di 

Yogyakarta merupakan contoh guru professional yang sdh banyak 

menerapkan KBM HOTS. (4) Guru perlu bantuan professional dg 

melakukan refleksi ―best practice‘ KBM HOTS, (5) Guru perlu 

memahami rentang keterampilan berpikir siswa antara kutub LOTS 

dan kutub HOTS, dan (6) Guru perlu memahami bahwa karakteristik 

siswa SD, SMP kondusif utk dilatih keteramilan berpikir kategori 

HOTS. Ke-6 hal ini disajikan dalam bab ini. 

 

1. POLEMIK GURU MENGAJAR 

Di sisi lain, guru professional wajib mengenali karakteristik siswa 

supaya bantuan professional kepada siswa menjadi maksimal dan lebih 

efektif. Guru professional harus merekam semua prilaku siswa di kelas. 

Misalnya, kini banyak siswa hanya mau mendalami rumus dan 

penerapannya kalau dibutuhkan. Kalau tak dibutuhkan, mereka 

cenderung melupakan dan tak berusaha memahaminya. Padahal, siswa 

perlu merawat dan memperbaiki pikiran unggul masing-masing itu. 

S 
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Diduga, siswa tahu, banyak kebutuhan akademis yang 

diinginkan dirinya. Mau ini …mau itu …, ingin bisa selesaikan soal Mat 

ini dengan benar …ingin bisa selesaikan soal Fisika itu dengan cepat 

…ingin bisa ini … ingin bisa itu. Sayang sekali, ketika yang diinginkan 

itu dapat diwujudkan, si siswa merasa, dia hanya butuh itu sekali saja. 

Akibatnya, siswa itu cendrung membuang jauh2 instrument 

pembantunya itu, membiarkan dan enggan merawatnya. Ini salah satu 

kelemahan siswa-siswa kini di sekolah. Di masyarakatpun biasa terjadi 

seperti itu. Beberapa contoh kontekstual sehari-hari di masyarakat 

tentang beragam kegiatan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan 

keinginan mereka seperti: bagi pemburu, berburu untuk memperoleh 

hewan buruan – bagi nelayan, memancing untuk memperoleh ikan 

banyak hasil pancingannya – bagi pekerja, bekerja untuk memperoleh 

uang gaji – bagi penulis, dengan berkomunikasi efektif untuk 

menyampaikan pesan ke pembaca – bagi pengusaha, bisnis untuk 

memperoleh keuntungan – bag petani, bertani ingin mendapat panen 

padi yang wah. Bahkan ketika kita bekerja serius yang membantu kita 

meraih kebahagiaan dunia atau kebahagiaan akhirat pun, kita 

memerlukan doa dan ibadah rutin yang khusyuk. Kita tahu, siswa-

siswa kini cenderung, bukan hanya tidak merawatnya tetapi cenderung 

melupakan dan membuang instrument perangkat itu jauh2. Pikiran 

menggelitik kita adalah, ‗….apa ya yang terjadi jika siswa dikembalikan 

pada kondisi ketika mereka belum peroleh bantuan itu, padahal mereka 

sangat ingin meraih keinginannya itu‘. Kondisi ini memang banyak 

kurang disadari siswa dan guru. Sampai2 Chuang Tzu, ahli Tao dan 

filosof asal China,  berujar sinis dengan mengambil beberapa contoh 

sederhana sehari-hari seperti ini,…..‟Fishing baskets are employed to catch 

fish but when the fish are caught, the man forget the baskets, snares are 

employed to catch hares, but when the hares are got, men forget the snares. 

Words are employed to convey ideas, but when the ideas are grasped, men 

forget the words  (quoted in Capra 1983:36)‘. 

Ujaran Chuang Tzu ini, kuterjemahkan bebas dengan kuberi 

bumbu kontekstual supaya teman2 mudah menangkap kritikan filosof 

China ini. ‗…….Keranjang tangguk ikan digunakan nelayan muda 

untuk menangkap ikan tetapi ketika ikan sudah tertangkap, nelayan 

muda melupakan keranjang tangguk itu. Juga, jerat digunakan  

pemburu tak professional untuk menangkap kelinci, tetapi ketika 

kelinci sudah tertangkap, pemburu tak professional itu melupakan jerat 

itu. Begitu juga, rangkaian kata digunakan penulis pemula untuk 
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menyampaikan ide, tetapi ketika ide-ide sudah dipahami pendengar, 

penulis pemula itu cenderung melupakan rangkaian kata-kata yang 

pernah digunakannya…..‘. Karakteristik siswa seperti ini perlu 

didalami guru professional dan menyempurnakannya sebelum 

memanfaatkannya dalam setiap KBM. 

Dengan mengetahui karakteristik siswa secara mendalam, guru 

professional harus mampu merancang tugas KBM yang disesuaikan 

dengan karakteristik siswa meski sekali-sekali pembelajarannya lebih 

banyak bersifat individual. Kini, karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi begitu pesat maka guru perlu 

mengakomodasi semua itu untuk dimanfaatkan menjadi instrument 

guna memfasilitisasi siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain 

iitu, guru professional harus selalu berpikir untuk menyelipkan muatan 

karakter positif pada setiap kali melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Dengan demikian, untuk menjadi guru professional, guru kebanyakan 

harus banyak melakukan perubahan seperti perubahan pola pikir, dari 

semula menganggap banyak siswa tidak hebat menjadi semua siswa 

memiliki potensi hebat, dari semula siswa selalu didudukkan dalam 

posisi konsumen gagasan inovatif ke posisi siswa sebagai produsen. 

Jadi, dari semula perencanaan mengajar tidak pernah menyesuaikan 

pada karakteristik siswa ke perencanaan mengajar dengan 

menyesuaikan  pada karakteristik siswa, dari semula kebiasaan 

memberi tugas KBM dan soal penilaian siswa dengan kategori LOTS ke 

memberi tugas KBM dan soal penilaian siswa dengan kategori HOTS.  

Kaitan dengan KBM HOTS, bagi kebanyakan guru, untuk melakukan 

perubahan ini memang tidak mudah sehingga pada tahap awal diklat 

hampir semua mengabaikan kebiasaan menerapkan KBM HOTS. Atas 

pemikiran ini, selama pembinaan guru, terjadi Polemik Guru Mengajar, 

antara Mengabaikan atau Menerapkan KBM kategori HOTS. Pada bab 

ini juga disajikan upaya mengatasi hambatan implementasi KBM HOTS 

yaitu melalui diklat professional guru. 

 Padahal disadari bahwa seyogyanya semua guru harus menjadi 

guru professional, sebagai insan yang selalu memperbaiki 

kompetensinya melalui semangat life-long-learner dengan melakukan 

perbaikan terus menerus (continuous improvement). Semua menyadari 

bahwa, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada semua jalur pendidikan: mulai dari di 

pendidikan anak usia dini sampai ke jalur pendidikan formal, jalur 
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pendidikan dasar, dan jalur pendidikan menengah di madrasah. 

Mereka semua harus menjadi guru professional. Sebagai Pendidik 

Profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara 

profesional menguasai kemampuan akademik bidangnya dan 

kemampuan paedagogik tetapi juga harus memiliki sikap positif 

seperti: tahan banting – ulet – jujur – kritis – kreatif – toleran – cinta 

NKRI. Nana Syaodih Sukmadinata (2007) menjelaskan bahwa dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya, guru dituntut untuk memiliki 

kematangan atau kedewasaan pribadi, dan kesehatan jasmani serta 

kekuatan kualitas rohani individual. Bapak pendidikan nasional, Ki 

Hajar Dewantara telah menegaskan pentingnya peranan guru dalam 

proses pembelajaran di kelas dengan memiliki 3 semangat utama yaitu, 

(1) Ing ngarsa sung tulada berarti di depan memberi teladan, (2)  Ing 

madya mangan karsa berarti ditengah menciptakan peluang untuk 

berprakarsa, dan (3) Tut wuri handayani artinya dari belakang 

memberikan dorongan dan arahan.   

Untuk menjadi guru professional, mungkin dapat mencontoh 

guru professional asal korea selatan, guru Shin. Y (seperti tampak pada 

photo diatas).  Nama Shin Y mungkin nama asing bagi telinga kita. Dia 

adalah guru professional asal Korea yang sangat bersemangat 

mengajarkan permainan tradisional Korea Yut Nori di SD Banyuwangi, 

yang beberapa bagian dari permainannya sudah melatih keterampilan 

berpikir tingkat tinggi kategori HOTS. Guru Shin Y pun merasa tidak 

mudah menyelipkan materi muatan HOTS dalam permainan itu. Guru 

Shin Y, adalah peserta Indonesian Korean Teacher Exchange Program 2017 

yang mengajar di SD Model Banyuwangi sejak pertengahan Mei 2017 

lalu. Dia bersama An Yuri (30), rekan senegaranya, mengajar di SD – SD 

Banyuwangi selama tiga bulan.  

Bagaimana dengan guru-guru Indonesia saat ini, khususnya 

guru-guru di pedesaan dan di daerah terpencil atau di madrasah? 

Kondisi guru kita beberapa sekolah dan di MI, MTs, dan MA kita saat 

ini, apakah mereka masih mengabaikan hirarki ranah kognitif sebagai 

hasil belajar, kaitan dengan keterampilan berpikir kategori HOTS. 

Memang belum ada penelitian tentang ini. Namun, kebijakan 

pemerintah kini agar siswa-siswa Indonesia kini, sangat mendesak 

untuk dibekali dengan keterampilan berpikir tinggi kategori HOTS, 

termasuk siswa-siswa di sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, 

Terdepan) dan di MI, di MTs, an di MA. Disadari bahwa kebanyak 

guru di Indonesia, termasuk guru di daerah 3T dan di madrasah belum 
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terbiasa mengajar dan mengimplementasikan KBM HOTS. Dan karena 

begitu besarnya tuntutan agar guru biasa dapat menjadi guru 

professional yang mampu menerapkan KBM HOTS, salah satu upaya 

yang perlu dilakukan adalah, beberapa upaya untuk mengatasinya 

melalui, diklat profesional guru di kawasan 3T dan di MI, MTS, MA 

untuk memahami dan menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi 

melalui KBM HOTS. 

 

2. URGENSI DIKLAT PROFESIONAL KBM HOTS BAGI 
GURU SD, SMP  

Sekolah akan bermutu kalau guru-gurunya merupakan guru 

professional yang mumpuni dalam materi yang diajarkan dan memiliki 

sikap positif serta mampu memberikan keteladanan baik dalam 

kompetensi spiritual, sebagai pengejawantahan ketaqwaan kepada 

YMK maupun dalam kompetensi social, sebagai wujud rahmatanlil 

Alamin. Guru-guru professional, paling tidak memiliki delapan 

kemampuan dasar pembelajaran (Nana Saodi, 2000), yaitu, (1) 

Keterampilan Bertanya, (2) Keterampilan Memberi Penguatan, (3) 

Keterampilan Mengadakan Variasi, (4) Keterampilan menjelaskan, (5) 

Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran, (6) Keterampilan 

Membimbing Diskusi Kelompok, (7) Keterampilan Mengelola Kelas, (8) 

Keterampilan Membelajarkan Perorangan     

Keterampilan bertanya, merupakan metoda mengajar paling 

sederhana dan termurah karena pertanyaan produktif mampu 

memprovokasi untuk berpikir dan berkarya kreatif, lalu pertanyaan 

yang direncanakan secara sistematis dapat merubah sikap guru dan 

sikap siswa untuk menjadi terbiasa berpikir tingkat tinggi sewaktu 

memberi jawaban, yang tidak asal jawab. Sementara itu, keterampilan 

guru Memberi Penguatan dimana penguatan adalah respons terhadap 

suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan 

terulangnya kembali tingkah laku tersebut. Memberikan penguatan 

dalam proses pembelajaran kelihantannya sederhana, umpamanya 

tanda persetujuan guru terhadap tingkah laku siswa dinyatakan dalam 

bentuk kata-kata membenarkan, pujian, senyuman, anggukan, dan 

bentuk apresiasi lain ke siswa. Lalu, tentang. keterampilan 

Mengadakan Variasi adalah keterampilan untuk merubah situasi 

supaya siswa tetap memiliki gairah tinggi dalam belajar. Variasi KBM 

sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa akan menjadi 
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sangat bosan jika guru selalu membelajarkan dengan cara yang sama 

alias monoton. 

Tentang keterampilan menjelaskan dapat mempengaruhi siswa 

secara positif dan efektif, maka sudah seharusnya seorang guru harus 

menguasai keterampilan tersebut. Tentang keterampilan Membuka 

dan Menutup Pelajaran sangat diperlukan oleh guru,karena 

keterampilan tersebut berkaitan langsung dengan ketercapaian tujuan 

pada saat penyampaian materi pelajaran. Dan ikhwal keterampilan 

membimbing diskusi kelompok, guru dituntut memiliki keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil agar siswa bisa berdiskusi secara 

efektif dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. 

Selanjutnya tentang keterampilan mengelola kelas, menurut 

definisi operasional pengelolaan kelas merupakan penyediaan fasilitas 

bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa yang berlangsung 

dilingkungan sosial, emosional dan intelelektual anak dalam kelas 

menjadi sebuah lingkungan belajar yang membelajarkan. Adapun 

teknik pengelolaan kelas dapat digolongkan menjadi dua yaitu tehnik 

preventif dan teknik kuratif. Teknik preventif adalah teknik untuk 

mencegah timbulnya tingkah laku siswa yang mengganggu kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan teknik kuratif adalan teknik untuk 

menanggulangi tingkah laku siswa yang menggangu kegiatan 

pembelajaran. Sementara itu, keterampilan membelajarkan 

perorangan adalah kegiatan guru menghadapi banyak siswa yang 

masing-masing mendapat kesempatan untuk bertatap muka dengan 

guru serta memperoleh bantuan dan bimbinga guru secara 

peseorangan. Supaya guru memiliki keterampilan merancang dan 

mengimplementasikan KBM HOTS, guru perlu mengikuti diklat 

professional yang salah satu pprasyarat untuk memilikinya, guru-guru 

peserta diklat ini harus menguasai delapan keterampilan dasar 

mengajar ini 

Saat ini diklat guru baik yang dikelola oleh Kemendikbud Pusat, 

oleh Ditjen Guru dan oleh Ditjen Dikdasmen maupun yang dikelola 

oleh LPMP di daerah di tingkat kabupaten/ kota, dan di tingkat 

provinsi, sudah banyak dilaksanakan diklat cara merancang soal 

penilaian yang fokus pada keterampilan berpikir kategori HOTS. Ini 

berarti, materi tentang keterampilan berpikir kategori HOTS bukan 

merupakan barang baru bagi guru, baik bagi guru SD maupun bagi 

guru SMP. Bahkan sejumlah guru di beberapa SD dan SMP sudah 
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mampu merumuskan soal penilaian kategori HOTS untuk melompok 

mata pelajaran MIPA. Guru-guru ini sudah terbiasa mengidentifikasi, 

mana soal penilaian kategori LOTS dan mana soal penilaian kategori 

HOTS.  

Kita ketahui bahwa, guru yang ditugaskan menjadi instrukur 

tingkat nasional sudah mampu merubah soal penilaian kategori LOTS 

menjadi soal penilaian kategori HOTS. Apalagi, kini di beberapa 

sekolah calon guru yang jebolan beberapa LPTK Negeri dan LPTK 

ternama sudah melatihkan mahasiswanya dengan soal penilaian 

kategori HOTS. Meski demikian, masih ada guru berlatar pendidikan 

S1 yang masih mendalami hakikat dan makna soal penilaian dan tugas 

KBM yang fokus pada keterampilan berpikir kategori HOTS dengan 

menyajikan contoh-contoh kontekstual. Kondisi ini terjadi mungkin  

karena lebih banyak membahas teori soal penilaian kategori HOTS dari 

praktek mengembangkan soal penilaian kategori HOTS    

Memang mengejutkan, ada rasa tak percaya bahwa guru SD, 

SMP yang minimal berlatar belakang pendidikan lulusan S1 keguruan, 

kurang memahami tentang pengetahuan dasar keguruan yang perlu 

diimplementasikan di kelas selama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

Dalam suatu studi kasus, ternyata sebagian besar guru SD, SMP belum 

memahami hirarki ranah kognitif hasil belajar yang seyogyanya sudah 

dikuasai mereka ketika mereka mengikuti pendidikan keguruan di 

tingkat strata S1 sebelum menjadi guru.  

Meskipun sampelnya kurang representatif, informasi ini dapat 

dijadikan bahan renungan oleh para pembina guru, tentang hasil pretes 

diklat guru dengan materi pengembangan soal penilaian kategori 

HOTS (Higher Order Thinking Skills/ Keterampilan Berpikir Tingkat 

Tinggi) bagi guru2 SD, SMP di Jakarta, Juli 2017 pada salah satu SD elit 

di Jakarta, yang melibatkan 30 org guru dan satu lagi pada waktu 

seminar sehari ttg pengembangan tugas KBM kategori HOTS di 

Tanjung Pandan Belitung, Agustus 2017 yang melibatkan sekitar 100 

orang KS dan Guru.  

Ketika diajukan pertanyaan ‗Apa saja hirarki ranah kognitif 

hasil belajar yang terdiri dari 6 level itu?‘ . Di Jakarta, hanya 45 % benar 

dan di Tanjung Pandan hanya 30 % benar.  Artinya, hanya dibawah 50 

% guru-guru yang menguasai pengetahuan dasar tentang hirarki 

tingkatan hasil belajar pada ranah kognitif. Kalau begitu tidaklah 

realistik menuntut guru khususnya guru-guru SD, SMP untuk 
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menguasai cara mengembangkan baik tugas KBM kategori HOTS 

maupun soal penilaian kategori HOTS. 

 

3. GURU BERPRESTASI DIJADIKAN NARA SUMBER DIKLAT 

KBM HOTS 

Kini banyak guru SD, SMP berprestasi yang bermunculan dari daerah 

sebagai dampak adanya perlombaan guru berprestasi tingkat nasional. 

Ajang ini merupakan salah satu wujud penghargaan pemerintah 

terhadap prestasi dan dedikasi yang dicapai oleh guru. Misalnya, pada 

tahun 2017, ada sejumlah 32 guru SD dan 32 guru SMP yang bersaing 

memperebutkan juara guru paling berprestasi tingkat internasional. 

Selain itu, Menteri berharap agar gru-guru selalu terus menambah 

wawasan dan mengasah pengetahuan untuk dapat meningkatkan 

profesionalisme melalui ‗inner motivation‘ guru (Kompas 16 Agustus 

2017)  

 

 

Gbr 2: Pemilihan Guru Pendidikan Dasar Berprestasi 2017 berlangsung 

14-20 Agustus 2017 di Hotel Le Meridien, 
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Pada ajang lomba ini, peserta diberi tambahan pengetahuan dan 

pemahaman tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, materi 

‗Effective Teaching and Learning‘ khusus yang berkaitan dengan materi 

tentang keterampilan berpikir kategori HOTS, Pengembangan 

Pendidikan Karakter dan Perlindungan Guru. Hanya karena waktu 

diklat kilat ini terbatas, sehingga guru-guru ini perlu melakukan 

pendalaman sendiri-sendiri setelah selesai ajang lomba ini. Seleksi guru 

SD dan SMP ini meliputi penilaian portofolio, video pembelajaran, tes 

tulis akademis dan keperibadian, karya tulis, serta presentasi/ 

wawancara materi berkaitan dengan tehnik mengajar dalam wujud ‗best 

practice‟ sebagai pengalaman masing-masing di sekolah. Guru 

berprestasi dan ‗guru berprestasi tularan‘ sudah terbiasa dengan 

menyediakan tugas KBM yang mendorong peserta didik kreatif, 

bahkan peserta didik kelas 1 SD sudah terbiasa dengan tugas 

matematika yang mendorong kreativitas dan termasuk dalam tugas 

keterampilan berpikir kategori HOTS. Misalnya, tugas PR yang biasa 

diberikan ke peserta didik kelas 1 SD (pada kolom kiri tabel 1) dengan 

satu jawaban menjadi tugas PR yang mendorong siswa memberikan 

lebih dari satu jawaban bahkan peserta didik didorong untuk membuat 

tugas sendiri dan menjawab sendiri (pada kolom kanan tabel 1), seperti 

tugas PR kelas 1 SD pada gambar 1 

 

Gbr 1:Tabel Contoh tugas PR kategori HOTS 

 

 

Tugas PR Matematika kelas 1 SD 
dengan satu jawaban---kategori 

MOTS 

 

Tugas PR Matematika kelas 1 SD 
dgn beberapa jawaban -- kategori 

HOTS 

11 + 12 = ….. 

27 + 14 = ….. 

25 + 15 = …... 

13 + 18 = ….. 

26 + 11 = …. 

28 + 30 = ….. 

41 + 26 = ….. 

…… + 8 = 18 

21 + …. = 26 

14 + 112   = …. 

111 + 112 = …. 

….. + … = 14 

…. + …. = 28 

…. + …. = …. 
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Pada ajang lomba prestasi guru SD dan guru SMP tingkat 

nasional tahun 2017, pemenangnya malah berasal dari daerah luar Jawa 

yaitu dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Menjadi kebanggaan tersendiri 

bagi Sulawesi Tenggara atas prestasi yang ditorehkan salah seorang 

guru SMPN 6 Kendari, Herwin Hamid (35 tahun) yang pemerintah 

pusat anggap sebagai salah satu ikon guru berprestasi Indonesia yang 

diumumkan bersamaan peringatan HUT RI ke 72 (Sultrakini.com, 

2018). Menurut Herwin Hamid, guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam di SMPN 6 Kendari itu, mengungkapkan ada begitu banyak 

tokoh-tokoh nasional yang terpilih menjadi 72 ikon prestasi Indonesia, 

selain dirinya. Misalnya, Putu Wijaya, Garin Nugroho, Susi Susanti, 

Alan Budikusuma, Prof. Taruna Ikrar (Nominator I nobel Kedokteran 

2016), dan Prof. Khoirul Anwar (Penemu dan Pemegang Paten Jaringan 

4G). Menurut Herwin, dirinya menjadi satu-satunya guru pendidikan 

formal pada even ini. Padahal guru di Indonesia ada sekitar 3 juta 

orang, dan dia terpilih. Tentu saja, dia bangga karena disejajarkan 

dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, yang memiliki prestasi nasional 

serta internasional. Sebelumnya juga, Herwin berkesempatan menjadi 

pembicara yang membahas STEM Education di Princess Maha Chakri 

Award Forum 2017 di Bangkok pada April lalu. Tak sekedar itu, guru-

guru Thailand juga mendapat pelatihan darinya. Kali itu, ketiga kalinya 

dia menjadi pembicara di Forum Internasional Pendidikan di Thailand. 

Selain itu, Presiden Republik Indonesia Joko widodo, menganugrahkan tanda 

kehormatan Satya Lencana Karya Satya XX th 2016 kepada guru berprestasi 

yang mantan kepala sekolah SD, Ibu Sinek Srianta ,S.Pd, MM, guru SD Paya 

Rambung Kab Agara  di Aceh Tenggara pada 16 November 2017. 

Guru berprestasi tingkat lokal mendekati prestasi Pak Herwin, guru 

SMP dan Ibu Sinek Srianta, sudah banyak tersebar di daerah-daerah. Guru SD 

dan SMP yang berprestasi di daerah ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi 

guru pendamping nara sumber dan lama kelamaan dapat dimanfaatkan untuk 

menjadi nara sumber dalam kegiatan „peer teaching‟ pengembangan materi 

tugas KBM kategori HOTS. Dengan pola penularan tugas KBM kategori 

HOTS melalui multilevel-teaching berjenjang diharapkan kemampuan 

professional guru akan semakin lama semakin meningkat. Kemampuan ini 

nampaknya dapat diktegorikan sebagai kompetensi professional, yaitu 

kompetensi yang meliputi penguasaan materi, struktur,  konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 

Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

/bidang pengembangan yang diampu, mengembangkan materi 
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pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.  

Lalu, dari studi kasus pelatihan lokal di satu SD diketahui 

memang masih ada guru yang memerlukan bantuan merumuskan 

tugas KBM kategori HOTS. Hanya studi kasus ini tak bisa dijadikan 

kesimpulan nasional, Ini hanya dimaksudkan untuk jadi bahan refleksi 

diklat lokal tentang tugas KBM kategori HOTS di tingkat sekolah. 

Diketahui bahwa, ketika diminta menuliskan, apa contoh tugas KBM 

kategori HOTS untuk Bahasa Indonesia dan Matematika hanya 5 guru 

dari 30 guru SD Jakarta itu yang menuliskan jawaban (yang belum pasti 

benar) dan ketika diminta menuliskan, apa contoh tugas KBM kategori 

HOTS untuk mapel IPA dan IPS hanya 1 guru menuliskan jawaban 

(yang juga belum pasti benar) dan 2 guru menuliskan jawaban untuk 

IPS, yang juga jawabannya belum pasti benar. Sebagai pegiat 

pendidikan di Indonesia, penulis sedih mengetahui kondisi ini. 

Kupikir, andaikan UKG (Uji Kompetensi Guru) tingkat internasional, 

jangankan untuk bersaing dalam uji kompetensi yang dilakukan 

institusi internasional PISA dan TIMSS yang soalnya banyak 

menampilkan soal-soal kategori HOTS, hirarki hasil belajar sebagai 

dasar-dasar pengembangan soal kategori HOTS saja, guru-guru  belum 

menguasainya.  

 

4. GURU SD, SMP YOGYAKARTA SUDAH MENERAPKAN 
KBM HOTS  

Salah satu provinsi yang pendidikannya maju, murid dan guru SD, 

SMP berprestasi adalah guru SD, SMP di kota DI Yogyakarta. Hanya 

diketahui bahwa daerah ini masih kekurangan guru PNS untuk SD dan 

SMP. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan pada Nov 2017, masih 

ada kekurangan sebanyak 136 guru PNS untuk SD dan 61 guru PNS 

untuk SMP, akibat beberapa guru yang ada memasuki masa purna 

tugas, kata Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan 

Informasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Samiyo di Yogyakarta 

(2017). Dari data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, jumlah guru 

berstatus PNS di jenjang SD tercatat sebanyak 1.224 orang dan guru 

non-PNS sebanyak 1.563 yang mengajar 43.993 siswa. Sedangkan di 
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tingkat SMP tercatat sebanyak 756 guru PNS dan guru non-PNS tercatat 

sebanyak 1.014 orang yang mengajar 24.535 siswa.  

 Dari pengamatan ke kelas2 di SD dan SMP kota Yogyakarta, 

sebenarnya guru sudah menerapkan tugas KBM dan mengenalkan soal 

penilaian jenis keterampilan kategori HOTS. Namun, tugas KBM dan 

soal penilaian jenis ini banyak diterapkan pada mata pelajaran MIPA 

dari pada untuk kelompok mata pelajaran Ilmu-Ilmu Sosial dan mata 

pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Lalu, 

dari pengamatan langsung ke beberapa kelas di SD dan SMP kota 

Yogyakarta, guru-gurunya sudah melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan menyediakan tugas-tugas dalam ranah afektif untuk mata 

pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. 

 Organisasi kelas yang digunakan sudah beragam, baik 

organisasi kelas melalui belajar kelompok, berpasangan, atau 

individual. Guru-guru sudah menyadari bahwa kegiatan pembelajaran 

kelompok akan melatih kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan 

kerjasama tim, sesuai tuntutan kompetensi lulusan sekolah dan 

pendidikan abad 21. Lalu, lokasi kegiatan belajar siswa kadangkala 

dilakukan di dalam kelas sebagai ‗learning indoor activities‘ dan 

kadangkala dilakukan di luar kelas sebagai „learning outdoor activities‘. 

Begitu juga, tahapan kegiatan pembelajaran sudah mengacu pada 

prinsip dan filosofi constructivisme dimana semua siswa punya gagasan 

awal yang sering miskonsepsi, dan untuk membenarkan gagasan 

miskonsepsi menjadi gagasan ilmiah haruslah dilakukan siswa sendiri-

sendiri. Guru selalu menempatkan diri pada posisi sebagai fasilitator 

kegiatan pembelajaran. Dengan kondisi ini siswa menikmati kegiatan 

pembelajaran. Yang masih perlu ditingkatkan adalah menyajikan tugas 

KBM dan soal penilaian kategori HOTS untuk mata pelajaran 

kelonmpok ilmu ilmu social. 
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Gbr 3: Guru SMP sedang memberi tugas KBM kategori HOTS melalui 

kegiatan belajar kelompok 

 

 

5,  GURU PERLU BANTUAN PROFESIONAL RANCANG 
TUGAS KBM HOTS 

Kondisi guru-guru kita saat ini, khususnya guru SD dan SMP benar-

benar perlu diberikan bantuan, khusus berkaitan dengan perencanaan 

dan pengembangan tugas KBM dalam kategori berpikir tingkat tinggi, 

atau yang biasa dikenal kategroi HOTS. Pepatah populer 

mengungkapkan, ‗Kalau guru kencing berdiri murid pasti kencing 

berlari‘. Kalau guru tidak mampu menyiapkan tugas siswa dalam 

kategori berpikir tingkat tinggi (HOTS/ Higher Order Thinking Skills), 

tentu saja siswa lebih tidak mampu untuk menampilkan keterampilan 

berpikir sehari-hari dalam kategori berpikir tingkat tinggi ketika 

menghadapi masalah.  

Siswa tak mungkin memiliki kemampuan memecahkan masalah 

sehari-hari faktual dan kontekstual seperti, mengenali masalah, 

mengidentifikasi masalah, mengklasifikasi masalah, menemukan 

strategi memecahkan masalah, mengumpulkan informasi relevan, 

membuat keputusan, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan 

temuan. Data studi kasus (karhami, SKA, 2017) menunjukkan bahwa, 
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sebagian besar guru SD, SMP (85 %) dalam suatu workshop HOTS di 

Jakarta Barat, masih belum mampu merancang tugas KBM dan soal 

penilaian kategori HOTS meski sebagian besar mereka memahami 

tingkatan hirarki kognitif Bloom dari sampel guru sekitar 155 orang. 

Salah satu penyebab permasalahan ini antara lain, karena mereka 

belum dilatih dan mereka tidak memiliki panduan praktis tentang 

HOTS. 

Dengan demikian, dewasa ini guru, khususnya guru SD dan 

SMP sangat memerlukan panduan operasional cara mengembangkan 

tugas KBM kategori HOTS yang disertai contoh kontekstual 

disesuaikan tuntutan kompetensi beberapa mata pelajaran. Selain itu, 

mereka memerlukan pembinaan secara rutin berkesinambungan 

khususnya yang berkaitan dengan cara merancang dan 

mengembangkan tugas KBM dan soal penilaian yang fokus pada 

keterampilan berpikir kategori HOTS. Artinya, baik guru sebagai 

praktisi pendidikan langsung di kelas maupun para pembina 

professional guru seperti kepala sekolah dan pengawas sekolah, sangat 

memerlukan panduan praktis cara menyusun dan mengembangkan 

tugas KBM dan soal penilaian kategori HOTS.   

Kalau akan diadakan workshop HOTS ini untuk guru, 

disarankan agar Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagai pelatih 

memberikan pretest untuk mengetahui posisi pengetahuan peserta 

kaitan dengan penguasaan pembuatan tugas KBM dan soal penilaian 

kategori HOTS. Seandainya, ternyata posisi pengetahuan peserta masih 

belum mengetahui tentang hirarki ranah kognitif sebagai dasar untuk 

pemahaman tentang makna keterampilan berpikir kategori LOTS, 

kategori MOTS, kategori HOTS, pelatih perlu menginformasikan 

terlebih dulu tentang hirarki ranah kognitif ini. 
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Gbr 4: Tabel Contoh Pretes Diklat Guru Materi HOTS  

(Higher Order Thinking Skills) 

 

1. Apa saja tingkatan ranah kognitif hasil belajar menurut Taxonomy 

Bloom hasil revisi tahun 2001? 

 Tingkatan (Level) 1: ………………………………… 

 Tingkatan (Level) 2: ……………………………….. 

 Tingkatan (Level) 3: ………………………………… 

 Tingkatan (Level) 4: ……………………………….. 

 Tingkatan (Level) 5: ………………………………… 

 Tingkatan (Level) 6: ……………………………….. 

 

2. Apa yang dimaksud dengan tugas KBM kategori HOTS? Apa 

contohnya untuk mapel Bahasa Indonesia dan untuk mapel 

Matematika? 

 

Contoh tugas kategori HOTS untuk 

mata pelajaran Bahasa Indonesia 

...…………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………

……………………………. 

……………………………………………

…………………………… 

……………………………………………

…………………………… 

 

 

Contoh tugas kategori HOTS untuk 

mata pelajaran Matematika 

 

...………………………………………

………………………………. 

…………………………………………

………………………………. 

…………………………………………

……………………………… 

…………………………………………

……………………………… 

 

3. Apa yang dimaksud dengan tugas KBM kategori LOTS? Apa contoh 

tugas KBM IPA kategori LOTS dan bagaimana memperbaikinya 

menjadi kategori HOTS? Apa contoh tugas KBM IPS kategori LOTS 

dan bagaimana memperbaikinya menjadi kategori HOTS? (Disini 

LOTS sebagai kebalikan dari HOTS)  
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Contoh tugas kategori HOTS untuk 

mata pelajaran IPA 

...…………………………………………

……………………………. 

……………………………………………

……………………………. 

……………………………………………

…………………………… 

 

 

Contoh tugas kategori HOTS untuk 

mata pelajaran IPS 

...………………………………………

………………………………. 

…………………………………………

………………………………. 

…………………………………………

……………………………… 

 

 

6,  RENTANG KETERAMPILAN BERPIKIR DARI KUTUB 
LOTS KE KUTUB HOTS 

Dari kajian Anderson dan Krathwol (2001) tentang hirarki kognitif hasil 

belajar menurut taxonomy Bloom dapat dibuat dalam satu rentangan 

kemampuan berpikir, dari berpikir  konkrit yang cenderung berada 

pada kategori LOTS  sampai keberpikir abstrak yang cenderung berada 

pada kategori HOTS, yang rincian ini dapat dilihat pada gambar 5, 

tentang; kategori dimensi proses kognitif, atau pada lampiran 1 tentang 

daftar kata kerja mulai dari kelompok keterampilan mengingat/ 

remembering sebagai kategori LOTS sampai pada keterampialan 

mencipta/ creating sebagai kelompok keterampilan berpikir kategori 

HOTS.  
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Gbr 5: Tabel Kategori dimensi proses kognitif (diolah dari Anderson dan Krathwol (2001)  

 
BERPIKIR  
TINGKAT RENDAH (LOTS) 

 
 

BERPIKIR TINGKAT TINGGI 
(HOTS) 

 
Mengingat 
(Remember) 

 
Memahami 
(Understand) 

 
Menerapkan 
(Apply) 

 
Menganalisa 
(Analyze) 

 
Mengevaluasi 
(Evaluate) 

 
Mencipta 
(Create) 
 

 
Mengenali 
(mengidentifikasi) 
 
Memanggil 
informasi yang 
pernah didengar 
dan dibaca 
(Mencari) 

 
Menafsirkan 
(Memperjelas, 
menyusun paraprase, 
menyajikan informasi 
kembali dg bahasa 
sendiri, 
menterjemahkan) 
 
Menyederhanakan 
(mengilustrasikan, 
menjelaskan dengan 
bahasa sendiri) 
 
Mengklasifikasi 
(mengkategorikan, 
membuat bagian-
bagian)  
 

 
Mengeksekusi 
(melaksanakan) 
 
Mengimplementasikan 
(menggunakan) 
 
Menerapkan rumus 
untuk solusi masalah 
 
Menerapkan konsep 
untuk solusi masalah 

 
Membedakan  
 
Mengelola 
data 
 
Memberikan 
label 
kelompok data 
 
Menemutun-
jukkan bagian 
konsep untuk 
solusi masalah 
 
 Menemutun-
jukkan bagian 
rumus untuk 
solusi masalah 

 
Mengecek 
 
 
Mengkritisi 
 
Menilai 
dangan 
menyusun 
kriteria baru 
 
 
 

 
Mengusulkan 
gagasan baru/ 
Membangun 
hipotesa 
 
 
Merancang 
disain 
 
Memproduksi 
gagasan aneh 
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Membuat rangkuman 
bacaan/ informasi 
yang didengar 
(membuat abstraksi, 
membuat 
kesimpulan) 
 
Menyusun infrensi 
(menyimpulkan, 
mengekstrapolasi) 
 
Membandingkan 
(mencari perbedaan, 
membuat mapping, 
menjodohkan) 
 
Menyebutkan contoh 
dan bukan contoh 
(membuat model) 
  

 

 

Catatan: Keterampilan khas lengkap menurut hirarki ranah kognitif ini disajikan pada lampiran 1 
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Misalnya, contoh untuk tugas Bahasa Indonesia ini: Tugas 

Membangun Kalimat Logis  pada contoh Tugas KBM-1 kategori HOTS, 

kalau hanya melatihkan keterampilan (1), Siswa mengetahui struktur 

kalimat sederhana: S – P - O dan keterampilan (2) Siswa memahami 

makna kalimat logis – faktual sehari-hari,, keterampilan berpikir ini 

termasuk keterampilan berpikir kategori MOTS (Midle Order Thinking 

Skills) belum termasuk keterampilan berpikir kategori  HOTS. Tugas ini 

akan menjadi tugas KBM kategori HOTS ketika, siswa dituntut dengan 

beberapa keterampilan seperti, (3), Siswa memahami dan mampu 

merancang kalimat impian atau kalimat „out of the box‟, (4), Siswa 

mampu merubah kata benda atau kata yang dibendakan dengan 

menambah awalan dan akhiran, dan (5) Siswa mampu menyusun kata 

kerja baru dari kata benda atau sebaliknya.  

Pada tugas KBM-1 kategori HOTS mapel Bahasa Indonesia ini, 

siswa hanya dituntut untuk menyusun 25 kalimat dari sebanyak 29 kata 

tertulis yang disediakan, nah guru dapat saja meminta jumlah kalimat 

lebih banyak atau dengan hanya menyediakan jumlah kata lebih sedikit 

dari 29 kata, supaya keterampilan berpikir siswa berada pada kategori 

analisis/ sintesis, evaluasi, dan mencipta (creating), sebagai indikator 

keterampilan berpikir kategori HOTS. Intinya, guru harus selalu 

menilai semua tugas itu dengan hirarki kognitif oleh Anderson dan 

Krathwol itu yang meliputi: Mengingat – Memahami – Menerapkan – 

Menganalisis – Mengevaluasi – dan Menciptakan baik konsep maupun 

rumus baru dari konsep dan rumus yang sudah ada. Tentu saja, 

keterampilan ini tidak hanya disajikan di kelas-kelas tinggi di SD dan di 

SMP tetapi juga disajikan di kelas rendah di SD: kelas 1, 2, 3 atau di 

kelas 1 SMP. 
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Tugas KBM-1 kategori HOTS: Bahasa Indonesia 

 

Judul: Membangun Kalimat Logis 

 

  
Buatlah minimal 25 kalimat logis, yang kontekstual dengan 

lingkungan sekolah dengan menggunakan kata-kata ini 
 

 

  
Rumah   Malas   Nasi   Abangku   Ibu   Bermain 

Prestasi   Gasing   Katak   Kelereng   Pecel   Ikan Gurame 
Presiden   Sekolah   Minum   Rumah-Rumahan   Kontrakan    

Sempit   Sedih   Tangisan   Culun   Mewah   Gembira   Merah    
Blusukan   Pistol-Pistolan   Kandungan   Bayi   Manis    

  

 

 
Keterangan tugas 
Beberapa keterampilan berpikir yang mungkin dapat 
dikembangkan melalui soal ini antara lain, (1) siswa 
memahami dan mampu menerapkan struktur kalimat S-
P-O, (2) siswa memahami makna kalimat logis, 
kontekstual, dan factual dan mampu membangun 
kalimat logis, konstekstual, dan factual lingkungan 
sekolah, (3) Siswa memahami kalimat impian atau 
kalimat ‗out of the box‘ dan mampu menyusun kalimat 
jenis ini, (4)  Siswa mampu membangun kata baru 
dengan memberi awalan dan akhiran pada kata itu, dan 
(5)   Siswa mampu membangun kata kerja dari kata 
benda atau sebaliknya. 
 

 

 

7,  KARAKTERISTIK SISWA SD, SMP SANGAT KONDUSIF 
BERLATIH KETERAMPILAN BERPIKIR KATEGORI HOTS 

Untuk merancang tugas KBM kategori HOTS, guru selain perlu 

menguasai kata kerja operasional yang mendorong siswa mampu 

berpikir pada kategori HOTS, guru juga pelu memahami secara 

mendalam tentang kondisi dan karakteristik siswa pendidikan dasar: 
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SD dan SMP. Beberapa kondisi dan karakteristik usia pendidikan dasar, 

usia SD dan SMP, paling tidak berkaitan dengan 6 hal yaitu, (1) Kondisi 

dan karakteristik siswa SD, SMP itu suka bertanya, (2) Kondisi dan 

karakteristik siswa SD, SMP itu suka mengamati, (3) Kondisi dan 

karakteristik siswa SD, SMP itu suka coba-coba, (4) Kondisi dan 

karakteristik siswa SD, SMP terbiasa jujur, (5) Kondisi dan karakteristik 

siswa SD, SMP yang terbiasa mengerjakan tugas versi sendiri-sendiri. 

(6) Kondisi dan karakteristik siswa SD, SMP itu suka langaung 

menjawab – berdasarkan pengalaman awal mereka (their previous 

knowledge), (7) Kondisi dan karakteristik siswa SD, SMP itu sebagai 

saintis cilik, (8) Kondisi dan karakteristik siswa SD, SMP itu sebagai 

teknolog cilik . 

 

7. 1 Kondisi anak SD, SMP – suka bertanya  

Dalam kehidupan sehari-hari, anak usia SD dan SMP memang suka 

mengajukan pertanyaan aneh2. Tak jarang, pertanyaan anak ini sering 

mengundang rasa kagum orang tua dan guru. Ini bukti bahwa pada 

dasarnya, anak usia SD dan SMP sudah terbiasa berpikir kategori 

tingkat tinggi (HOTS). Beberapa pertanyaan anak misalnya, seperti . 

―Ayah, mengapa ya ……, batu kalau dilepaskan jatuh ke tanah…???‖  

―Ibu, mengapa ya …. adik menangis terus kalau adik lapar…???‖ ―Pak 

Guru, mengapa ya …. ulat pisang digulung daun pisang? Bagaimana 

ulat menggulung diri dalam daun pisang itu…???‖ Pertanyaan seperti 

ini yang kebanyakan orang tua dan sebagian besar guru lazim berusaha 

untuk menjawabnya. Bahkan kadang jawaban mereka tidak saintifik, 

tapi mereka berusaha untuk menjawabnya dengan yakin.  Anak 

memang suka bertanya. Meskipun tidak semua pertanyaan anak itu 

dapat terucap secara lisan karena sebagian besar pertanyaan anak itu 

tak terucapkan tetapi hanya terbenam dalam pikirannya. Disinilah, 

diperlukan peran orang tua dan guru sebagai fasilitator untuk 

memberikan bantuan professional kepada anak. 

Kita menyadari bahwa, jika anak banyak bertanya ini 

menandakan bahwa anak berpeluang untuk belajar. Menurut ahli 

pendidikan, pada dasarnya, semua anak memiliki, dua modal dasar 

sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya yaitu, mimpi/ imaginasi 

(imagination) dan keingintahuan (curiousity). Sebagai orang tua dan 

guru, kita harus menyediakan kondisi dan pengalaman supaya anak 

suka belajar dengan mendorong imaginasinya dan keingintahuannya.  
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Sayang sekali, baik tugas di rumah dan cara orang tua 

memperlakukan siswa di rumah maupun tugas di sekolah dan cara 

guru dan orang tua  berinteraksi dengan siswa, lebih banyak 

menyajikan tugas dan respon yang melatih siswa untuk berpikir pada 

tingkat rendah (Lower Order Thinking Skills/ LOTS) seperti mengingat 

dan mengulangi informasi yang disampaikan orang tua, guru, dan 

yang ada dalam buku. Kita sadari bahwa proses belajar dan mengajar 

bukan suatu hal yang misterius yang hanya berlangsung diruang kelas 

sekolah. Proses ini juga berlangsung di rumah ketika orang tua dan 

anak mengerjakan hal bersama secara sederhana, seperti menyiangi 

rumput di halaman rumah.    

 

7. 2 Kondisi anak SD, SMP – suka mengamati 

Pada dasarnya, hakikat anak itu selain suka bertanya, anak juga suka 

mengamati. Bahkan, pengamatan anak pada suatu objek benda atau 

peristiwa tidak hanya dengan mata tetapi juga melalui sentuhan 

perabaan. Misalnya, ketika anak bertemu dengan kertas, pengamatan 

anak tidak hanya melihat objek melalui mata tetapi juga melalui 

sentuhan dengan meremas-remas kertas atau menyobek kertas itu, 

meski kadang mereka belum tahu kegunaannya. Anak juga sering 

mengamati benda dengan mengamati bunyinya melalui pendengaran. 

Ketika anak ketemu mobil-mobilan, anak sering melemparkannya 

karena ingin tahu jenis bunyinya. Meski ada juga yang melemparkan 

mainannya dengan tidak sengaja. 

 

7.3 Kondisi anak SD, SMP – suka coba-coba 

Karakteristik lain anak sebagai saintis cilik adalah, anak suka coba-

coba. Anak suka sekali langsung mencoba mobil-mobilan buatan kakak 

atau ayahnya yang belum selesai. Kalau ketika ibunya membuatkan 

kuenya, anak sering ingin coba-coba belajar menjajakan masakan itu 

dengan merancang tempat dagangan sederhana di pojok rumahnya. 

Akibatnya, ibunya sering meneriaki anaknya untuk menghentikan 

kegiatan coba-coba itu.  

 Juga, seperti tugas KBM 2 kategori HOTS untuk mapel IPS SD 
dengan judul tukang pos, siswa didorong untuk membuat peta baru 
atau membaca peta yang sudah ada. Kalau siswa mengalami kesulitan, 
guru dapat membuatkan peta yang ukuran jalannya sesuai dengan 
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persyaratan yang sudah ditetapkan. Hanya tugas KBM seperti itu baru 
masuk tugas KBM kateri MOTS. Namun, sebaiknya supaya, tugas KBM 
ini mendorong siswa untuk banyak berlatih dengan keterampilan 
berpikir kategori HOTS, sebaiknya siswa sendiri menentukan posisi 
rumah dan jalan dengan ukuran jalan yang sudah ditetapkan itu. Atau 
mungkin saja ada siswa yang mengusulkan jarak jalan dengan ukuran 
baru. 

 

Tugas KBM 2 Kategori HOTS: IPS – Membuat dan Membaca Peta 

Judul: Tukang Pos 

 

 
Gambarlah denah sebuah desa. Denah itu menunjukkan 8 buah 
rumah yang dihubungan oleh jalan setapak. Jarak antara rumah 
dinyatakan dalam kilometer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ke-8 buah rumah itu saling berjauhan yang dihubungkan masing-
masing dengan 15 jalan setapak yang panjangnya masing-masing 5 
km (2 buah jalan), 7 km (3 buah jalan), 9 km (sebuah jalan) , 12 km ( 3 
buah jalan), 10 km, (6 buah jalan). 
 
 

RUMAH 1 RUMAH 8 

RUMAH 2 RUMAH 5 

RUMAH 7 
RUMAH 6 

RUMAH 3 RUMAH 4 
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Menjelang hari Raya Idul Fitri, seorang tukang pos harus 
menyerahkan kartu lebaran ke 8 rumah itu. Dia dapat memulai dari 
rumah mana saja, namun dia harus kembali ke rumah yang pertama 
ia kunjungi. Jika ia ingin menempuh jalan terpendek, rumah mana 
yang pertama harus dikunjungi? Jalan mana saja yang harus 
dilewatinya? Berapa jalan terpendek seluruhnya yang harus 
ditempuh? Jika ia ingin menempuh jalan terpanjang, jalan mana saja 
yang harus dilewatinya? Jika dia menggunakan kendaraan bermotor 
dan 1 liter bensin sebagai bahan bakarnya, mampu menempuh jarak 
12 km, dan per liter bensin seharga Rp.7500,00, berapa rupiah bisa 
disisikannya jika ia melewati jalan terpendek dibandingkan jalan 
terpanjang? Apa saranmu pada tukang pos itu, agar dia lebih 
menghemat bahan bakar? 
 

 

 Jika siswa mau menggunakan kertas kosong tersendiri dan 

model rumah yang dapat ditempel, ini lebih bagus supaya posisi rumah 

dapat dipindah-pindah dan menempatkan jalan yang sudah ditetapkan 

ukurannya itu menjadi lebih luwes. Bahkan jika siswa ingin membuat 

model rumah mini tiga dimensi, ini juga lebih baik karena masing-

masing siswa akan menampilkan beragam model rumah, yang 

kemungkinannya ada diantara mereka yang menampilkan rumah adat 

asal orang tuanya, yang biasa mereka kunjungi sewaktu liburan. 

 

7.4 Kondisi anak SD, SMP – terbiasa jujur 

Anak usia SD dan SMP terbiasa bersikap jujur dengan merekam data 

apa adanya meskipun mereka sering merekam data tidak teliti. Nah, 

bagi guru dan orang tua perlu memupuk sifat ini supaya sifat ini 

tumbuh sampai mereka dewasa. Sayangnya, mereka-mereka yang jujur 

lulusan SD dan SMP ini sering tercemari dengan teman-teman dan 

orang-orang sekitar dilingkungannya, termasuk orang tua yang 

kadangkala sering tidak sengaja bersikap tidak jujur kepada anak. 

Akibatnya, lama kelamaan, siswa ikut-ikutan untuk tidak jujur. 
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7.5 Kondisi anak SD, SMP – mengerjakan tugas versi sendiri-sendiri 

Satu kebiasaan anak yang sangat menarik adalah, mereka sering 

mengerjakan tugas versi sendiri-sendiri dengan tidak mau membaca 

tugas secara tuntas sesuai arahan guru. Misalnya, ketika siswa SD di 

beri tugas seperti tugas KBM-1: Bahasa Indonesia, mereka langsung 

membuat jawaban sementara menurut versi mereka masing-masing, 

dengan mengikuti pengetahuan awal yang memang sudah mereka 

miliki. Juga, misalnya, ketika mereka diminta membuat kalimat aktif 

baru, mereka sering langsung menyusun 5 kalimat aktif baru dalam 

konteks mereka meskipun tugasnya diminta dengan menggunakan 

kata-katanya yang sudah ditetapkan, seperti yang ada pada tugas KBM 

-3 ini. Begitu juga, ketika mereka diminta menyusun 20 kalimat pasif, 

mereka menyusun kalimat pasif sesuai pengalaman sehari-hari mereka 

dan sering mengalami kesulitan untuk mengikuti perintah tugas 

dengan menggunakan kara-kata yang ada pada tugas KBM-3 ini.  

Tugas Bahasa Indonesia ini merupakan tugas KBM kategori HOTS 

karena siswa banyak diminta untuk mengkonstruk kalimat baru sendiri 

yang tidak ada tuntunan dalam tugas meskipun tuntunannya hanya 

tersirat.  

 

Tugas KBM-3 kategori HOTS : Bahasa Indonesia 

Buatlah 5 kalimat aktif baru dan 20 kalimat pasif baru dari kata-kata 

dalam 25 kalimat ini, 

 

1. Ali memukul anjing 

2. Mangga dikupas oleh Ibu 

3. Andi mengejar kera putih 

4. Bik Ina memasak nasi 

kuning 

5. Ikan lele mengejar ikan 

betok 

6. Semut merah mengintip ulat 

daun 

7. Dua ekor belut berkejaran 

kesana kemari 

8. Ikan emas mengintip umpan 

pancing di sela-sela pohon 

 

16. Nenek menuntun kakek 

ke ruang makan 

17. Demonstran berteriak 

dengan lantang 

18. Siapa mengerjakan PR 

Matematika? 

19. Belajarlah Matematika 

dengan tekun 

20. Meja belajarku dipenuhi 

buku pelajaran  

21. JKW dan SBY saling 

memuji  kehebatan 

masing-masing 
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kangkung 

9. Petani teh menyemprotkan 

obat hama 

10. Kertas kuning menempel di 

buku IPA 

11. Tumpahan tinta membasahi 

buku ceritaku  

12. Eka menyanyikan lagu 

cicak-cicak 

13. Ulat pisang melakukan 

metamorfose menjadi kupu-

kupu dewasa 

14. Kecoa memangsa telur 

semut merah 

15.  Adik diberi hadiah ayah 

                    

22. Ulama tidak boleh 

dikriminalisasi 

23. Revolusi mental belum 

banyak 

diimplementasikan di 

sekolah 

24. Siswa perlu 

mengembangkan 

karakter positif 

25. Nelayan menangkap ikan 

dengan pukat harimau   

 

7,.6  Kondisi anak SD, SMP – suka menjawab – berdasarkan 

pengalaman awal mereka (their previous own knowledge) 

Meskipun siswa SD, SMP tidak mengajukan pertanyaan, mereka sering 

mengajukan pertanyaan individual dalam pikirannya dan tak terucap 

meskipun pertanyaannya masih bersifat superfisial dan dangkal, 

terutama tentang pertanyaan tingkat rendah tentang ‗‘apa yah‘ … ‗siapa 

yah‘ …. ‗kapan yah‘. Pertanyaan ini sering tak terucap secara lisan 

tetapi masih terpendam dalam pikirannya. Biasanya, guru professional 

mampu menggali pertanyaan siswa yang masih bersifat dangkal dan 

sederhana ini. Hal paling menarik, mereka biasa menjawab sendiri 

pertanyaan individual ini berdasarkan pengetahuan awal mereka. 

Pengetahuan awal ini dibangun siswa sewaktu berinteraksi dengan 

lingkungannya melalui pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Lalu, siswa biasa membangun pengetahuan yang bersifat asal-asalan 

atau ‗commonsense‘. 

 

7, 7. Kondisi anak SD, SMP sebagai saintis cilik 

Pada dasarnya, anak usia SD, SMP merupakan saintis cilik karena 

memang mereka memiliki kebiasaan yang biasa dilakukan para saintis 
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seperti: mengajukan pertanyaan, suka mengamati, suka coba-coba, suka 

berkarya meskipun dalam bentuk karya sederhana.  

Ketika siswa kelas VII SMP di salah satu SMP di Jakarta Timur 

diberikan tugas KBM-4 HOTS: IPA tentang tekanan air, siswa asik otak 

atik silinder berisi air itu dengan mengajukan pertanyaan ke gurunya 

seperti, ‗Pak, bagaimana kalau lubang dibuat di dasar silinder, apa 

perbedaan pancaran air dari lubang disamping silinder dengan air yang 

di lubang bagian bawah?‘ (Karhami, Suud. K.A. 1997). Sebagai guru 

yang sudah dilatih belajar aktif, gurunya memberikan jawaban, 

‗bagaimana menurut pendapatmu tentang itu?‘. Lalu, siswa lain 

mengajukan usul ‗menggelitik‘ baru, ketika menerima pertanyaan 

menantang ‗bagaimana cara mengalirkan air di lubang D yang bagian 

atas silinder di tutup rapat?‘ yang usulnya dalah, ‗Pak, menurutku 

untuk mengeluarkan air dari silinder ketika silinder ditutup rapat pada 

bagian atas adalah, (1) silinder digoncang atas-bawah, (2) Pada lubang 

A ditiup keras, (3) Dinding silinder dipijit tidak sampai pecah, (4) tutup 

atas dibuka sebentar saja dan cepat2 (lihat tugas KBM 4- kategori 

HOTS: Fisika SMP).  

 

Tugas KBM-4 kategori HOTS: Fisika SMP  
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7.8  Kondisi anak SD, SMP sebagai teknolog cilik 

Selain sebagai saintis cilik, siswa SD, SMP juga suka melakukan 

kegiatan teknolog cilik dengan kebiasaan merancang dan mebuat 

artefak sederhana dalam bentuk mainan dari kertas atau dalam bentuk 

logo. Memang bedanya, dengan teknolog senior, siswa sebagai 

teknolog cilik belum menguasai beberapa konsep keilmuan yang 

diperlukan untuk merancang dan menghasilkan artefak karya anak itu. 

Ini dilakukan siswa melalui coba-coba atau meniru dan mengikuti 

tuntutan orang dewasa: guru – orang tua - kakak 

Dengan beragam karakteristik yang mengarah kepada sikap 

siswa sebagai saintis cilik dan siswa sebagai teknolog cilik sebenarnya 

semua siswa mampu berlatih keterampilan berpikir kategori HOTS. 

Artinya, semua anak SD, SMP sangat kondusif untuk siap berpikir pada 

kategori HOTS. Kondisi ini merupakan awal/ prasayarat anak SD 

untuk berlatih keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kategori 

HOTS. Sayang sekali, baik orang tua maupun guru sering melatih anak 

dengan tugas2 kategori LOTS. Karena sudah tugas kategori HOTS 

dimitoskan hanya bisa dilakukan oleh anak pandai dan orang dewasa. 

Kalau anak diperankan sebagai teknolog cilik selama KBM, 

paling tidak siswa diminta untuk merancang disain dan membuat 

disain dalam bentuk nyata dengan wujud artefak sederhana yang bisa 

dipraktekkan atau difungsikan dihadapan teman-temannya. Misalnya, 

dengan hanya bahan bakar kertas, anak sebagai teknolog cilik dapat 

merancang dan membuat pesawat kertas yang dapat diterbangkan 

dengan melemparkannya, seperti Tugas KBM-4 kategori HOTS – IPA 

SD – Membuat Mobil-Mobilan Tenaga Manusia. Sebagai teknolog cilik, 

anak harus terbiasa mengamati karyanya sewaktu pesawat terbang 

diuji cobakan. Selama uji coba, teknolog cilik didorong untuk 

mengamati secara teliti, mencatat kelemahan gerakan pesawat kertas di 

udara, dan membuat catatan tertulis untuk masukan perbaikan pesawat 

kertas yang sudah dihasilkan.  

Juga, misalnya ketika teknolog cilik diminta untuk membuat 

mobil-mobilan dari botol plastic bekas dengan 4 roda terbuat dari karet 

busa bekas sandal jepit. Lalu, tempat lubang as roda sudah dilubangi 

guru, untuk menghindari bahaya. Sebagai as roda digunakan stik 

bamboo atau kawat. Untuk tenaga gerakan mobil-mobilan dapat 

digunakan tenaga anak dengan menarik mobil-mobilannya dengan tali. 

Bisa juga, tenaga untuk menggerakkan roda dengan tenaga angin 
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sebuah balon karet, seperti disajikan pada Tugas KBM-5 kategori 

HOTS: IPA SD – membuat mobil-mobilan tenaga angin. 

 

Tugas KBM-5 Kategori HOTS: IPA SD  

 

MEMBUAT MOBIL-MOBILAN TENAGA MANUSIA 

Bahan yang dibutuhkan:  

 Roda bekas sandal,  

 botol plastic bekas ukuran besar yang sudah dilobangi 

dengan 4 lubang tempat stik roda ,  

 stick bambu atau kawat penyambung roda,  

 karet gelang yang agak lebar 

 sedotan plastik 

 

 

Gbr 4: Bahan Pembuat Mobil-mobilan 

Sumber: Karhami, S.K.A, 2019, dalam proses terbit 

 

Pertanyaan Selama Ujicoba Mobil-Mobilan Tenaga Manusia 

 Apakah roda mobil-mobilannya berputar selama digerakkan? 

 Kalau roda mobil-mobilannya tidak bergerak, apa karena 

hambatan lubang roda  pada botol plastic kurang besar? 

Bagaimana kemungkinan mengatasinya? 

 Kalau roda mobil-mobilannya bergerak, apakah timbul suara? 
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 Kalau roda mobil-mobilannya bergerak, dan timbul suara, 

apakah pengaruh lubang as roda  pada botol plastic kurang 

besar? Bagaimana kemungkinan mengatasinya? 

 (Siswa dapat mencari beberapa pertanyaan untuk perbaikan 

model mobil-mobilan lainnya)……………. 

 

 

Tugas KBM-6 Kategori HOTS: IPA SD 

 

 

MEMBUAT MOBIL-MOBILAN TENAGA ANGIN 

Bahan yang dibutuhkan:  

 

 roda bekas sandal,  

 botol plastic bekas ukuran besar yang sudah dilobangi 

dengan 4 lubang tempat stik roda ,  

 balon karet beragam ukuran,  

 stick bambu atau kawat penyambung roda,  

 karet gelang yang agak lebar,  

 sedotan plastic untuk as roda, dan untuk aliran angin pada 

balon 

 

 

Gbr 5: Teknolog Cilik sedang menguji mobil-mobilan buatannya   

Sumber: Karhami, S.K.A, 2019, dalam proses terbit  
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Pertanyaan Selama Ujicoba Mobil-Mobilan Tenaga Angin 

 Apakah aliran angin pada balon terlalu cepat? Atau, Apakah 

aliran angin pada balon terlalu lambat? Bagaima mengatur 

aliran angin pada balon agak lambat? 

 Apakah putaran roda dapat berputar mulus? 

 Berapa jauh mobil dapat bergerak? 

 Apa kemungkinan yang menghambat gerakan mobil? 

 (Siswa dapat mencari beberapa pertanyaan untuk perbaikan 

model mobil-mobilan lainnya) ………………………….. 

 

REFLEKSI INDIVIDUAL 

  

 

Gbr 6: siswa punya semangat ingin tahu tinggi 

 

 

PERTANYAAN MENANTANG BERPIKIR KATEGORI HOTS 

1. Apa bukti bahwa siswa SD, SMP punya rasa ingin tahu 

tinggi? Apa contoh fakktual dan kontekstual lingkungan 

sekitar sekolahmu yang dapat dijadikan sumber belajar 

materi IPA? 
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2. Apa contoh tugas KBM kategori LOTS. Bagaimana cara 

merubah tugas ini menjadi tugas KBM kategori HOTS? 

3. Apa beda tugas KBM kategori LOTS dengan tugas KBM 

kategori HOTS untum materi IPS? 

4. Mengapa banyak guru yang enggan menerapkan tugas 

KBM kategori HOTS? 

5. Apa contoh karakteristik siswa yang kondusif untuk 

melatih siswa dengan keterampilan berpikir kategori 

HOTS? 

6. Apa kebiasaan siswa sehari-hari yang melakukan 

kegiatan sebagai saintis cilik? 

7. Apa kebiasaan siswa sehari-hari yang melakukan 

kegiatan sebagai teknolog cilik? 

8. Pada kenyataannya, satu temuan riset paling konsisten tentang 

soal pemecahan-masalah, diketahui bahwa siswa yang belajar 

cara memecahkan satu masalah, biasanya siswa itu jarang 

mampu menerapkan keterampilan memecahkan masalah yang 

diperoleh dari permasalahan pertama untuk memecahkan 

beragam permasalahan baru – (Mayer, 1983). Apa makna 

pandangan Mayer ini? Apa konklusinya? Apa 

implikasinya pada cara guru mengajar? Deskeripsi-kan 

scr singkat dan jelas 

 

 

  



48 | Dr. Suud Karim A. Karhami, MA & Prof. Dr. Yetti Supriyati., M.Pd. 

Lampiran 1 Bab I: Diskusi dan Lokakarya  

 

MENGIDENTIFIKASI CONTOH KONTEKSTUAL, DIMENSI PENGETAHUAN VS PROSES KOGNITIF 

 

Dengan mengacu pada beberapa referensi akurat baik dari buku2 perpustakaan maupun dari sumber Google, 

mohon mengisi contoh dalam tabel yang masih kosong  ini melalui diskusi kelompok. 

 
 
DIMENSI 
PENGETAHUAN 

PROSES KOGNITIF 

1 
Mengingat 

2 
Memahami 

3 
Menerapkan 

4 
Menganalisa 

5 
Mengevaluasi 

6 
Mencipta 

FAKTUAL  
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 
 

KONSEPTUAL  
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 
 

PROSEDURAL  
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 
 

METAKOGNITIF  
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 
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Lampiran 2 Bab I: Daftar Kata kerja Hirarki Ranah Kognitif 

 

KATA KERJA AKSI TAKSONOMI BLOOM REVISI 
Sumber: Anderson LW & Krathwohl DR (2001): A taxonomy for Larning, teaching, and assessning,  

Boston: Allyn and Bacon 
 

 
Definis
i 

 
1. Remembering 

(Mengingat) 

 
2. Understanding 

(Memahami) 

 
3. Applying 

(Menerapkan
) 

 
4. Analyzing 

(Analisa) 

 
5. Evaluating 

(Evaluasi) 

 
6. Creating 

(Mencipta 

 
Batasan 
Bloom 

 
Menyajikan 
ingatan dari 
materi yang 
dielajari 
sebelumnya 
dengan menghafal 
fakta, konsep 
dasar, dan 
beragam jawaban 
lainnya 

 
Mendemonstrasikan 
pemahaman fakta 
dan gagasan  
dengan cara 
mengelola, 
membandingkan, 
menterjemahkan, 
menginterpretasikan
,  memberi 
penjelasan, dan 
menyatakan gagasan 
pokok sebuah artikel 
 

 
Memecahkan 
masalah untuk 
situasi baru 
dengan 
menerapkan 
sejumlah 
pengetahuan 
yang 
diperlukan , 
fakta, tehnik 
dan sejumlah 
aturan dengan 
cara berbeda 

 
Menguji untuk 
menyatukan dan 
mengurai 
informasi dalam 
beberapa bagian 
dengan 
mengidentifikasi 
sebab-akibat, 
menysusn 
inferensi, dan 
mengumpulkan 
bukti untuk 
menysusun 
kesimpulan 

 
Menyajikan dan 
mempertahanka
n pendapat 
denngan 
membuat 
penilaian pada 
sebuah dan 
beberapa 
informasi, 
validitas 
gagasan, atau 
kualitas hasil 
keja, dengan 
didasarkan pada 
seperangkat 

 
Menggabun
g beberapa 
informasi 
bersama-
sama  dalam 
beragam 
cara dengan 
menggabun
g beragam 
unsur  
dalam 
menghasilk
an pola baru  
atau 
mengusulka
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kriteria n cara 
pemecahan 
alternative. 

 
Kata 
Kerja 

 

 Memilih 

 Membuat 
batasan 

 Menemukan 

 Membuat label  

 Mendaftar 

 Memasangkan 

 Memberi 
nama 

 Menghilangka
n 

 Menghubungk
an 

 Mengingat 
kembali 

 Menunjukkan 

 Mengucapkan 

 Menceritakan 

 Mencari 
jawaban apa 

 Mencari 
jawaban 
dimana 

 

 Mengelompokka
n 

 Membandingkan 

 Mencari 
perbedaan 

 Mendemonstrasik
an 

 Menerangkan 

 Memperluas 

 Mengiliustrasikan 

 Meninferensikan 

 Menginterprestasi
kan 

 Mebuat garis 
besar 

 Mencari 
hubungan 

 Menjelaskan 
kembali dengan 
bhs sendiri 

 Menunjukkan 

 Membuat 
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Lampiran 3 Bab I: Daftar Kata Kerja Hirarki ranah kognitif 
 

KATA KERJA AKSI TAKSONOMI BLOOM REVISI 
 

Sumber: Anderson LW & Krathwohl DR (2001): A taxonomy for Larning, teaching, and assessning,  
Boston: Allyn and Bacon 
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BAB II 
 

TUGAS KBM HOTS DI SD, SMP  
DIPERLUKAN - MENGAPA DAN APA BATASANNYA? 

 

The secret  to living well and longer is eat half, 
walk double, laugh triple, and love without measure 

 
 

Kunci kehidupan bahagia dan supaya panjang umur adalah, 
makan cukup setengah kali, tapi berjalan  harus 2 kali, ketawaharus  

tiga kali, dan mencintai orang lain harus tak berhingga dan tanpa 
ukuran (Pepatah Tibet) 

 

 

 

Gbr 1:Siswa asyik mengerjakan tugas KBM kategori HOTS 
Sumber: Dokumentasi Penulis 
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embahasan pada bab II ini, diawali dengan dan tentang 

kemengapaan diperlukan keterampilan berpikir kategori HOTS. 

Setelah itu, baru dibahas tentang keapaannya keterampilan 

berpikir kategori HOTS itu. Tentang kemengapaan diperlukan melatih 

siswa keterampilan berpikir kategori HOTS melalui penyediaan tugas 

KBM kategori HOTS, di SD, dan di SMP, paling tidak dapat disoroti 

dari empat perspektif yaitu, (1) perspektif yuridik, (2) perspektif 

teoritik, (3) perspektif empiric, dan (4) perspektif futuristic. 

 

1. ALASAN YURIDIK, PERLUNYA KETERAMPILAN 
BERPIKIR KATEGORI HOTS 

Dari perspekktif yuridik, menurut UUSPN No 20 th 2003, 

penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni 

pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu 

kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 

Artinya, ketika guru melatihkan tugas KBM kategori HOTS, tidak 

hanya ditujukan kepada siswa SD, SMP yang dikategorikan siswa 

pandai tetapi juga disediakan tugas KBM dan soal penilaian kategori 

HOTS untuk siswa rata-rata dan bahkan untuk siswa yang mengalami 

hambatan belajar.  

Selain itu  dalam penyelenggaraan pendidikan juga harus 

dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran melalui pengembangan budaya membaca, 

menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Selama 

penyelenggaraan pendidikan, pemerintah perlu bahu membahu 

dengan masyarakat dan swasta untuk  memberdayakan semua 

komponen masyarakat melalui peran serta masing-masing dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pesan 

UUSPN ini, agar masyarakat sekitar sekolah, khususnya orang tua juga 

dapat memberi contoh keteladanan yang tidak melemahkan 

pengenalan tugas KBM dan soal penilaian kategori HOTS 

Alasan mengapa siswa perlu dilatih dengan keterampilan 

kategori HOTS, secara yuridik termuat dalam pasal 1 UUSPN th. 2003 

tentang hakikat dan makna pendidikan, yaitu sebagai usaha sadar dan 

P 
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terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada akhir pasal 1 

ini sangat tegas dijelaskan agar siswa dibekali dengan keterampilan 

yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, yang 

kita ketahui bahwa beberapa isu dan permasalaha  kini dan kedepan 

berkaitan dengan isu dan permasalahan yang hanya bisa dikerjakan 

dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi kategori HOTS. Meskipun 

siswa jalur pendidikan di SD, SMP perlu dibekali dengan keterampilan 

kategori HOTS, warna dan karakteristik pengelolaan pendidikan di SD, 

SMP tetap masih mengacu pada hakikat dan makna pedidikan 

nasional, dalam suaru system pendidikan  nasional. Dalam UUSPN th 

2003 pasal 1 ini dijelaskan tentang pendidikan nasional dan system 

pendidikan nasional. 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman sedangkan 

sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan 

yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Lalu, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pembina 

siswa di sekolah adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan 

yang diikuti siswa melalui jalur dan jenjang pendidikan dengan 

menggunakan kurikulum yang diturunkan menjadi perangkat 

operasional guru sebagai kegiatan pembelajaran. 

Menurut UUSPN dijelaskan bahwa jalur pendidikan adalah 

wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri 

dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Lalu, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.  

Selanjutnya, dalam UUSPN itu dijelaskan bahwa kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 



60 | Dr. Suud Karim A. Karhami, MA & Prof. Dr. Yetti Supriyati., M.Pd. 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Pengembangan keterampilan tingkat tinggi 

kategori HOTS untuk siswa perlu dirancang secara sistematis dan 

terarah melalu kegiatan pembelajaran dan kegiatan penilaian, yang 

batasan kegiatan pembelajaran dalam UUSPN ini dijelaskan sebagai 

berikut, yaitu: pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Sementara itu, kegiatan evaluasi pendidikan adalah kegiatan 

pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap 

berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan 

pendidikan.  

Pengembangan keterampilan berpikir kategori HOTS bagi siswa 

SD, SMP haruslah tetap dibawah rambu-rambu pendidikan nasional 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan pendidikan nasional berfumgsi 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Dalam pengembangan kegiatan ini sekolah dapat saja 

melibatkan masyarakat termasuk melibatkan orang tua. Karena 

memang menurut UUSPN ini, masyarakat berhak berperan serta dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program 

pendidikan. Selain itu, masyarakat berkewajiban memberikan 

dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan 

demikian, keperluan untuk melatih siswa SD, SMP dengan 

keterampilan berpikir kategori HOTS sangat didukung kebijakan 

pendidikan nasional, khususnya kajian menurut perspektif yuridik: 

UUSPN th 2003. 

 

2. ALASAN EMPIRIK, PERLUYA KETERAMPILAN 
BERPIKIR KATEGORI HOTS 

Dari perspektif empirik, pengalaman siswa kelas 8 SMP (tambahkan 

data SD?)  sewaktu mengikuti uji kompetensi internasional oleh 
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lembaga global PISA an TIMSS, siswa kita masih belum menunjukkan 

hasil maksimal karena masih jauh kalah dari siswa Negara tetangga 

seperti Singapura. Hasil siswa kelas 8 pada uji kompetensi itu selalu 

menempati urutan nomor bontot. Sangat menyedihkan. Ini terjadi 

karena soal-soal Matematika dan Sains yang diujikan dengan soal 

kategori HOTS sementara anak kita tak terbiasa dengan soal-soal 

kategori HOTS ini. 

 Lalu, alasan pragmatis lain, mengapa tugas KBM HOTS 

diperlukan? Tugas KBM jenis ini diperlukan karena saat ini diduga 

sebagian besar siswa banyak yang mengalami hambatan ketika 

mengerjakan soal-soal ujian kategori HOTS baik dalam mengikuti ujian 

sekolah dengan soal kategori HOTS maupun dalam uji kompetisi 

tingkat internasional oleh institusi internasional PISA dan TIMSS. 

Misalnya, pada hasil uji kompetensi yang dilakukan institusi PISA pada 

tahun 2009, siswa kelas 8 kita rata-rata hanya mencapai kompetensi 

level 3 sementara siswa Singapura dan siswa China rata-rata mampu 

mencapai kompetensi level 6, sebagai level kompetensi tertinggi (lihat 

gbr 1). 

 Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali 

permasalahan kontekstual yang untuk solusinya tidak dapat 

menerapkan langsung rumus dan konsep yang dipelajari di sekolah. 

Untuk memecahkan masalah sehari-hari ini, siswa perlu memiliki 

keterampilan mensintesa (menggabung) atau menganalisa 

(menguraikan) konsep dan rumus yang sudah dipelajari untuk 

menghasilkan konsep dan rumus baru. Cara-cara solusi permasalahan 

seperti ini merupakan keterampilan berpikir kategori HOTS.  
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Gbr 2: hasil uji kompetensi siswa kelas 8 untuk Matematika dan sains 

Dasar serta keterampilan membaca oleh PISA tahun 2015 
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Data terakhir tes PISA pada tahun 2015, dari 71 negara 

Indonesia berada pada no 63, nomor 8 dari bawah sementara Singapura 

berada pada ranking no 1. Yang paling rendah adalah Republik 

Dominika. Peru berada pada ranking no 65 dibawah Indonesia tapi di 

sepakbola, mereka masuk dalam piala dunia. Sementara pada tahun 

2009, Indonesia berada pada ranking di bawah juga pada tes PISA 

selanjutnya sudah diadakan pada Agustus 2018, tapi penulis belum 

punya data. 

 

Gbr 3: REFLEKSI HASIL UJI KOMPETENSI PISA TAHUN 2009 

 

 

Sumber: Kemendiknas , 2014 

 

3. ALASAN FUTURISTIK, PERLUYA KETERAMPILAN 
BERPIKIR KATEGORI HOTS 

Dari perspektif futuristik, tentang masa depan siswa-siswi SD yang lalu 

melanjutkan ke SMP dan selanjutnya akan melanjutkan ke jenjang 

SLTA: SMA atau SMK, mereka akan lebih banyak berhadapan dengan 

tugas-tugas yang memerlukan keterampilan berpikir kategori HOTS. 

Begitu juga, kehidupan sehari-hari siswa pada masa mendatang akan 

banyak dihadapkan pada permasalahan dan isu-isu masa kini baik 
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yang berkaitan dengan komunikasi informasi global maupun berkaitan 

dengan sejumlah perubahan kehidupan masyarakat yang tentu banyak 

menuntut kemampuan berpikir kategori HOTS untuk 

menyelesaikannya.  

 Ini berarti masa depan siswa siswi SD, SMP nantinya, akan 

selalu berhadapan dengan tugas, permasalahan, kelemahan diri, dan 

tantangan lingkungan yang pemecahannya memerlukan keterampilan 

berpikir kategori HOTS, termasuk program applikasi komputer yang 

disediakan untuk memecahkan masalah didisain untuk dapat 

dikerjakan oleh operator yang memiliki keterampilan berpikir kategori 

HOTS. 

Untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan 

permasalahan baru juga diperlukan pikiran dan tindakan kreatif 

supaya dapat dihasilkan karya kreatif. Untuk keperluan ini, guru perlu 

menyiapkan program pembelajaran kreatif supaya siswa memiliki 

kemampuan berpikir dan bertindak kreatif, yang kebetulan dapat 

dikaitkan dengan tugas KBM dan soal penilaian kategori HOTS. Untuk 

keperluan ini, Torrance dan Myers (1970) dalam menekuni Program 

Pembelajaran Kreatif sudah menyediakan kerangka kerja yang sangat 

idial untuk menggambarkan proses pembelajaran kreatif seperti 

pernyataan mereka ini, ‗‟Becoming sensitive to or aware of problems, 

deficiencies, gaps in knowledge, missing elements, disharmonies, and so on; 

bringing together available information; definig the difficulty or identifying the 

missing elements; searching for solutions, making hypotheses, and modifying 

and retesting them perfecting them and finally communicating the results‟, 

yang penulis terjemahan secara bebas dengan disertai bumbu 

kontekstual supaya mudah dipahami guru-guru di Indonesia sebagai 

berikut, ... 'Siswa akan memiliki kepekaan pada masalah, atau 

menyadari tentang keberadaan masalah seperti, kekurangan informasi, 

kesenjangan informasi yang tersedia, adanya unsur-unsur yang hilang, 

atau ketidakharmonisan antar komponen penggerak sebuah mesin. 

Dalam kondisi ini, siswa berusaha untuk mengumpulkan informasi 

yang dibutuhkan termasuk memilih informasi relevan dengan 

informasi yang tidak relevan; menentukan penyebab terjadinya 

hambatan atau mengidentifikasi unsur-unsur yang diperlukan tapi 

tidak tersedia; menemukan cara solusi paling efisien dan paling efektif, 

membuat hipotesis, memodifikasi dan menguji ulang produk yang 

bermasalah sambil menyempurnakannya secara bertahap, dan akhirnya 
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mengkomunikasikan hasil solusi masalah yang mungkn berbentuk 

produk ataupun pendapat orisinal. 

Selanjutnya, Bapak ahli pengajaran kontemporer saat ini, tuan 

Treffinger D.J (1980) yang mengusulkan model pembelajaran kreatif 

melalui tiga level pembelajaran yang mempertimbangkan dua ranah 

hasil belajar siswa: ranah kognitif dan ranah afektif untuk setiap level 

yang masing-masing level selalu berkaitan dan level yang diatasnya 

sebagai perluasan dari level yang dibawahnya.  

 

Kondisi Peserta Didik Ilustrasi dengan gbr Usaha Fasilitator 

 
 
Peserta didik pada level 
ini sudah menghasilkan 
karya kreatif 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Pada level ini, 
fasilitator melatih siswa 
untuk melakukan 
kegiatan langsung 
secara aktif 

 
Siswa pada level ini 
mulai mampu 
menghayati dan 
merenung proses 
pembelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada level ini fasilitator 
melatih siswa berpikir 
kompleks 

 
Peserta didik pada level 
ini akan termotivasi 
untuk terbiasa bersikap 
terbuka dan 
memanfaatkan peluang 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pada level ini, 
fasilitator perlu 
mengaktifkan fungsi 
divergen  

 
Gbr 4: Tiga level model pembelajaran kreatif Treffinger D.J (1980) 

 

Ketiga level itu adalah, level 1 sebagai level mengaktifkan fungsi 

divergen yang mendorong siswa untuk terbiasa dengan sikap 

keterbukaan dan memanfaatkan peluang melalui pengerahan maksimal 

diversifikasi faktor kognitif dan factor afektif individual (divergent 

Level 3 
Berkarya nyata 

Level 2 
Berpikir Tingkat 

Tinggi 

Level 1 

Diversifikasi kognitif 

dan afektif 
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functions), level 2 sebagai level membiasakan siswa untuk berpikir 

kompleks sambil menghayati proses (complex thinking and feeling 

processes). Pada level 2 ini, factor kognitif dasar dan afektif dasar 

diperluas dan dikembangkan sampai dicapai kognitif dan afektif 

tingkat tinggi. Lalu level 3 sebagai level keterlibatan langsung dalam 

menghasilkan produk-produk kreatif (involvement in real challenges) 

seperti tersaji pada gambar 4 

Model pembelajaran Treffinger ini mendorong siswa untuk 

berpikir kreatif dalam memecahkan masalah, membantu siswa dalam 

menguasai materi yang diajarkan di sekolah, dan memberi peluang 

pada siswa untuk menunjukkan kemampuan potensial yang 

dimilikinya termasuk kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan 

memecahkan masalah. Melalui kemampuan berpikir kreatif ini, siswa 

mampu memaksimalkan potensi diri secara maksimal khususnya 

dalam menghasilkan karya kreatif, menemukan gagasan serta 

menemukan cara pemecahan masalah dengan menerapkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

 

4. ALASAN TEORITIK, PERLUYA KETERAMPILAN BERPIKIR 

KATEGORI HOTS 

Dari perspektif teoritik dapat digunakan beberapa usulan ahli tentang 

beberapa teori pendidikan yang mendukung kebijakan untuk melatih 

siswa SD, SMP dengan keterampilan berpikir kategori HOTS. Misalnya, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan payung filosofi 

constructivism sangat berpeluang untuk melatih siswa sampai pada 

tingkatan kemampuan berpikir pada kategori HOTS, karena anak 

selalu dibina untuk mengerahkan semua kemampuan dan 

pengalamannya untuk memiliki keterampilan berpikir pada kategori 

LOTS, MOTS, dan HOTS. Menurut pandangan konstruktivisme, 

keberhasilan belajar tergantung bukan hanya pada lingkungan, kondisi, 

dan cara siswa belajar, tapi juga bergantung pada pengetahuan awal 

siswa (their privious knowledge). Belajar selalu melibatkan 

pembentukan makna oleh siswa tentang apa yang sedang mereka 

lakukan, lihat dan dengar. Pembentukan makna merupakan suatu 

proses aktif yang terus berlanjut. Jadi siswa memiliki tanggung jawab 

akhir atas proses belajar mereka sendiri sampai tingkat pemahaman 

dan uapaya menerapkan yang sudah dipahami dalam kondisi nyata 
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sehari-hari, bukan tanggung jawab guru yang selama ini sering 

dianggap sebagai tugas utama guru. 

 Dampak langsung filosofi construktivism pada KBM di SD, 

SMP adalah bahwa pengetahuan itu tidak mungkin dapat dipindahkan 

secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa. Pengetahuan itu harus 

secara aktif dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman nyata. 

Dari penelitian diketahui bahwa proses belajar merupakan proses 

konstruktif yang menghendaki partisipasi aktif siswa. Dengan kondisi 

ini, peran guru sekarang berubah dari sebagai sumber dan pemberi 

informasi menjadi fasilitator kegiatan siswa belajar. Ditemukan pula 

bahwa kegiatan pembelajaran menurut filosofi construktivism ini 

mengandung empat kegiatan inti, yaitu: (1) keperluan mengidentifikasi 

pengetahuan awal atau prakonsepsi (their previous knowledge) siswa; 

(2) melibatkan kegiatan pengalaman nyata (experience); (3) 

mengkondisikan interaksi sosial (social interaction); (4) keterbentukan 

kepekaan terhadap lingkungan, supaya masuk akal siswa dalam 

kondisi ‗makesense‘. 

 Menurut filosofi construktivism, kegiatan pembelajaran adalah 

proses perubahan struktur mental yang memuat konsepsi dan 

miskonsepsi dalam satu jaringan kait mengakit masing-masing 

siswa. Kegiatan belajar merupakan suatu kegiatan rasional yang hanya 

akan terjadi apabila individu mengubah atau berkeinginan untuk 

mengubah struktur mental yang termuat dalam pikiran individu. 

Dalam perubahan konsepsi, siswa dipandang sebagai pemeroses 

informasi dan pemeroses pengalaman. Bukan hanya sebagai tempat 

penampung pengalaman dan informasi. Ini berarti, kemampuan siswa 

untuk belajar dan apa yang dipelajari siswa bergantung pada konsepsi 

yang terdapat dalam pengalaman tersebut. Gagasan baru tidak serta 

merta dapat ditambahkan pada gagasan yang telah termuat dalam 

struktur mental itu, tetapi mereka memerlukan untuk saling 

berinteraksi terlebih dahulu yang kadang memerlukan perubahan 

konsep atau miskonsep yang memang sudah ada dalam struktur 

mental itu. 

 Penyempurnaan konsepsi dan miskonsepsi ini dikelompokkan 

menjadi tiga bagian, yaitu: (1) pembedaan: artinya konsep baru muncul 

dari konsep lebih umum yang sudah ada; (2) perluasan konsep atau 

miskonsep: konsep lama yang mengalami perkembangan menjadi 

konsep baru; (3) konseptualisasi ulang (restrukturisasi): terjadi 
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perubahan signifikan dalam bentuk dan hubungan antar konsep 

termasuk antar miskonsep. 

 Lalu teori belajar yang sangat menyentak dunia pendidikan 

adalah teori hirarki kognitif oleh B. Bloom pada tahun 1956 yang 

dikenal dengan Taxonomy Bloom. Namun, pada tahun 2001, taxonomy 

Bloom ini direvisi oleh muridnya Bloom, yaitu Anderson yang dikenal 

dengan revisi taxonomy Bloom oleh Anderson dan Krathwohl. 

Siapakah Anderson dan Krathwohl?  Mereka berdua ini adalah 

penulis revisi buku terkenal taxonomy Bloom, khususnya dalam 

mengurutkan hirarki keterampilan kognitif. Taxonomy Bloom ini 

sudah digunakan sekitar 50 tahun dalam perencanaan guru mengajar 

sebelum di revisi pada tahun 2001.  

 

Gbr 5. Taxonomy Bloom sebelum Revisi (1956) vs Taxonomy Bloom 

sesudah Revisi (2001) 

 

Meskipun buku Anderson dan Krathwohl ini sudah diterbitkan 

sejak tahun 2001, ternyata masih ada juga guru yang belum mendengar 

revisi taxonomy Bloom oleh kedua penulis ini. Sebenarnya, Bloom 

sendiri merasa janggal tentang perbedaan antara dimensi knowledge/ 

pengetahuan dengan 5 tingkatan keterampilan berpikir itu, seperti 

digambarkan pada tabel dibawah ini; 
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Gbr 6: Proses kognitif 

Jadi perbedaan utama bukan pada perbedaan penamaan dari 

kata benda ke kata kerja tetapi pada pengkategorian knowledge 

menjadi Fakta, Konsep, Prosedural, dan Metakognitif. Juga 

perbedaannya pada keterpaduan beberapa taxonomy untuk jenis 

perbedaan dan tingkatan pengetahuan (knowledge) itu. Perbedaan 

secara teliti antara taxonomy Bloom (1956) dengan Revisi Taxonomy 

Bloom oleh Anderson dan Krathwohl (2001) disajikan dalam tabel 

dibawah ini yang beberapa uraiannya sengaja disertai bahasa 

Inggerisnya.  
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Gbr 7: Taxonomy Ranah Kognitif th 1956 vs Taxonomy Ranah Kognitif th 2001 

 
Taxonomy Ranah Kognitif 

Taxonomy Bloom th 1956 Taxonomy Anderson dan Krathwohl th 2001 

1. Pengetahuan: Mengingat dan mencari materi yang sudah 
dipelajari. Contoh kata kerja untuk ini antara lain: 

Mengidentifikasi 
Membuat daftar 
hubungan 
 

Mengingat 
informasi 
 
Memanggil 
kembali informasi/  
Mengulangi 
informasi yang 
pernah dibaca 
 

Merekam nama 
Mengenali 
Memperoleh 
 

 

1. Mengingat 
Mengenali dan memanggil kembali pengetahuan 
yg pernah dibaca, didengar dari wadah ingatan/ 
memori dalam pikiran. Kita ketahui bahwa 
Mengingat adalah ketika wadah ingatan/ memori 
digunakan untuk memproduksi atau mencari 
definisi, fakta, atau daftar, atau untuk 
mengungkapkan kembali informasi yang sudah 
dipelajari sebelumnya.  

2. Pemahaman: kemampuan untuk menangkap pesan dan atau 
membangun pemahaman dari materi yang sudah dipelajari. 
Contoh kata kerja yang biasa digunakan antara lain; 

 

Menyatakan kembali 
lokasi 
 
Mengenali 
 
Melaporkan 
 
Menjelaskan  

Mengidentifikasi 
bahan diskusi 
 
Mengidentifikasi 
 
Membuat inferensi 
 
 

Membuat ilustrasi 
 
Menafsirkan 
Menyajikan 
Membedakan 
Membuat kesimpulan 
 
 

 

2. Memahami 
Membangun pemahaman dari  beragam jenis dari 
fungsi  materi yang sudah tertulis, atau pesan 
grafis, sejumlah kegiatan seperti menterjemahkan, 
menyederhanakan, mengelompokkan,merangkum, 
menginferensi, membandingkan, dan atau 
menjelaskan. 
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3. Penerapan: kemampuan yang digunakan untuk menerapkan 

materi yang sudah diajarkan atau menerapkan materi yang 
dipelajari pada situasi nyata dan baru. Contoh kata kerja yang 
biasa digunakan untuk mengungkapkan kemampuan ini 
antara lain 

Menerapkan 
hubungan 
 
Mengembangkan 
terjemahan 
 
Mengoperasikan  
 

Mengorganisasi 
pekerjaan 
 
Membuat struktur 
baru 
 
Menafsirkan 
 
Mendemonstrasikan 
 
Membuat ilustrasi 
 

Mempraktekkan 
 
Menghitung 
 
Meragakan 
 
Bermain peran 
 

 

 
3. Menerapkan 

Melaksanakan atau menggunakan prosedur 
melalui ekskusi langsung atau implementasi 
langsung. Penerapan berkaitan pada atau mengacu 
pada situasi dimana materi yang sudah dipelajari 
digunakan/ diterapkan melalui produk seperti 
model2, presentasi/ sajian, interview, atau simulasi. 
 
 

 
4. Analisa: Kemampuan untuk memecahkan dan membedakan 

materi yang dipelajari menjadi beberapa bagian sehingga dapat 
dibangun struktur organisasi materi baru yang lebih mudah 
dipahami dandipelajari. Beberapa kata kerja yang dapat 
digunakan untuk menyatakan keterampilan ini antara lain 
adalah,  

  
 
 

 
4. Menganalisa 

Menguraikan materi pelajaran yang sudah diterima 
menjadi beberapa bagian dan komponen, lalu 
menetapkan bagian2/ komponen2 itu 
berhubungan dan saling berhubungan satu sama 
lain atau bagaimana bagian berkaitan dengan 
struktur keseluruhan atau dengan tujuan. Kegiatan 
mental termasuk dalam fungsi ini seperti 
membedakan, mengorganisasi, dan 
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Menganalisa 
Membandingkan  
Menggiring 
pemahaman 
 
Meminta 
keterangan 
 
Menilai 
perbedaan 
 
Mengelompokkan 
 
 

Membedakan 
 
Membandingkan 
 
Melakukan 
penelitian 
 
Melakukan 
survey 
 
Mengelompokkan 
Kesimpulan 
 

Melakukan 
percobaan 
 
Memeriksa 
dengan teliti 
 
Menemukan 
 
Menginspeksi 
 
Membedah 
 
Membedakan 
 
Memisahkan  

 

keterhubungan, maupun kemampuan 
membedakan antar bagian2/ komponen2 itu.  
Ketika siswa melakukan kegiatan analisis, mereka 
dapat menunjukkan nya melalui membuat table, 
lembaran kerja, survey, charta, diagram, atau 
penyajian melalui grafik. 
 
 

 
5. Sintesa: kemampuan untuk menggabung beberapa materi yang 

sudah dipelajari menjadi satu keutuhan yang unik yang 
mudah dipahami. Beberapa kata kerja yang dapat digunakan 
untuk menyatakan keterampilan ini antara lain adalah 

 

Membangun narasi  
Memproduksi 
Mendisain 
Mengumpulkan 
Menciptakan 
Menyiapkan 

Merencanakan 
penelitian 
Merumuskan 
hipotesa 
Mengumpulkan data 
Membuat generalisasi 

Mengusulkan 
Mengembangkan 
Mengatur 
Membangun 
Mengelola 
Menurunkan 

 
5. Mengevaluasi 

(membuat kesimpulan berdasarkan kriteria dan 
standard melalui pengecekan dan pengkritisian. 
Kritik, rekomendasi, dan laporan adalah beberapa 
bentuk hasil belajar yang dapat dihasilkan untuk 
mendemonstrasikan proses/ perkembangan 
evaluasi. Pada taxonomy terbaru hasil revisi, 
keterampilan mengevaluasi diosisikan sebelum 
keterampilan creating/ menciptakan yang 
dianggap suatu keterampilan yang perlu dimiliki 
siswa  sebelum siswa berkarya). 
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Meramalkan 
Memodifikasi 
Menceritakan 

Menggabungkan 
hubungan 
Mendokumentasi 

Menuliskan 
Memulai (originate) 

 

 

 
6. Evaluasi: Kemampuan untuk menjudge, mengecak, menilai, 

mengkritik nilai materi yang dipelajari utk tujuan tertentu. 
Beberapa kata kerja yang dapat digunakan untuk menyatakan 
keterampilan ini antara lain adalah  

 

Membuat judgement 
(judge) 
Menilai (Assess) 
Membandingkan 
(Compare) 
Mengevaluasi 
(Evaluate) 
Menyimpulkan 
(Conclude) 
Mengukur (Measure) 
Membuat deduksi 
(Deduce) 

 
Mengajukan 
armumentasi 
Membuat keputusan 
Memilih 
Memperkirakan 
 
 

 
Memvalidasi 
(consider) 
Mempertimbangkan 
(consider) 
Menilai (appraise 
value) 
Mengkritik (criticize) 
 
Membuat inferensi 
(infer) 

 

 
6. Mencipta 

(Mengitkan semua unsur bersama-sama untuk 
membangun system fungsional yang koheren, 
mereorganisasi unsur2 menjadi pola baru atau 
struktur baru melalui pembangkitan, perencanaan, 
dan atau produksi. Membangun artefak 
memerlukan pengguna untuk menempatkan 
bagian2 secara terpadu dalam cara baru, atau 
menggabungkan bagian2 itu dalam sesuatu yang 
baru dan berbeda sampai dihasilkan model dan 
produk baru. Proses ini merupakan keterampilan 
mental tersulit dalam taxonomy revisi terbaru itu).  
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Sebenarnya tuan Bloom semasa hidupnya memang sudah 

menyadari bahwa ada perbedaan akut antara knowledge/ pengetahuan 

dan kemampuan intelektual/ kemamuan akademik. Bahkan, tuan 

Bloom sudah mengelompokkan pembagian knowledge menjadi 8 

kelompok yaitu,  

 Terminologi (Terminology) 

 Fakta khusus (Specific facts) 

 Konvensi (Conventions) 

 Kecenderungan dan urutan (Trends and sequences) 

 Pengelompokan (Classifications and categories) 

 Kriteria (Criteria) 

 Metodologi (Methodology) 

 Prinsip dan kesimpulan (Principles and generalizations) 

 Teori dan Struktur (Theories and structures) 

Tiga yang pertama ini biasa digunakan dalam praktek keilmuan 

sehari-hari meskipun jarang didiskusikan ketika membahas tentang 

taxonomy kognitif.  Metakognitif muncul setelah taxonomy dilakukan  

revisi, dimana tingkatan pengetahuan/ knowledge yang  meliputi; 

 Pengetahuan faKtual (Factual Knowledge) – Konsep dasar 

pengetahuan yang harus dikuasai dan dipahami siswa pada 

semua mata pelajaran terutama dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah kontekstual yang dihadapi siswa dari 

lingkungannya.  

 Pengetahuan konseptual (Conceptual Knowledge) – 

Pengetahuan ini merupakan hubungan keterkaitan antar konsep 

dasar pengetahuan dalam suatu struktur keilmuan yang lebih 

luas yang memungkinkan nya untuk dimanfaatkan secara 

bersama-sama.   

 Pengetahuan Prosedural (Procedural Knowledge) – berkaitan 

dengan bagaimana cara melakukan sesuatu, metodogi 

penemuan, dan kriteria untuk memanfaatkan keterampilan, 

algoritma, tehnik, dan metode/ cara kerja.. 

 Pengetahuan metakognitif (Metacognitive Knowledge) – 

adalah pengetahuan tentang pengenalan secara umum, maupun 

kesadaran dan pengetahuan tentang pengenalan dirinya sendiri.  

Lalu, klasifikasi Taxonomy Anderson DAN Krathwohl (2001) secara 

rinci dapat dirangkum sebagaimana disajikan pada table dibawah ini,  
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Gbr 8 Daftar Kata Kerja Aksi Taksonomi Bloom Revisi (MOHON DICEK) 

Sumber: Anderson LW & Krathwohl DR (2001):  

A taxonomy for Larning, teaching, and assessning, Boston: Allyn and Bacon 

 

Defini

si 

Remem-bering 

(Mengingat) 

Under-standing 

(Memahami) 

Applying 

(Menerapkan) 

Analyzing 

(Analisa) 

Evaluating 

(Evaluasi) 

Creating 

(Mencipta) 

 

Batas

an 

Bloo
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Menyajikan 

ingatan dari 

materi yang 

dielajari 

sebelumnya 

dengan 

menghafal fakta, 

konsep dasar, 

dan beragam 

jawaban lainnya 

Mendemonstrasika

n pemahaman 

fakta dan gagasan  

dengan cara 

mengelola, 

membandingkan, 

menterjemahkan, 

menginterpretasika

n,  memberi 

penjelasan, dan 

menyatakan 

gagasan pokok 

sebuah artikel 

 

Memecahkan 

masalah untuk 

situasi baru 

dengan 

menerapkan 

sejumlah 

pengetahuan 

yang diperlukan 

, fakta, tehnik 

dan sejumlah 

aturan dengan 

cara berbeda 

Menguji untuk 

menyatukan 

dan mengurai 

informasi 

dalam 

beberapa 

bagian dengan 

mengidentifika

si sebab-akibat, 

menysusn 

inferensi, dan 

mengumpulka

n bukti untuk 

menysusun 

kesimpulan 

Menyajikan dan 

mempertahankan 

pendapat 

denngan 

membuat 

penilaian pada 

sebuah dan 

beberapa 

informasi, 

validitas gagasan, 

atau kualitas hasil 

keja, dengan 

didasarkan pada 

seperangkat 

kriteria 

Menggabung 

beberapa 

informasi 

bersama-sama  

dalam beragam 

cara dengan 

menggabung 

beragam unsur  

dalam 

menghasilkan 

pola baru  atau 

mengusulkan 

cara pemecahan 

alternative. 

Kata 

Kerja 

 Memilih 

 Membuat 

 Mengelompokk

an 

 Menerapkan 

 Membangun 

 Menganalisa 

 Membuat 

 Menyetujui 

 Menghargai 

 Mengadaptasi 

 Membangun 
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batasan 

 Menemukan 

 Membuat 

label  

 Mendaftar 

 Memasangk

an 

 Memberi 

nama 

 Menghilang

kan 

 Menghubun

gkan 

 Mengingat 

kembali 

 Menunjukka

n 

 Mengucapka

n 

 Menceritaka

n 

 Mencari 

jawaban apa 

 Mencari 

jawaban 

 Membandingka

n 

 Mencari 

perbedaan 

 Mendemonstrasi

kan 

 Menerangkan 

 Memperluas 

 Mengiliustrasika

n 

 Meninferensika

n 

 Menginterpresta

sikan 

 Mebuat garis 

besar 

 Mencari 

hubungan 

 Menjelaskan 

kembali dengan 

bhs sendiri 

 Menunjukkan 

 Membuat 

rangkuman 

 Menterjemahka

 Memilih 

 Mengkonstru

ksi 

 Mengemban

gkan 

 Mencoba 

dengan 

 Mengidentifi

kasi 

 Mewawancar

ai 

 Membuat 

dengan 

Membuat 

model 

 Mengelola 

 Merencanaka

n 

 Merencanaka

n 

 Memilihmem

buat solusi 

 Memanfaatka

n 

 

asumsi 

 Membuat 

kategori 

 Mengelompo

kkan  

 Membanding

kan 

 Menyimpulk

an 

 Mencari 

perbedaan 

 Menemukan 

 Membedakan 

 Membagi 

 Menguji 

 Memfungsik

an 

 Membuat 

inferensi 

 Memeriksa 

 Membuat 

daftar 

 Memotivasi 

 Mencari 

hubungan 

 Menilai 

 Memberi 

hadiah 

 Memilih 

 Membandingk

an 

 Menyimpulka

n 

 Membuat 

kriteria 

 Mengkritisi 

 Memutuskan 

 Membuat 

deduksi 

 Mempertahan

kan 

 Menetapkan 

 Mentidaksetuj

ui 

 Memperkiraka

n 

 Mengevaluasi 

 Menjelaskan 

 Mencari 

manfaat 

 Membuat 

perubahan 

 Memilih 

 Mengkombina

sikan 

 Mengkompilas

i 

 Menulis lirik 

lagu 

 Mengkonstruk

si 

 Mencipta 

karya 

 Menghapus 

 Mendisain 

 Mengembangk

an 

 Mendiskusika

n 

 Mengelaborasi 

 Memperkiraka

n 

 Memformulasi

kan 

 Melihat 
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dimana 

 Mencari 

jawaban 

kapan 

 Mencari 

jawaban 

siapa 

 Mencari 

jawaban 

yang mana 

 Mencari 

jawaban 

(mengapa) 

 

n 

 

 Menyederha

nakan 

 Melakukan 

penelitian/ 

survey 

 Terlibat 

dalam 

 Menguji 

untuk 

 Mengemban

gkan tema 

 

 Mempengaruh

i 

 Menafsiran 

 Menilai/ 

menjudge 

 Menjustiifikasi 

 Memberi 

tanda 

 Mengukur 

 Berpendapat 

 Mengira-ngira 

 Memperioritas

kan 

 Membuktikan 

 Merata-

ratakan 

 Merekomenda

sikan 

 Membuat 

peraturan 

 Memilih 

 Memberikan 

dukungan 

 Menilai 

 

kejadian 

 Berimaginasi 

 Memperbaiki 

 Menemukan 

 Menata 

rambut 

 Memaksimalk

an 

 Meminimalka

n 

 Memodifikasi 

 Mencari 

keaslian 

 Merencanakan 

 Meramalkan 

 Mengusulkan 

 Mencari solusi 

 Memecahkan 

masalah 

 Memberikan 

dukungan 

 Menduga 

 Mengetes 

 Membuat teori 
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5. APA BATASAN KETERAMPILAN BERPIKIR KATEGORI 

HOTS? 

Lalu pertanyaan yang penting adalah apa yang dimaksud dengan tugas 

KBM kategori HOTS, juga untuk kategori LOTS, dan kategori MOTS. 

Tugas KBM, juga soal penilaian kategori HOTS adalah tugas dan soal 

yang melatih siswa keterampilan berpikir tingkat hirarki Taxonomy 

Bloom revisi, dimana tugas dan soal itu menuntut siswa pada 

keterampilan tingkat 4: Menganalisa, tingkat 5: Mengevaluasi, dan 

tingkat 6: Mencipta. Sementara itu tugas KBM dan soal penilaian 

kategori MOTS adalah tugas dan soal yang melatih siswa keterampilan 

berpikir tingkat hirarki Taxonomy Bloom revisi, kalau tugas dan soal 

itu menuntut siswa pada keterampilan tingkat 2: Memahami dan 

tingkat 3: Menerapkan. Lalu, tugas KBM dan soal penilaian kategori 

LOTS adalah tugas dan soal yang melatih siswa keterampilan berpikir 

tingkat hirarki Taxonomy Bloom revisi, kalau tugas dan soal itu 

menuntut siswa pada keterampilan tingkat 1: Mengingat. Dengan kata 

lain, tugas KBM dan Soal Penilaian kategori HOTS adalah Tugas KBM 

dan Soal Penilaian yang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, 

yang melatih keterampilan berpikir tingkat 4: menganalisis, tingkat 5: 

mengevaluasi, dan tingkat 6: membangun dan mencipta rumus dan 

konsep baru, seperti hirarki yang diusulkan Anderson dan Krathwal 

(2001).  

Dengan demikian, hakikat dan makna kegiatan pembelajaran 

yang biasa menyediakan tugas KBM kategori HOTS di SD, di SMP 

adalah secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang 

menyatukan kognitif, emosional, kesadaran lingkungan dan 

pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat 

perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangan terhadap 

dunia (Ileris, 2000; Ormorod, 1995). Selanjutnya, hakikat dan makna 

Belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika 

belajar berlangsung. Penjelasan tentang apa yang terjadi merupakan 

teori-teori belajar. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan 

bagaimana individu belajar, sehingga membantunya memahami proses 

kompleks inheren pembelajaran. (sari dari Wikipedia) 

Secara singkat, tugas KBM kategori HOTS adalah tugas-tugas 

yang mendorong siswa aktif melakukan kegiatan ilmiah untuk melatih 

keterampilan siswa berpikir tingkat tinggi, yang jenis keterampilannya 

berada pada rentang menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-teori-belajar/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-teori-belajar/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_theory_(education)
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mengkreasi gagasan baru, seperti dalam memhasilkan konsep dan 

membangun rumus baru untuk memecahkan masalah. Kegiatan tugas 

KBM jenis ini perlu dilatihkan di sekolah untuk mengimbangi tugas 

KBM yang hanya sekedar mengingat, menghafal konsep atau bahkan 

hanya menerapkan konsep atau mengaplikasikan rumus sekalipun, 

seperti pada tugas KBM mapel Matematika. Secara singkat, pembatasan 

tugas KBM dan soal penilaian kategori HOTS di SD, SMP dapat 

menggunakan tabel hirarki ranah kognitif taxonomy Bloom revisi oleh 

Andersen dan Krathwohl pada tabel di gbr. 9 

Dari kajian Anderson dan Krathwol (2001) tentang hirarki 

kognitif hasil belajar menurut taxonomy Bloom dapat dibuat dalam 

satu rentangan kemampuan berpikir, dari berpikir  kongkrit yang 

cenderung berada pada kategori LOTS  sampai keberpikir abstrak yang 

cenderung berada pada kategori HOTS, yang rincian ini dapat dilihat 

pada gbr.9, tentang; kategori dimensi proses kognitif tentang daftar 

kata kerja mulai dari kelompok keterampilan mengingat/ remembering 

sebagai kategori LOTS sampai pada keterampialan mencipta/ creating 

sebagai kelompok keterampilan berpikir kategori HOTS.  
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Gbr 9 Tabel  Kategori dimensi proses kognitif (diolah dari Anderson dan Krathwol (2001)  

 
BERPIKIR TINGKAT RENDAH  
(LOTS) 

 
 

BERPIKIR TINGKAT TINGGI 
(HOTS) 

 
Mengingat 

(Remember) 

 
Memahami 

(Understand) 

 
Menerapkan 

(Apply) 

 
Menganalisa 

(Analyze) 

 
Mengevaluasi 

(Evaluate) 

 
Mencipta 
(Create) 

 

 
Mengenali 
(mengidentifikasi) 
 
Memanggil 
(Mencari) 

 
Menafsirkan 

(Memperjelas, 
menyusun paraprase, 
menyajikan kembali, 

menterjemahkan) 
 

Menyederhanakan 
(mengilustrasikan, 
menginstansiasi) 

 
Mengklasifikasi 

(mengkategorikan, 
membuat bagian-

bagian)  
 

Membuat 
rangkuman 

(membuat abstrasi, 

 
Mengeksekusi 

(melaksanakan) 
 

Mengimplementasikan 
(menggunakan) 

 
Membedakan 

( 
 

Mengelola 
data 

 
Memberikan 

label 
kelompok 

data 

 
Mengecek 

 
 

Mengkritisi 
 
 
 

 
Mengusulkan 

gagasan 
baru/Membangun 

hipotesa 
 
 

Merancang disain 
 

Memproduksi 
gagasan aneh 
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membuat 
kesimpulan) 

 
Menyusun infrensi 

(menyimpulkan, 
mengekstrapolasi) 

 
Membandingkan 

(mencariperbedaan, 
membuat mapping, 

menjodohkan) 
 

Menjelaskan 
(membuat model) 

  

 
Catatan: Keterampilan khas lengkap menurut hirarki ranah kognitif ini disajikan pada lampiran 1 
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 Misalnya contoh tugas Bahasa Indonesia ini: Membangun 

Kalimat Logis  pada Tugas KBM-1 kategori HOTS, kalau hanya 

keterampilan (1),Siswa mengetahui struktur kalimat sederhana: S – P - 

O dan keterampilan (2) Siswa memahami makna kalimat logis – factual 

sehari-hari,, keterampilan berpikir ini termasuk keterampilan berpikir 

kategori MOTS (Midle Order Thinking Skills) belum termasuk 

keterampilan berpikir kategori  HOTS. Tugas ini akan menjadi tugas 

KBM kategori HOTS ketika, siswa dituntut dengan beberapa 

keterampilan seperti, (3), Siswa memahami dan mampu merancang 

kalimat impian atau kalimat out f the box, (4), Siswa mampu merubah 

kata benda atau kata yang dibendakan dengan menambah awalan dan 

akhiran, dan (5) Siswa mampu menyusun kata kerja baru dari kata 

benda atau sebaliknya.  

Pada tugas KBM-1 kategori HOTS Bahasa Indonesia ini, siswa 

hanya dituntut untuk menyusun 25 kalimat dari sebanyak 29 kata 

tertulis yang disediakan, nah guru dapat saja meminta jumlah kalimat 

lebih banyak atau dengan hanya menyediakan jumlah kata lebih sedikit 

dari 29 kata, supaya keterampilan berpikir siswa berada pada kategori 

analisis/ sintesis, evaluasi, dan mencipta (creating), sebagai indikator 

keterampilan berpikir kategori HOTS. Intinya, guru harus selalu 

menilai semua tugas itu dengan hirarki kognitif oleh Anderson dan 

Krathwol itu yang meliputi: Mengingat – Memahami – Menerapkan – 

Menganalisis – Mensintesis – Mengevaluasi – dan Menciptakan baik 

konsep maupun rumus baru dari konsep dan rumus yang sudah ada. 

Tentu saja, keterampilan ini tidak hanya disajikan di kelas-kelas tinggi 

di SD dan di SMP tetapi juga disajikan di kelas rendah di SD: kelas 1, 2, 

3 atau di kelas VII SMP. Untuk memantapkan cara mengembangkan 

tugas KBM dan soal penialaian kategori HOTS, Pembina guru: PS dan 

KS perlu melakukan pembinaan guru secara berkesinambungan 

dengan menyajikan contoh konkrit. 

Kalau akan diadakan workshop HOTS untuk guru, disarankan 

agar Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagai pelatih 

memberikan pretest untuk mengetahui posisi pengetahuan peserta 

kaitan dengan penguasaan pembuatan tugas KBM dan soal penilaian 

kategori HOTS. Seandainya, ternyata posisi pengetahuan peserta masih 

belum mengetahui tentang hirarki ranah kognitif sebagai dasar untuk 

pemahaman tentang makna keterampilan berpikir kategori LOTS, 

kategori MOTS, kategori HOTS, pelatih perlu perlu menginformasikan 

dan mendiskusikan terlebih dulu tentang hirarki ranah kognitif ini. 
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Gbr 10  Contoh Pretes materi HOTS (Higher Order Thinking Skills) 

lebih praktis 

 

1. Apa contoh kontekstual tingkatan ranah kognitif hasil belajar 

menurut Taxonomy Bloom hasil revisi? 

 Tingkatan (Level) 1: pengetahuan ,contoh kontekstualnya 

……………… 

 Tingkatan (Level) 2: pemahaman ,contoh kontekstualnya 

……………… 

 Tingkatan (Level) 3: penerapan ,contoh kontekstualnya 

……………… 

 Tingkatan (Level) 4: analisis,contoh kontekstualnya 

……………… 

 Tingkatan (Level) 5: evaluasi ,contoh kontekstualnya 

……………… 

 Tingkatan (Level) 6: Sintesis ,contoh kontekstualnya 

……………… 

 

 

2. Apa yang dimaksud dengan tugas KBM kategori HOTS? Apa 

contohnya? 

 

 

Contoh tugas kategori HOTS 

untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia 

...……………………………………

…………………………………. 

………………………………………

…………………………………. 

………………………………………

………………………………… 

………………………………………

………………………………… 

 

Contoh tugas kategori HOTS 

untuk mata pelajaran Matematika 

 

...……………………………………

…………………………………. 

………………………………………

…………………………………. 

………………………………………

………………………………… 

………………………………………

………………………………… 
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3. Apa yang dimaksud dengan tugas KBM kategori LOTS? Apa 

contohnya untuk mapel IPA dan IPS? Bagaimana merubah contoh 

tugas KBM kategori LOTS menjadi kategori HOTS untuk mapel IPA 

dan IPS (Disini LOTS sebagai kebalikan dari HOTS) 

 

Contoh tugas kategori HOTS 

untuk mata pelajaran IPA 

...……………………………………

…………………………………. 

………………………………………

…………………………………. 

………………………………………

……… 

 

Contoh tugas kategori HOTS 

untuk mata pelajaran IPS 

...……………………………………

…………………………………. 

………………………………………

…………………………………. 

………………………………………

……… 

 

REFLEKSI INDIVIDUAL 

 Apa 

kesuiitan 

siswa 

mengerjaka

n tugas 

KBM 

kategori 

HOTS? 

 Apa 

kesuiitan 

guru 

menyiapka

n tugas 

KBM 

kategori 

HOTS? 

Bagaimana 

cara 

mengatasin

ya? 

Gbr 11: siswa serius belajar di perpustakaan 

 

 

 

Sumber: dokumentasi penulis 
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1. Apa perbedaan tugas KBM kategori 

LOTS dengan tugas KBM kategori 

HOTS? 

2. Dari segi masa depan siswa, mengapa 

keterampilan berpikir kategori HOTS 

diperlukan? Apa contoh kontekstual 

yang mendukung pandangan ini? 

3. Dari segi yuridik dan empirik, 

mengapa keterampilan berpikir 

kategori HOTS diperlukan? Apa 

contoh kontekstual yang mendukung 

pandangan ini? 

4. Apa bukti bahwa beberapa SMP kini 

belum maksimal melatihkan 

keterampilan berpikir kategori HOTS? 

5. Menggunakan kalkulator, mengapa 

sering disebut sebagai kurang melatih 

keterampilan berikir kategori HOTS? 

Bagaimana memanfaatkan kalkulator 

supaya dapat melatih keterampilan 

berpikir siswa pada kategori HOTS? 

 

 

 Apa dampak 

negative siswa 

terlalu banyak 

berlatih tugas 

KBM kategori 

LOTS dari 

pada KBM 

kategori 

HOTS   
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BAB III  
MERANCANG TUGAS KBM IPA 

 SD, SMP KATEGORI HOTS 
 

I have no special talent. I am only passionately curious 

 

Saya benar-benar tak punya bakat khusus. 

Saya hanya punya keingintahuan tinggi (Albert Einstein) 

 

 

 

 

 

Gbr 1: Siswa menikmati sekolah yang memiliki beragam media 

pembeajaran di sekolah (Sumber Kompassiana,11 Agustus 2015) 
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engajaran materi IPA di SD oleh guru kelas dan oleh guru IPA di 

SMP sangat cocok menerapkan filosofi constructivism 

sebagaimana juga siswanya belajar IPA. Pandangan dan filosofi 

construktivism menyatakan bahwa pengetahuan dibangun dalam 

pikiran pembelajar. Artinya, si pembelajar sendiri yang harus aktif 

mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman-

pengalamannya sendiri. Oleh karena itu, penganut konstruktivisme 

menghendaki adanya pergeseran paradigma dari seorang pengajar 

menjadi seorang fasilitator atau menjadi mediator yang kreatif dalam 

proses pembelajaran. Salah satu tenaga pengajar yang berkecimpung 

dalam pembelajaran adalah guru. Meskipun guru berpengaruh dalam 

keberhasilan siswa belajar, guru juga dapat melemahkan siswa belajar 

kalau guru sering menghipnotis negatif siswa. 

 

1. GURU TAK BOLEH MENGHIPNOTIS SISWA DGN PIKIRAN 

NEGATIF SELAMA KBM IPA 

Kebiasaan siswa sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah, sudah 

terbiasa membangun beberapa pikiran yang tidak kondusif untuk 

belajar dengan maksimal, termasuk untuk belajar melatih keterampilan 

berpikir kategori HOTS. Kita, tahu banyak guru suka menghipnotis 

negatif siswa. Bahkan dalam kegiatan belajar sehari-hari di sekolah, 

sudah terbiasa menghipnotis diri dengan pikiran negatif yang 

menghambat siswa belajar untuk meningkatkan keterampilan berpikir  

HOTS karena mereka sering menganggap belajar itu sulit. Fisika 

merupakan mata pelajaran yang dianggap siswa paling sulit. Karena 

itu, guru perlu memberikan motivasi belajar dengan meniadakan 

pikiran negatif itu. Lalu, bagaimana kiat guru untuk ‗mendelete‘ 

pikiran penghambat semangat belajar siswa melalui pemberian 

motivasi. Pertama guru perlu mengidentifikasi hambatan siswa belajar 

yaitu pikiran siswa yang menganggap bahwa kegiatan pembelajaran itu 

pasti sulit. Disini, diambil contoh kasus kegiatan pembelajaran IPA. 

Lalu, dilanjutkan dengan pembahasan, Cara Memprogram Ulang 

Pikiran Negatif, lalu perlu membahas Kesulitan Itu sering Dikondisikan 

Siswa, lalu dilanjutkan ke Guru Mendudukkan Diri sebagai Fasilitator 

Kegiatan Pembelajaran, lalu dilanjutkan ke Siswa Diperankan Sebagai 

Produsen, lalu yang tak boleh lupa adalah Guru Menyusun Persiapan 

Mengajar harus Mempertimbangkan Karakteristik Siswa 

 

P 
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2.  BELAJAR IPA ITU SULIT ….  BENARKAH? 

Sebenarnya kita dapat belajar dengan jauh lebih mudah dan cepat. 

Tetapi diri kita telah mencegah kita untuk belajar dengan nyaman. 

Pengalaman negatif dalam system pendidikan, dan mitos social tentang 

belajar, memberi keyakinan kepada kebanyakan siswa bahwa mereka 

tidak mungkin berhasil dalam belajar. Ketika menghadapi situasi 

belajar, mereka mulai memprogram diri untuk mengalami stress dan 

kegagalan, dengan berulang-ulang menyusun persepsi negatif yang 

salah dibenaknya. Di antara kalimat negatif tersebut antara lain adalah : 

 ―Belajar itu membosankan.‖ 

 ―Saya bukan pelajar yang baik.‖ 

 ―Saya sulit mempelajari (atau ‖saya sulit memahami‖) mata 

pelajaran ini.‖ 

 ―Saya tidak ingat apa yang sudah saya pelajari.‖ 

Pesan-pesan diatas berdasarkan anggapan bahwa belajar adalah 

tugas yang hampir mustahil dicapai, sehingga pasti gagal. Dengan 

diulang-ulangnya pesan ini untuk diri mereka setiap hari, timbul 

kecemasan disaat mereka harus membaca buku teks atau 

mendengarkan penjelasan guru/ narasumber. Kondisi seperti ini 

semacam hipnotis diri, yang memprogram pikiran untuk menutup 

pusat-pusat kemampuan belajar disaat sangat dibutuhkan. Tidak 

mengherankan jika kemudian hasil belajar mereka sering sesuai dengan 

harapan tersebut. (sumber: ...Serpihan paper seminar KBM HOTS, 

Tanjung Pandan Nov. 2017, oleh: DR. H. Suud K.A. Karhami, MA) 

 

3.  MEMPROGRAM ULANG PIKIRAN NEGATIF,  DENGAN 

CONTOH BELAJAR IPA? 

Untuk mengubah pikiran tentang hasil belajar dari negatif menjadi 

positif, siswa perlu memprogram ulang pikiran, mengisinya dengan 

pesan-pesan positif. Cara ini akan mengkondisikan kegiatan belajar 

menjadi jauh lebih mudah. Pesan-pesan positif ini akan meningkatkan 

kepekaan otak sehingga semua potensi otak bersinergi sampai 

terwujudnya prestasi belajar yang diharapkan. Apa yang disebut 

dengan ―percakapan diri yang positif‖ oleh para ahli motivasi seperti 

Neil Fiore,Ph.D.,adalah alat ampuh untuk mengubah pesan negatif, 

sehingga kita mampu belajar dengan penuh semangat dan keyakinan 
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diri. Pada keadaan ini, pusat-pusat  belajar didalam otak siswa diisi 

dengan tenaga (energi) yang dapat bekerja optimum. 

Siswa akan menemukan bahwa sistem pemrograman ulang 

‖percakapan diri yang negatif‖ ini (yang diadaptasi dari penelitian 

Dr.Fiore),  dengan cepat membuat siswa mulai menghubungkan sikap 

negatif tentang belajar pada masa lalu dengan sikap positif yang baru 

dikenalkan. Mengubah cara berpikir dari yang sudah lama tertanam 

membutuhkan waktu, tapi untuk mengubah kebiasaan, tidak usah 

menunggu sampai siswa benar-benar dapat menghentikan semua 

pikiran negatif. Siswa dapat melatih diri untuk mengubah pesan mental 

ini menjadi pesan baru bahwa, belajar itu mudah dan menyenangkan. 

Setelah melakukan hal ini beberapa kali, percakapan diri yang positif 

menguat, percakapan diri negatif berangsur-angsur lenyap, dan lama 

kelamaan siswa akan merasakan bahwa belajar tak ubahnya sebagai 

suatu hiburan yang menarik, menyenangkan, dan sulit ditinggalkan. 

 

4.  KESULITAN ITU SERING DIKONDISIKAN SISWA. 

MUNGKINKAH DIUBAH …….? 

Sebagai contoh, ketika seorang manager duduk mengevaluasi artikel 

sebuah jurnal niaga yang membahas berbagai perubahan penting yang 

diperoleh dari internet/ encyclopedia/ koran untuk profesi dirinya, hal 

pertama yang mungkin dilihatnya adalah bahu manager itu merunduk 

kedepan dalam sikap seorang yang depresi dan menanggung beban 

berat. Ini tanda yang jelas bahwa, meskipun dia belum mengucapkan 

―Saya bukan seorang pelajar yang baik‖ namun tubuhnya sudah 

memberi isyarat adanya percakapan diri negatif, jauh didalam pikiran. 

Ketika dia menyadari ini, dia perlu mengubah posisi duduknya dengan 

posisi baru yang nyaman dan santai tanpa tekanan. Juga, dia dapat 

melakukan penolakan dengan cara, membalikkan pengaruhnya dan 

memprogram balik pikiran bawah sadar, sehingga muncul kalimat 

kebalikannya: ―Saya pelajar yang berhasil, yang menguasai banyak 

bidang pengetahuan, selama hidup saya sampai sekarang,‖ 

Siswa dapat merasakan kekuatan transformasi positif pada 

kalimat ini. Ketika siswa secara mental dalam percakapan diri yang 

negatif tentang belajar – atau sesaat sebelumnya – dan mengganti 

dengan percakapan sebaliknya, siswa sudah memperoleh kekuatan dari 

kemampuan belajarnya. Pada saat merasakan munculnya kalimat 

negatif dalam pikirannya, segeralah mengubahnya menjadi kalimat 
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positif dengan membuang unsur-unsur negatif.  Lakukanlah ini secara 

terus menerus. Dengan cara ini, yakinlah siswa akan berhasil dalam 

belajar. Bagi siswa tingkat Pendidikan Dasar: SD, SMP, untuk 

mengatasi mereka yang mengalami kesulitan belajar adalah dengan 

melakukan dialog informal melalui sajian beragam cerita, ilustrasi, 

permainan,  dan percakapan edukatif yang interakktif. Muara dari 

kegiatan ini adalah menumbuhkan keyakinan siswa bahwa belajar itu 

tidak sulit dan belajar itu menyenangkan. 

 

5.  GURU SEBAGAI FASILITATOR SELAMA KBM 

Pada situasi di kelas nyata yang mata pelajarannya dianggap sulit, guru 

IPA: Fisika dan Biologi, merupakan salah satu komponen yang sangat 

menentukan kualitas output yang dihasilkan melalui peranannya 

sebagai fasilitator, manager, dan mediator dalam pembelajaran. 

Perancangan pembelajaran yang tepat dapat memudahkan pencapaian 

tujuan belajar yang dikehendaki. Filosofi Construktivism menghendaki 

guru-guru, khususnya guru kelas SD yang mengajarkan materi IPA 

atau guru IPA SMP dapat membantu siswa untuk meraih 

pemahamannya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara (Brooks 

& Brooks, 1993) yaitu: (1) Guru hendaknya bijaksana, membesarkan 

hati, menerima keanekaragaman siswa, dan memiliki inisiatif, (2) 

Guru hendaknya menggunakan sumber primer, menggunakan data-

data acak, dan menggunakan bahan-bahan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran,  

Juga, (3) Dalam mengemas pembelajaran hendaknya guru 

menggunakan istilah seperti mengklarifikasi, analisis, prediksi, 

interpretasi, sistesis, di mana aktivitas tersebut mengarahkan siswa 

dalam membuat hubungan, menyelidiki mendalam teks, lingkungan 

dan menciptakan pemahaman baru, (4) Guru mengijinkan siswa 

merespons ketika pembelajaran berlangsung, mengubah strategi 

intruksional, mengubah materi pelajaran yang ingin dipelajari, (5) Guru 

membimbing siswa dalam menemukan pemahaman konsep siswa 

sebelum mereka bertukar pikiran tentang pemahaman konsep, (6) Guru 

mendorong siswa untuk berperan aktif dalam diskusi dengan guru 

ataupun antar-siswa itu sendiri, (7) Guru mengarahkan siswa dalam 

menyelidiki dengan bijaksana dan mengarahkan pertanyaan pada 

masing-masing siswa. (8) Guru mengelaborasi respons siswa yang 

bersifat mendasar, (9) Guru mengarahkan siswa untuk bereksperimen, 
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yang mungkin menyebabkan kontradiksi antara hipotesis, kemudian 

mengarahkan ke diskusi, (10) Guru memberikan waktu tunggu setelah 

pertanyaan, (11) Guru menyediakan waktu bagi siswa untuk 

mengkonstruksi hubungan dan menciptakan kiasan (metaphor), dan 

(12) Guru mengarahkan keinginan siswa melalui siklus belajar. 

Belajar, khususnya belajar IPA SMP bagi siswa merupakan 

suatu aktivitas yang kompleks karena melibatkan fisik dan psikis orang 

yang belajar. Di lain pihak, belajar juga merupakan suatu proses 

aktivitas (Suparno, 1997). Sebagai suatu aktivitas, belajar melibatkan 

beberapa komponen yang terjalin saling mempengaruhi satu sama lain 

dalam sistem. Komponen-komponen tersebut adalah raw input, 

instrumental input, dan environmental input. Disini, guru merupakan 

salah satu komponen penting di dalam menentukan 

kualitas output melalui proses pengelolaan pembelajaran yang 

baik. Raw input, instrument input dan enviromet input jika dapat dikelola 

atau diproses dengan baik maka akan dapat menghasilkan output yang 

berkualitas. 

Dalam proses pembelajaran IPA, raw input nya (masukan 

mentah)  adalah siswa dengan karakteristik fisiologis dan psikologis 

khas masing-masing siswa. Kondisi fisiologis meliputi fisik, panca 

indera, dan sebagainya. Sedangkan, kondisi psikologis meliputi minat, 

tingkat kecerdasan, motivasi, kemampuan kognitif dan sebagainya. 

Jadi, peranan guru dalam proses pembelajaran sangat penting, mulai 

dari merancang pembelajaran yang kondusif, melaksanakan 

pembelajaran yang menyenangkan, dan mengevaluasi pembelajaran 

guna dijadikan sebagai refleksi untuk memotivasi siswa agar lebih giat 

belajar. 

 

6,  PERAN SISWA SEBAGAI PRODUSEN SELAMA 

PEMBELAJARAN 

Selain guru, aspek yang tidak kalah pentingnya yang perlu 

diperhatikan dalam pembelajaran adalah siswa. Menurut Karhami, 

SKA (2002), salah satu praktek kependidikan di sekolah yang mesti 

diperbaiki adalah kebiasaan anak dengan ‗budaya konsumtif‘. 

Kebiasaan tersebut secara perlahan harus digiring menuju ‗budaya 

produktif‘. Budaya konsumtif, yaitu kebiasaan siswa menerima 

informasi secara pasif: mencatat, mendengar, dan meniru. Sedangkan, 

budaya produktif adalah kebiasaan siswa untuk berkreasi, 
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mengembangkan sendiri gagasan-gagasan: menulis gagasan, 

merancang/membuat strategi, meneliti, memecahkan masalah, 

menemukan rumus/gagasan baru. Sementara itu, budaya konsumtif 

tersebut menjadikan siswa merasa dirinya tidak belajar kalau gurunya 

tidak menjelaskan. Hal inilah yang menyebabkan siswa cenderung 

menunggu apa yang disampaikan oleh guru. Sedangkan, budaya 

produktif siswa mencari makna tersendiri dari apa yang telah 

diketahui dan apa yang dapat dikembangkan sehingga siswa tetap 

belajar tanpa harus menunggu dari guru. 

Supaya peran siswa sebagai ‗produsen‘ seimbang dengan peran 

‗konsumen‘ maka seorang guru dituntut melakukan pengajaran yang 

edukatif (educative teaching) dengan menempatkan diri dalam peran 

fasilitator dan mediator. Berdasarkan uraian di atas, peran guru dan 

peran siswa menurut pandangan filosofi constructivism terjadi 

pergeseran peran siswa dari peran sebagai ‗konsumen‘ gagasan ke arah 

peran sebagai ‗produsen‘ gagasan, sedangkan peran guru dialihkan 

dari peran ‗menghambat proses belajar‘ (learning destroyer) yang sering 

terjadi secara tidak sengaja ke peran pemermudah/ pemicu proses 

belajar (learning facillitator). Salah satu yang mempermudah pergesseran 

ini adalah media pembelajaran. 

 

 

 

Gbr 2: Ilustrasi kegiatan belajar mengajar dengan siswa bergairah 

mengajukan pertanyaan. 
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7,  MEDIA PEMBELAJARAN:  

 APA – BAGAIMANA MEMANFAATKANNYA?  

Salah satu yang dapat dijadikan media pembelajaran oleh guru kelas 

SD yang mengajarkan materi IPA, dan atau oleh guru mata pelajaran 

IPA SMP adalah teks informasi yang termuat pada Koran, majalah, 

bulletin, leaf-let informasi, jurnal, atau beberapa bulletin instansi 

swasta. Ketika guru akan memanfaatkan teks informasi sebagai media 

pembeajaran, guru perlu memikirkan apa yang akan dilakukan siswa 

selama kegiatan pembelajaran. Beberapa kegiatan siswa selama 

memanfaatkan teks informasi sebagai media pembelajaran antara lain, 

membaca, menjawab pertanyaan, membuat rangkuman, 

mendiskusikan saribaaan, termasuk membuat pertanyaan produkstif. 

Isyarat tentang kegiatan pembelajaran siswa yang produktif ini 

disajikan informasi pada gbr.3. 

 

Gbr 3: Tata cara memanfaatkan teks informasi sbg media pembelajaran 

 

 

Teks informasi sebagai media pembelajaran IPA 

 

Ketika siswa di berikan teks informasi, siswa dapat diminta untuk 

membuat rangkuman, juga siswa dapat diminta membuat sari, 

juga siswa dapat diminta membuat pertanyaan, juga siswa dapat 

diminta menjawab pertanyaan, juga siswa dapat diminta 

mempertanyakan jawaban, juga siswa dapat diminta melakukan 

survey sederhana, juga siswa dapat diminta melakukan 

pengujian, dan kegiatan produktif lainnya. Untuk keperluan ini, 

diperlukan LKS (Lembar Kerja Siswa) yang menantang. Kalau 

pada LKS memuat pertanyaan ----- apa jenis pertanyaannya? 

Media Pembelajaran supaya siswa mau BACA – TULIS – 

DENGAR dengan proporsi tertentu, bagaimana merancangnya? 
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PERTANYAAN UNTUK TEKS 1: 

1. Bagaimana memanfaatkan teks ini supaya teks ini dapat 

menjadi media pembelajaran paling efetif? 

2. Apa saja pertanyaan yang dapat diajukan agar teks ini 

mendorong siswa untuk ‗ngopeni‘ teks ini (seperti: membaca, 

mengedit, mencatat kata penting, menulis kembali, membuat 

rangkuman, membuat resensi buku, memberi stabilo teks, 

menggaris bawahi info penting, dll) 

3. Apa sebaiknya judul teks ini? 

4. Apa saja alasan seingga Anda belum menulis? Siapa yang paling 

banyak menuliskan alasan? Alasan mana yang paling realistis? 

5. Apa saja ke-6 buah sub judul pada teks ini? 

6. Apakah Anda mau menambah sub judul? Apa alasannya? 

7.  Apakah Anda mau mengurangi sub judul? Apa alasannya?  

8. Apa pesan pada bagian pendahuluan? Apakah Anda mau 

menambahkan info pada bagian pendahuluan? Apa alasan 

Anda menambahkan info itu? Apakah Anda mau mengurangi 

info pada bagian pendahuluan? Apa alasan Anda mengurangi 

info itu? Kalau Anda diminta memberi Sub Judul pada 

pendahuluan itu. Apa sebaiknya nama sub judul bagian 

penutup?? 

9. Apa pesan pada tiga paragraph bagian penutup? Apakah Anda 

mau menambahkan info pada bagian penutup? Apa alasan 

Anda menambahkan info itu? Apakah Anda mau mengurangi 

info pada bagian penutup? Apa alasan Anda mengurangi info 

itu? Kalau Anda diminta memberi Sub Judul pada penutup itu. 

Apa sebaiknya nama sub judul bagian penutup? 

 

REFLEKSI (20 %) 

BACA (10 %) 
DENGAR (10 %) 

TULIS (60 %) 
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Berkaitan dengan media pembelajaran, disini diambil contoh 

media pembelajaran IPA di SMP. Saat ini memang media pembelajaran 

IPA SMP sudah sangat berdiversifikasi sesuai dengan kondisi siswa 

dan kondisi sekolah. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk 

bahan renungan untuk memilih media pembelajaran IPA antara lain, 

 Apa saja yang dapat dijadikan media pembelajaran? 

 Teks sebagai media pembelajaran, bagaimana 

memanfaatkannya? 

 Tayangan TV sebagai media pembelajarannya, bagaimana 

memanfaatkannya? 

 Smart-phone sebagai media pembelajaran, bagaimana 

menanfaatkannya? 

 Tubuh kita sebagai media pembelajaran, bagaimana 

menanfaatkannya? 

 Pohon manga sebagai media pembelajaran, bagaimana 

menanfaatkannya? 

 Pasar sebagai media pembelajaran, bagaimana 

menanfaatkannya? 

 Buku encyclopedia sebagai media pembelajaran, bagaimana 

menanfaatkannya? 

 Kamus sebagai media pembelajaran, bagaimana 

menanfaatkannya? 

 Keluarga sebagai media pembelajaran, bagaimana 

menanfaatkannya? 

 

8. KARAKTERISTIK SISWA SD, SMP KONDUSIF UNTUK 

MELATIH KETERAMPILAN BERPIKIR KATEGORI HOTS  

Untuk merancang tugas KBM kategori HOTS, guru selain perlu 

menguasai kata kerja operasional yang mendorong siswa mampu 

berpikir pada kategori HOTS, guru juga perlu memahami secara 

mendalam tentang kondisi dan karakteristik siswa pendidikan dasar: 

SD dan SMP. Beberapa kondisi dan karakteristik usia pendidikan dasar, 

usia SD dan SMP, paling tidak berkaitan dengan 8 hal yaitu, (1) Kondisi 

dan karakteristik siswa SD, SMP itu suka bertanya, (2) Kondisi dan 

karakteristik siswa SD, SMP itu suka mengamati, (3) Kondisi dan 

karakteristik siswa SD, SMP itu suka coba-coba, (4) Kondisi dan 

karakteristik siswa SD, SMP terbiasa jujur, (5) Kondisi dan karakteristik 

siswa SD, SMP yang terbiasa mengerjakan tugas versi sendiri-sendiri. 
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(6) Kondisi dan karakteristik siswa SD, SMP itu suka menjawab – 

berdasarkan pengalaman awal mereka (their previous knowledge), (7) 

Kondisi dan karakteristik siswa SD, SMP itu sebagai saintis cilik, (8) 

Kondisi dan karakteristik siswa SD, SMP itu sebagai teknolog cilik 

(dalam paper DR. H. Suud K.A. Karhami, MA, seminar KBM kategori 

HOTS, SD Ar Rahman, Pebruari 2017). Ke-8 kondisi dan karakteristik 

siswa ini sangat kondusif untuk melaksanakan KBM kategori HOTS, 

terutama untuk mata pelajaran IPA. 

 

8.1 Kondisi anak SD, SMP – suka bertanya  

Dalam kehidupan sehari-hari, anak usia SD dan SMP memang suka 

mengajukan pertanyaan aneh2. Tak jarang, pertanyaan anak ini sering 

mengundang rasa kagum orang tua dan guru. Ini bukti bahwa pada 

dasarnya, anak usia SD dan SMP sudah terbiasa berpikir kategori 

tingkat tinggi (HOTS). Beberapa pertanyaan anak misalnya, seperti . 

―Ayah, mengapa ya ……, batu kalau dilepaskan jatuh ke tanah…???‖  

―Ibu, mengapa ya …. adik menangis terus kalau adik lapar…???‖ ―Pak 

Guru, mengapa ya …. ulat pisang digulung daun pisang? Bagaimana 

ulat menggulung diri dalam daun pisang itu…???‖ Menerima 

pertanyaan seperti ini, kebanyakan orang tua dan sebagian besar guru 

lazim berusaha untuk menjawabnya. Bahkan kadang jawaban mereka 

tidak saintifik, tapi mereka berusaha untuk menjawabnya dengan yakin 

merasa benar.  Anak memang suka bertanya. Meskipun tidak semua 

pertanyaan anak itu dapat terucap secara lisan karena sebagian besar 

pertanyaan anak itu tak terucapkan tetapi hanya terbenam dalam 

pikirannya. Disinilah, diperlukan peran orang tua dan guru sebagai 

fasilitator untuk memberikan bantuan professional kepada anak. 

Setidaknya, mereka tidak mematahkan semangat anak bertanya. 

Kita menyadari bahwa, jika anak banyak bertanya ini 

menandakan bahwa anak berpeluang untuk belajar. Menurut ahli 

pendidikan, pada dasarnya, semua anak memiliki, dua modal dasar 

sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya yaitu, mimpi (imaginasi) 

dan keingintahuan (curiousity). Sebagai orang tua dan guru, kita harus 

menyediakan kondisi dan pengalaman supaya anak suka belajar 

dengan mendorong imaginasinya dan keingintahuannya.  

Sayang sekali, baik tugas di rumah dan cara orang tua 

memperlakukan siswa di rumah maupun tugas di sekolah dan cara 

guru berinteraksi dengan siswa, orang tua dan guru lebih banyak 
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menyajikan tugas dan respon yang melatih siswa untuk berpikir 

kategori tingkat rendah (Lower Order Thinking Skills/ LOTS) seperti 

mengingat dan mengulangi informasi yang disampaikan orang tua, 

guru, dan yang ada dalam buku. Kita sadari bahwa proses belajar dan 

mengajar bukan suatu hal yang misterius yang hanya berlangsung 

diruang kelas sekolah. Proses ini juga berlangsung di rumah ketika 

orang tua  dan anak mengerjakan tugas sehari-hari bersama-sama 

secara sederhana, seperti menyiangi rumput di halaman rumah.    

 

8.2  Kondisi anak SD, SMP – suka mengamati 

Pada dasarnya, hakikat anak itu selain suka bertanya, anak juga suka 

mengamati. Bahkan, pengamatan anak pada suatu objek benda atau 

peristiwa tidak hanya dengan mata tetapi juga melalui sentuhan 

perabaan. Misalnya, ketika anak bertemu dengan kertas, pengamatan 

anak tidak hanya melalui mata tetapi juga melalui sentuhan dengan 

meremas-remas kertas atau menyobek kertas itu, meski kadang mereka 

belum tahu kegunaannya. Anak juga sering mengamati benda dengan 

mengamati bunyinya melalui pendengaran. Ketika anak ketemu mobil-

mobilan, anak sering melemparkannya karena ingin tahu jenis 

bunyinya. Meski ada juga yang melemparkan mainannya dengan tidak 

sengaja. 

 

8. 3 Kondisi siswa SD, SMP – suka coba-coba 

Karakteristik lain anak sebagai saintis cilik adalah, anak suka coba-

coba. Anak suka sekali langsung mencoba mobil-mobilan buatan kakak 

atau ayahnya yang belum selesai. Kalau ketika ibunya membuatkan 

kuenya, anak sering ingin coba-coba belajar menjajakan masakan itu 

dengan merancang tempat dagangan sederhana di pojok rumahnya. 

Akibatnya, ibunya sering meneriaki anaknya untuk menghentikan 

kegiatan coba-coba itu.  

 Juga, seperti tugas KBM 2 kategori HOTS untuk mapel IPS SD 

pada Bab I, dengan judul tukang pos, siswa didorong untuk membuat 

peta baru atau membaca peta yang sudah ada. Kalau siswa mengalami 

kesulitan, guru dapat membuatkan peta yang ukuran jalannya sesuai 

dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Misalnya, posisi jalan dari 

rumah satu ke rumah yang ;lain sudah ditetapkan. Hanya tugas KBM 

seperti itu baru masuk tugas KBM kategori MOTS. Namun, supaya, 
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tugas KBM ini menjadi tugas KBM kategori HOTS sebaiknya ada tugas 

yang menuntut siswa menemukan cara agar semua panjang jalan yang 

sudah ditetapkan itu dapat melewati ke delapan rumah yang harus 

dikunjungi tukang pos. 

 

8.4  Kondisi anak SD, SMP sebagai saintis cilik 

Pada dasarnya, anak usia SMP merupakan saintis cilik karena memang 

mereka memiliki kebiasaan yang biasa dilakukan para saintis seperti: 

mengajukan pertanyaan, suka mengamati, suka coba-coba, suka 

berkarya meskipun dalam bentuk karya sederhana.  

Ketika siswa kelas 2 SMP di salah satu SMP di Jakarta Timur 

diberikan tugas KBM-4 Fisika SMP kelas VII kategori HOTS: tentang 

tekanan air/ tekanan hidrostatika, siswa asik otak atik silinder berisi air 

itu dengan mengajukan pertanyaan ke gurunya seperti, ‗Pak , 

bagaimana kalau lubang silinder dipasang di dasar silinder, apa 

perbedaan pancaran air dengan air yang di lubang bagian bawah?‘ 

(Karhami,Suud.K.A. 1997). Sebagai guru yang sudah dilatih belajar 

aktif, gurunya memberikan jawaban, ‗bagaimana menurut pendapatmu 

tentang itu?‘. Lalu, siswa lain mengajukan usul menantang, ketika 

menerima pertanyaan menantang seperti ini, ‗Pak, menurutku untuk 

mengeluarkan air dari silinder ketika silinder ditutup rapat pada bagian 

atas adalah, (1) silinder digoncang atas-bawah, (2) Pada lubang A ditiup 

keras, (3) Dinding silinder dipijit tidak sampai pecah, (4) tutup atas 

dibuka sebentar (lihat tugas KBM 4- kategori HOTS: Fisika SMP). (INI 

BELUM KARENA INFORMASI INI BERULANG DI BAB I) 

 

8.9  Kondisi anak SD, SMP sebagai teknolog cilik 

Selain sebagai saintis cilik, siswa SD, SMP juga suka melakukan 

kegiatan teknolog cilik dengan kebiasaan merancang dan mebuat 

artefak sederhana dalam bentuk mainan dari kertas atau dalam bentuk 

logo. Memang bedanya, dengan teknolog senior, siswa sebagai 

teknolog cilik belum menguasai beberapa konsep keilmuan yang 

diperlukan untuk merancang dan menghasilkan artefak. Ini dilakukan 

siswa melalui coba-coba atau meniru dan mengikuti tuntutan orang 

dewasa: guru – orang tua - kakak 

Dengan beragam karakteristik yang mengarah kepada sikap 

siswa sebagai saintis cilik dan siswa sebagai teknolog cilik sebenarnya 
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semua siswa mampu berlatih keterampilan berpikir kategori HOTS. 

Artinya, semua anak SD, SMP sangat kondusif untuk siap berpikir pada 

kategori HOTS. Kondisi ini merupakan awal/ prasayarat anak SD 

untuk berlatih keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kategori 

HOTS. Sayang sekali,  baik orang tua maupun guru sering melatih anak 

dengan tugas2 kategori LOTS. Karena sudah HOTS dimitoskan hanya 

bisa dilakukan oleh anak pandai dan orang dewasa. 

Kalau anak diperankan sebagai teknolog cilik selama KBM, 

paling tidak siswa diminta untuk merancang disain dan membuat 

disain dalam bentuk nyata dengan wujud artefak sederhana yang bisa 

dipraktekkan atau difungsikan dihadapan teman-temannya. Misalnya, 

dengan hanya bahan bakar kertas, anak sebagai teknolog cilik dapat 

merancang dan membuat pesawat kertas yang dapat diterbangkan 

dengan melemparkannya, seperti Tugas KBM-4 kategori HOTS – IPA 

SD – Membuat Mobil-Mobilan Tenaga Manusia. Sebagai teknolog cilik, 

anak harus terbiasa mengamati karyanya sewaktu pesawat terbang 

diuji cobakan. Selama uji coba, teknolog cilik didorong untuk 

mengamati secara teliti, mencatat kelemahan gerakan pesawat kertas di 

udara, dan membuat catatan tertulis untuk masukan perbaikan pesawat 

kertas yang sudah dihasilkan. 

Juga, misalnya ketika teknolog cilik diminta untuk membuat 

mobil-mobilan dari botol plastic bekas dengan 4 roda terbuat dari karet 

busa bekas sandal jepit. Lalu, tempat lubang as roda sudah dilubangi 

guru, untuk menghindari bahaya. Sebagai as roda digunakan stik 

bamboo atau kawat. Untuk tenaga gerakan moil-mobilan dapat 

digunakan tenaga anak dengan menarik mobil-mobilannya dengan tali. 

Bisa juga, tenaga untuk menggerakkan roda dengan tenaga angina 

sebuah balon karet, seperti disajikan pada Tugas KBM-5 kategori 

HOTS: IPA SD – membuat mobil-mobilan tenaga angin. 
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LAMPIRAN CONTOH TUGAS KBM IPA  

KATEGORI HOTS  
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Lampiran 1: Tugas KBM-1 IPA SD kls IV kategori HOTS: 

 

MEMILIH MAKANAN SEHAT 
 

 
Sekilas Info IPA Tentang Makanan 
 
Tubuh sehat memerlukan beragam jenis unsur makanan. Makanan 
sehat itu diperlukan untuk energy, pertumbuhan, dan penggantian sel-
sel yang rusak. 
   

 
Karbohidrat 

 
Untuk energy 

 

 
Protein 

 
Untuk pertumbuhan, dan 

penggantian sel-sel yang rusak 

 
Buah-buahan dan sayuran  

 
Untuk Vitamin dan Mineral 

 

 
Unsur penting lain 

 
Untuk kekuatan tulang dan gigi 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

 Ini piring  
Makanan 
sehat 

 

Unsur lain 

Buah-

buahan 

dan 

sayuran 

Karbohidrat 

Unsur lain 

Protein 
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Tahukah kamu, makanan mana dan masuk kelompok mana? 

 

 
Nasi 

    
Daging 

   
Karbohidrat 

  

 
Pasta 

    
Roti 

   
Protein 

  

 
Keju 

    
kubis 

   
Buah2an dan 

sayuran 

  

 
Susu 

    
Wortel 

   
 

  

 
Telur 

  
Unsur penting 

lain 

  
Pear 

      

 
Apel 

    
Ikan 

     

 
Ini makanan 
mengandung 
unsur protein 

…………. 
 

  
Ini makanan 
dari buah2an 

…………. 
 

  
Ini makanan 
mengandung 

unsur 
Karbohidrat 

…………. 
 

 

Kita perlu makan banyak makanan tertentu tetapi tak perlu 

banyak untuk makanan lain. Coba cari dari daftar dibawah, makanan 

mana yang perlu dimakan banyak? Makanan mana yang tak perlu 

dimakan banyak? 
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Garam 

Kripik 

Sayuran hijau 

Goring kentang 

Gula-gula 

Burger 

Kacang hijau 

Buah2an 

Kue talam 

Coklat 

Mi kemasan 

Makanan bergajih 

Wortel 

Sawi 

 

Hati-hati kalau memilih makanan yang untuk dimakan 

 

Boleh dimakan banyak Disarankan dimakan sedikit 

 garam 

Silahkan menambah yang lain 

 

Sekilas Info IPA 

 

Tahukah kamu bahwa 

air juga sangat 

diperlukan tubuh? 

Pada tubuh kita ada 

sebanyak 70 % tubuh 

kita itu berupa air. 

Kamu perlu minum 

sebanyak 4 sampai 6 

gelas air tiap hari 

untuk menggantikan 

cairan yang 

dikeluarkan tubuh 

melalui keringat, air 

mata ketika menangis, 

dan sewaktu kamu 

buang air ke WC.  

 

 

BELAJAR MAKANAN SEHAT SAMBIL 

BERPIKIR MATEMATIKA….DENGAN 

MENGIRA-NGIRA BUAH YANG 

DIBAWAH SI KENIL, KURA-KURA 

LINCAH SAMBIL MEMBERI WARNA.  
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Lampiran 2: Tugas KBM-1 IPA SD kls VI kategori HOTS: 

 

MEMAHAMI RANGAIAN LISTERIK 

Rangkaian listerik memiliki sejumlah komponen. Ingat-ingat sejumlah 

symbol ini sebagai contoh beberapa komponen listerik 

 

Pada sebuah rangkaian listerik, listerik mengalir dari satu kutub sebuah 

batere melalui kabel listerik dan beberapa komponen listerik dan 

kembali lagi ke kutub lain batere itu. Tetapi, jika ada yang terbuka pada 

rangkaian itu , listerik tak kan mengalir. 

Coba pikirkan, rangkaian mana dibawah ini yang tidak mengalir? 
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Jelaskan mengapa rangkaian yang kamu beri tanda silang itu, 

listeriknya tak mengalir? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Bagaimana membuat rangkaian terbuka itu supaya listerik tetap 

mengalir. Gambarkan di kotak dibawah ini? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gambar sebelah kiri 
adalah rangkaian listerik 
yang memuat batere, bola 
lampu, dan sakelar. 

Coba ceritakan tentang 
keterangan bola lampu 
ketika rangkaian listerik 
tertutup 

 sebuah batere lain ditambahkan 
paa rangkaian tertutup ini 

 bola lampu lain ditambahkan pada 
rangkaian tertutup ini 
 

Sumber: Help with 
homework Science 
essentials, (2013), West 
Sussex: Autumn 
Publishing 
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Lampiran 3: Tugas KBM-3 IPA SD kls VI kategori HOTS: 

 

Kelas  : VI SD      

Organisasi Kelas : Klasikal dan Kelompok 

Tujuan : Melatih siswa menulis text non-fiksi 

melalui jaringan topik 

Bahan dan sumber belajar  :  Kertas Gambar, spidol warna kecil, Buku 

informasi atau smart phone yang 

memuat informasi IPA 

 

 

MENULIS INFO SAINS DARI JARIINGAN TOPIK  

 

Langkah Kegiatan: 

 Tuliskan topic inti di tengah2, misalnya Kancil Yang Cerdik, dan 

jika ada gambarnya, tunjukkan ke seluruh kelas. 

 Setlah itu buat cabang tentang informasi tentang kancil itu 

seperti ; Apa makanannya?, Bagaimana berkembang biaknya, 

Dimana habitatnya, Apa kebiasaan kehidupan hariannya, 

Berapa besar ukurannya? Apa ciri tubuhnya?, Mengapa digelari 

hewan cerdik? 

 Selanjutnya, minta siswa meneruskan pecahan informasi detail 

dalam bentuk sub topic tentang kancil itu. Teruskan sebanyak 

mungkin informasi detail tentang kancil itu dalam bentuk sub-

topik. 

 Setelah itu secara berkelompok, diminta informasi detail dari 

sub topic itu. Informasi diperoleh melalui buku referensi atau 

melalui situs google. 

 Selanjutnya, masing-masing kelompok diminta untuk 

menuliskan informasi non-fiksi tentang kancil, misalnya 

mengambil judul ‗si kancil yang cerdik‘. Judul tulisan 

diserahkan pada kelompok. 
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 Dimana 

habitatnya 

  Berapa 

besar 

ukuranny

a? 

   

          

Mengapa 

digelari 

hewan 

cerdik? 

  

Si kancil yang 

cerdik 

 

 Apa 

makanann

ya? 

  

          

 Apa 

kebiasaanny

a sehari-

hari? 

 Apa ciri 

tubuhn

ya? 

 Bgmn cara 

berkembang 

biaknya 
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Lampiran 4: Tugas KBM-3 IPA SD kls VI kategori HOTS: 

 

 
MEMBUAT TEKA-TEKI RAMAH LINGKUNGAN 

 

   1   
p 

 
o 

 
l 

 
u 

2 
s 
 

 
i 

     

       
 

 
a 

      

       
 

 
m 

      

       
 

 
p 

      

       
 

 
a 

      

       
 

 
h 

      

       
 

       

       
 

       

 
 

             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Buatlah teka-teki tentang tema ramah lingkungan. Kamu bebas 
menempatkan angka mendatar atau menurun. Kamu juga bebas 
menetapkan menetapkan jumlah angka tetapi minimal masing-masing 
10 kata untuk mendatar dan untuk menurun. Kerja berkelompok 3 atau 
4 siswa. Setelah teka-tekimu selesai tukarkan ke kelompok lain untuk 
mengisinya 

 

Mendatar Kebawah 

1. Pencemaran udara 
2. ……………… 
3. ………………. 
4. ………………. 

1. Yang dapat dibuat jadi 
kompos 

2. ….. 
3. ……….. 
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5. ……………… 
6. ………………. 
7. ………………… 
8. ………………… 
9. …………………. 
10. …………………. 
11. ………………….. 

4. ………… 
5. …………. 
6. ……………. 
7. …………….. 
8. …………….. 
9. …………… 
10. ………… 
11. …………. 
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Lampiran 5: Tugas KBM-5 IPA SD kls V kategori HOTS: 
 

 
MEMBANGUN SIKAP RAMAH LINGKUNGAN MELALUI 
KEBIASAAN MAKAN HABIS 
 

  
Mungkin ada teman2 yang menganggap masalah ini 
sederhana dan menganggap biasa kalau anaknya biasa 
menyisakan makanan. Mari kita berhitung matematis. 
Data siswa SD n SMP di Indonesia th 2010 sekitar 36 
juta siswa. Andaikan setiap siswa selalu menyisakan 
satu sendok nasi aja setiap kali makan dan kita anggap 
1 sendok nasi itu setara dg 10 gram (berat 1/7 kertas A4 
70 gram), kalau dia makan nasi 3 kali sehari (pagi-
siang- malam), maka seorang siswa menyisakan nasi 
setiap hari sebanyak 30 gram. Andaikan 30 gram nasi 
itu setara dengan 10 gram beras, maka setiap hari 
seorang siswa membuang 10 gram beras.  
Kita anggap saja jumlah siswa SD n SMP sebanyak 25 
juta bukan 36 juta spt data tahun 2010, maka setiap hari 
beras terbuang oleh siswa SD n SMP di Indonesia 
sebanyak 25 juta x 10 gram beras = 250 jt gram = 250 
000 kg = 250 ton beras. Kalau saja harga beras perkilo 
rata2 10 ribu rupiah, ini berarti uang terbuang setiap 
hari karena siswa terbiasa makan tidak habis ini 
sebanyak 250000 x 10 ribu rupiah =  2,5 milyar rupiah. 
Jadi dalam sebulan uang yang terbuang itu jadi 7,5 
milyar rupiah. Wow besar sekali.Kalau uang ini 
dibelikan kerupuk yang seharga 1000 rupiah, kantor 
Puskurbuk dan Pussisjian dan Kemendikbud (gedung 
A, B, C, D, dan E) tak mampu menampung kerupuk itu. 
Karena itu mari latih anak da cucu kita untuk terbiasa 
makan habis seperti anak tetangga kita di Singapura, 
Jepang, dan sekarang mulai terbiasa di Malaysia, 
Brunai, dan  beberapa Negara ASEAN lainnya. Kalau 
di Negara-negara Eropa dan US sudah lama mereka 
terbiasa makan habis. 
Ini baru dari segi uang yang terbuang. Lalu berapa 
energy yang terbuang dari saat petani nanam padi 
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sampai menjadi sebutir beras dan sebutir nasi, silahkan 
hitung sendiri berapa megawatt energy yang terbuang 
per hari.  
 

  
Lalu bagaimana mendorong siswa makan habis? 
Ya menurut PENULIS, guru, orang tua, kakak, 
dan semua keluarga di rumah harus memberi 
contoh. Selamat memberikan contoh untuk 
selalu makan habis dimanapun dan kapanpun 
 

 Tugas Diskusi: 
 
Apa yang perlu dilakukan guru, orang tua, 
kakak, dan semua keluarga, supaya adik di SMP 
terbiasa makan habis? 
 

 Tugas Survey: 
Lakukan survey sederhana melalui wawancara 
sederhana ke teman-teman2mu di kelas, 
keluarga siapa yang paling banyak menyisakan 
makanan setelah makan? keluarga siapa yang 
paling banyak tidak menyisakan makanan 
setelah makan? Berikanlah sertifikat yang 
disainnya kamu rancang sendiri pada keluarga 
yang tidak banyak menyisakan makanan. 
   

 Tugas Membuat Laporan Referensi‖ 

Carilah referensi tentang kesetaraan energy 
tentang kesataaran massa makanan dengan 
energy yang dihasilkan, sebaiknya tentang 
kesetaraan 1 gram jenis makanan dengan satuan 
energy kalori. 
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Lampiran 6: Tugas KBM-6 IPA SD kls VI kategori HOTS: 

 

Hewan langka 

 

Badak merupakan hewan langka yang perlu dilestarikan 

Di Indonesia, ada dua jenis badak, yaitu badak jawa dan badak Sumatra 

Carilah informasitentang kedua jenis badak ini. 

Apa perbedaannya? 

Bagaimana kehidupannya? 

Bagaimana cara berkembang biaknya? 

Buatlah laporan secara tertulis dalam satu halaman. 

 

 

 
 

Pergilah ke kebun binatang. 

Amatilah ciri-ciri tubuh badak. 

 

Ciri-ciri  

 

 

Yang perlu diamati 

 

Hasil pengamatan 

 

1. Bagaimana bentuk culanya? 

 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
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2. Bagaimana bentuk 

kakinya? 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

3. Bagaimana bentuk 

mulutnya? 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

4. Bagaimana bentuk 

badannya? 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………………

…………… 

 

5. Bagaimana bentuk 

ekornya? 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

…………………………………

………..? 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

 

Amatilah prilaku badak. 
 

 
Yang perlu diamati 

 
Hasil pengamatan 

 

1. Bagaimana gerakannya?  

2. Bagaimana caranya makan?  

3. Apa yang dimakannya?  

4. Bagaimana caranya minum?  

………………………………………………………. 
 

 

 
Diskusikan dengan teman sekelompok tentang; bagaimana 
melestarikan hewan langka seperti badak ini? 
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Lampiran 8:  Soal Penilaian IPA SD kls VI kategori HOTS: 

 

SOAL PENILAIAN BIOLOGI KELAS VII SMP 

Ini adalah beberapa contoh tugas dan pertanyaan kategori HOTS, yang 

memang jarang dimanfaatkan guru. Ini jarang dilakukan karena 

beberapa guru menganggap tugas dan tugas seperti ini memberatkan 

siswa, dan hanya sedikit siswa yang mampu menyelesaikannya. 

  

Pertanyaan 1    

    

 

 

 

 

Termasuk bunga tidak sempurna pada gambar di atas adalah …. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

 

Perhatikan gambar! 

 

Berdasarkan ciri-cirinya struktur batang tanaman di atas termasuk 

jenis batang .... 

A. monokotil   C. semu 

B. dikotil    D. sejati 
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Pertanyaan 2  

Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat tekstil (bahan 

sandang)? 

Jawab :  ........................................................................................................ 

  

Pertanyaan 3    

Berikut ini adalah jenis-jenis ekosistem: 

- ekosistem laut 

- ekosistem sawah 

- ekosistem hutan 

- ekosistem kebun 

- ekosistem taman 

- ekosistem danau 

Berdasarkan jenis-jenis ekosistem di atas, yang termasuk 

ekosistem alami, yaitu .... 

Jawab :  ........................................................................................................ 

  

Pertanyaan 4    

Akar adalah bagian tumbuhan yang tertancap di dalam tanah dan 

berfungsi menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah. Ada dua 

jenis akar tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. 

Perbedaan akar serabut dan akar tunggang adalah … 

A. Akar serabut untuk menyokong berdirinya tumbuhan, 

sementara akar tunggang untuk bernapas.  

B. Akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil, akar 

tunggang pada tumbuhan dikotil.  

C. Akar tunggang tidak berfungsi menyimpan makanan dan akar 

serabut menyimpan air. 

D. Akar serabut digunakan untuk menyerap air dalam tanah dan 

akar tunggang menyimpan cadangan air. 
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REFLEKSI INDIVIDUAL 

 Salah satu 

peralatan 

sederhana yang 

biasa digunakan 

siswa SD 

maupun siswa 

SMP, khususnya 

di daerah adalah 

karet gelang. 

Bagaimana 

merancang 

tugas KBM IPA 

SD atau KBM 

IPA SMP supaya 

menjadi tugas 

KBM IPA 

kategori HOTS? 

 

 

Gbr 6: siswa punya semangat ingin tahu tinggi 

 

 

PERTANYAAN MENANTANG BERPIKIR 

KATEGORI HOTS 

1. Apa bukti bahwa siswa SD, SMP punya rasa 

ingin tahu tinggi? Apa contoh fakktual dan 

kontekstual lingkungan sekitar sekolahmu? 

2. Apa contoh tugas KBM kategori LOTS. 

Bagaimana cara merubah tugas ini menjadi 

tugas KBM kategori HOTS? 

3. Apa beda tugas KBM kategori LOTS dengan 

tugas KBM kategori HOTS? 

4. Mengapa banyak guru yang enggan 

menerapkan tugas KBM kategori HOTS? 

5. Apa contoh karakteristik siswa yang 

kondusif untuk melatih siswa dengan 

keterampilan berpikir kategori HOTS? 

6. Apa kebiasaan siswa sehari-hari yang 

melakukan kegiatan sebagai saintis cilik? 

7. Apa kebiasaan siswa sehari-hari yang 

 

 Amatilah 

objek yang 

ada di sekitar 

sekolah. Lalu, 

bagaimana 

memanfaatka

n objek itu 

menjadi 

bagian tugas 

KBM IPA 

kategori 

HOTS baik 

untuk IPA 

SD maupun 

untuk IPA 

SMP? 
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melakukan kegiatan sebagai teknolog cilik? 

8. Pada kenyataannya, satu temuan riset paling 

konsisten tentang soal pemecahan-masalah, 

diketahui bahwa siswa yang belajar cara 

memecahkan satu masalah, biasanya siswa itu 

jarang mampu menerapkan keterampilan 

memecahkan masalah yang diperoleh dalari 

permasalahan pertama untuk memecahkan 

beragam permasalahan baru - Mayer, 1983. Apa 

makna pandangan Mayer ini? Apa 

konklusinya? Apa implikasinya pada cara 

guru mengajar? Deskeripsi-kan scr singkat 

dan jelas 
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BAB IV 

MERANCANG TUGAS KBM IPS SD, SMP  
KATEGORI HOTS 

 

The best is the enemy of the good. 

 

Menampilkan kerja yang lebih hebat merupakan musuh 

untuk menghasilkan kerja yang sudah hebat 

(Anonim) 

 

 

 
 

Gbr 1: Siswa belajar kelompok dalam mengerjakan tugas KBM IPS 
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uru, khususnya guru kelas SD yang mengajar materi IPS atau 

guru IPS SMP, termasuk guru PKN SMP, memang sering 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran materi IPS kategori HOTS, karena beberapa materi 

merupakan materi hafalan. Akibatnya, suasana kelas kurang menarik. 

Siswa sudah punya image, belajar IPS pasti membosankan karena siswa 

harus siap mendengarkan cerita guru tentang informasi materi IPS. 

Untuk mengatasi ini, guru harus merubah cara mengajar dan menata 

kelas supaya lebih menantang dan menarik siswa. Coba bayangkan 

tentang suasana kelas yang menyenangkan siswa. 

 Beberapa pertanyaan perlu diajukan untuk keperluan itu. 

Apakah guru memberi ceramah sejak awal kelas dimulai? Apakah guru 

melakukan percobaan atau melakukan kunjungan ke sumber belajar di 

luar sekolah selama KBM? Apakah guru mendemonstrasikan pelajaran 

melalui video-klip atau memberikan kesempatan siswa untuk 

menonton film? Apakah guru mendorong siswa untuk bekerja dalam 

kelompok? Apakah guru menampilkan kegiatan bermain peran sambil 

memberi peluang siswa bertindak keluar skenario yang sudah 

ditetapkan? Kemungkinan saja guru menyajikan kegiatan belajar yang 

sesuai dengan gaya siswa belajar dengan selalu mempertimbangkan 

minat dan kebutuhan siswa. Yang jelas kegiatan pembelajaran IPS yang 

menarik adalah tidak banyak berceramah tetapi banyak menugasi 

siswa untuk melakukan kegiatan melakukan riset sederhana tentang 

permasalahan lingkungan social melalui beberapa kegatan produktif 

seperti berbicara, menulis bermain peran, menggambar, termasuk 

mengamati.Juga, guru IPS dapat menugaskan untuk membuat karya 

tulis materi IPS dengan siswa harus mengeksplorasi materi IPS di 

perpustakaan sekolah atau perpustakaan on-line. 

 

1. APA HAKEKAT DAN ESENSI BELAJAR IPS 

Dalam beberapa dekade terakhir ini, materi pelajaran dari kelompok 

MIPA dan Teknologi sebagai MIPA terapan sudah banyak memberikan 

dukungan pada bidang investasi bisnis dan managemen pemerintahan, 

sehingga pengajaran materi ini di sekolah dan di Universitas pada 

setiap negara dijadikan kebijakan global.  Sementara materi mata 

pelajaran IPS agak diabaikan karena dianggap kurang memberikan 

peran di pemerintahan dan di dunia bisnis nasional dan bisnis antar 

negara. Kini, para ahli pendidikan bahwa, materi IPS tak kalah 

G 



Pengembangan KBM Kategori HOTS | 121 

pentingnya dari materi MIPA dan teknologi karena beberapa materi IPS 

benar2 dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa materi 

IPS itu antara lain mencakup ekonomi, ilmu politik, sosiologi, sejarah, 

arkeologi, antropologi, kepedulian social, kesadaran hak individu, dan 

hukum serta beberapa materi berkaitan dengan kemasyarakatan 

lainnya. Yang paling penting adalah guru-guru yang mengajarkan 

materi IPS perlu menyadarkan siswa tentang besarnya peran IPS di 

masyarakat. Memang disadari bahwa pemahaman masyarakat tentang 

IPS lebih banyak menganggap materi IPS berkaitan dengan pekerja 

social seperti, pengurusan anak yatim piatu, atau guru IPS, atau 

perawatan orang jompo. Dengan demikian, hakikat dan makna materi 

IPS adalah materi tentang ilmu-ilmu sosial yang fokus pada studi 

kemasyarakatan dan hubungan antar individu dalam masyarakat 

(dalam International Study Lewis University, 2015). 

Sewaktu mengajar IPS, guru perlu memperlakukan siswa secara 

berbeda dari seperti biasanya yang hanya duduk-dengar-catat. Baik 

untuk siswa SD maupun untuk siswa SMP perlu diperlakukan seperti 

ahli ilmu social sewaktu mengikuti KBM IPS. Siswa perlu mencontoh 

yang biasa dilakukan ahli ilmu social meski dalam skala kecil dan baru 

dalam bentuk simulasi. Kita ketahui bahwa ahli ilmu sosial kini banyak 

terlibat dalam menyelesaikan sejumlah masalah kemasyarakatan baik 

di tingkat nasional maupun di tingkat global seperti, penanggulangan 

sampah keluarga, pencegahan kebiasaan orang membuang sampah 

sembarangan, mencegah kebiasaan makan tidak habis, atau ke skala 

internasional seperti, penyelesaian permasalahan kejahatan kekerasan, 

solusi energi alternatif, dan atau keamanan dunia maya. Permasalahan 

ini memiliki efek mendalam pada setiap bagian masyarakat. 

Contoh lain, peran ahli ilmu social itu di tingkat internasional 

adalah memerangi penyebaran penyakit menular, seperti krisis 

penyakit Ebola baru-baru ini di Afrika Barat (Februari 2018). Sementara 

bagian dari pemecahan masalah ini secara alami bertumpu pada 

pengembangan pemahaman yang lebih jelas tentang patogen yang 

terlibat dan peningkatan investasi dalam obat-obatan. Secara khusus, 

ahli ilmu social perlu memahami orang-orang yang menderita penyakit 

itu dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di mana tempat 

tinggal mereka banyak penderita penyakit itu. Misalnya, dokter perlu 

memahami bagaimana sikap orang dibentuk terhadap hal-hal untuk 

hidup sehat seperti mencuci tangan dan perilaku sanitasi yang 

memenuhi standar kesehatan lainnya. Hal ini juga perlu untuk 
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menyelidiki pertanyaan-pertanyaan kemasyarakatan yang lebih besar 

seperti mengapa negara gagal, dan bagaimana mereka dapat dibangun 

kembali dan diperkuat untuk mengatasi penyakit ini. Selain itu, 

perjuangan melawan Ebola membutuhkan spesialis dalam administrasi, 

pasar, penetapan harga obat, sumber daya manusia, penggalangan 

dana, dan kepemimpinan. Untuk mengatasi ini, ahli2 ilmu social perlu 

melakukan kerja sama dengan beberapa organisasi tingkat dunia 

seperti WHO atau UNICEP dibawah birokrasi PBB. Permasalahan ini, 

di sekolah dapat disajikan melalui simulasi seolah-olah ada siswa yang 

jadi pimpinan suatu negara yang menghadiri konferensi pencegahan 

penyakit penularan itu. 

 

2. BELAJAR IPS UNTUK PROFESI KEHIDUPAN MASA DEPAN 

Semua menyadari bahwa materi IPS sangat penting bagi masyarakat di 

seluruh dunia. Namun masih banyak bagian birokrat pemerintah, 

khususnya kemendikbud yang mengurusi kurikulum sekolah, yang 

perlu diingatkan untuk meningkatkan tingkat dukungan kemendikbud 

dalam meningkatkan kualitas materi dan implementasi pembelajaran 

materi IPS.. Kalau di beberapa negara maju seperti Inggeris, ilmuwan 

IPS melakukan kampanye nasional seperti kampanye mencoba untuk 

menginformasikan kebijakan publik, membangun koalisi, dan terlibat 

dalam advokasi terukur untuk mendukung program berkaitan dengan 

kampanye materi IPS. Lalu di Inggeris dan Scotlandia, program penting 

lainnya yang telah membantu meningkatkan profil ilmu sosial adalah 

The Future of the UK United Kingdom, yang menurut situs webnya 

mengungkapkan bahwa, “bekerja untuk menggambarkan tidak hanya nilai-

nilai social yang dapat dikembangkan tetapi juga tentang keragaman ilmu 

sosial - termasuk sumber daya pada kebijakan imigrasi, pendidikan, 

kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, bisnis, mata uang dan konstitusi ”. 

Program yang berhasil seperti yang tercantum di atas telah banyak 

dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan umum, dan untuk 

mengamankan pendanaan yang meningkat untuk, ilmu-ilmu sosial. Ini 

salah satu perspektif masa depan bagi ilmuwan IPS di Inggeris. 

Dengan demikian, kebijakan pendidikan lama yang terlalu 

menganak emaskan mata pelajaran kelompok MIPA dan teknologi 

sebagai MIPA terapan, kurang tepat kalau pemerintah meremehkan 

mata pelajaran IPS. Kita ketahui bahwa, kini masyarakat membutuhkan 

orang yang terlatih di ketiga kelompok mata pelajaran ini: MIPA, 
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Teknologi, dan IPS. Bahkan kini sudah mulai terpikirkan keperluan 

gabungan materi IPS dan teknologi sebagai IPS terapan. Materi IPS kini  

sudah semakin terlibat dalam kerja lintas-mata pelajaran secara 

kolaboratif di berbagai bidang seperti teknik, kedokteran, komputer, IT, 

biologi, dan matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, jelas bahwa 

tidak ada materi mata pelajaran yang dapat berdiri sendiri tetapi tetap 

memerlukan materi IPS untuk semua bidang pekerjaan di masyarakat. 

 

3. SISWA TIDAK BELAJAR IPS DENGAN CARA SAMA 

Kita sadari bahwa semua siswa sudah biasa belajar baik di dalam 

maupun di luar sekolah, namun tidak semua siswa dapat belajar 

dengan cara yang sama. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, 

kita sadari bahwa tidak ada satupun pendekatan pembelajaran yang 

cocok untuk semua siswa. Jika KBM IPS dirancang dan dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan gaya siswa belajar yang satu sama lain 

berbeda itu, tentu siswa akan mampu meningkatkan konsentrasi, 

menumbuhkan minat belajar, dan menikmati proses pembelajaran 

meskipun guru menyajikan materi baru yang mungkin tidak lazim dan 

cenderung lebih sulit. Memang untuk keperluan ini, guru-guru mata 

pelajaran IPS khususnya guru IPS di SD dan di SMP perlu 

mempersiapkannnya secara teliti, terencana, sistematis, dan biasanya 

bersama-sama dalam kelompok MGMP. 

 

4. MODEL PEMBELAJARAN PADA KBM IPS SD, SMP 

Pada dasarnya, sebuah model pembelajaran IPS dapat membantu siswa 

untuk lebih mudah memahami kosa kata, terminology materi IPS dan 

berkomunikasi materi IPS secara lancar. Sebuah model lazimnya 

menyediakan kerangka dasar atau struktur yang dapat membantu 

siswa untuk memahami konsep-konsep yang lingkupnya cukup luas 

dan rumit/ kompleks, serta dapat memecahkan masalah materi 

pelajaran rumit menjadi lebih sederhana dan lebih kecil-kecil, yang 

mudah dikelola.  

 Guru menyadari bahwa model pembelajaran seperti ini 

adalah model yang mampu menyediakan guru dengan sistem 

terorganisir untuk menghasilkan lingkungan belajar yang sesuai 

kondisi dan karakteristik siswa, sehingga mempermudah guru IPS 

menyusun  rencana pembelajaran. Model pembelajaran berpengaruh 
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pada cara guru mengajar, cara siswa belajar, cara organisasi kelas 

dikelola, urutan langkah pembelajaran, dan penyediaan bahan dan 

sumber belajar yang diperlukan.  

 Guru SD yang akan mengajarkan materi IPS, atau guru IPS 

SMP dapat mencontoh model pengajaran bahasa Indonesia atau Bahasa 

inggeris  yang dapat saja disebut kiat sederhana pengajaran materi IPS 

SD, SMP seperti, kiat Penyajian Contoh dan Bukan Contoh (Examples 

Non Examples), Kiat penyajian gambar dan teks (Pictures and Texts), 

dan kiat belajar dengan bekerja sama (Cooperative script). Langkah 

pada kiat Penyajian Contoh dan Bukan Contoh (Examples Non 

Examples) adalah sebagai berikut,  

 Guru menyediakan gambar berkaiatan dengan tujuan 

pembelajaran yang sudah ditetapkan 

 Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui 

OHP/ LCD. 

 Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa 

untuk memperhatikan/ menganalisa gambar.  

 Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari 

analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. 

 Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil 

diskusinya. 

 Mulai dari komentar/ hasil diskusi siswa, guru mulai 

menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

 Terakhirguru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan. 

Kiat lain adalah kiat penyajian gambar dan teks (Pictures and texts) 

yang langkah kegiatannya meliputi, 

 Guru menjelaskan kemampuan yang ingin dicapai selama 

kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyajikan sekilas materi yang akan dipelajari dan 

organisasi kelas yang akan diterapkan. 

 Guru menunjukkan gambar kegiatan berkaitan dengan materi 

pelajaran 

 Guru menunjukkan ke siswa tentu teks gambar secara acak. 

 Guru menanyakan mengapa urutan gambar tersaji seperti itu. 
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 Guru juga menanyakan, mengapa informasi  gambar terlalu 

singakat atau terlalu panjang seperti yang tersaji 

 Dari pemikiran siswa tentang alasan urutan gambar tersebut 

guru memulai menanamkan konsep/ materi sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai. 

 Sisa bersama guru, menyusun kesimpulan dan rangkuman 

materi pembelajaran.  

Selain dua kiat sederhana ini, biasanya guru sering juga 

menerapkan kiat belajar dengan bekerja sama ( Cooperative script). Kiat 

ini merupakan cara belajar dimana siswa bekerja berpasangan dan 

bergantian secara lisan mengikhtisarkan, bagian-bagian dari materi 

yang dipelajari. Langkah kegiatan pembelajarannya adalah sebagai 

berikut,  

 Guru menugaskan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran secara berpasangan. 

 Guru membagikan wacana/ materi IPS ‗menantang‘ kepada 

masing-masing siswa untuk dibaca sambil membuat ringkasan. 

 Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan 

sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. 

 Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, 

dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya.  

 Sementara itu, siswa lain mendengar/ menyimak/ mengoreksi/ 

menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap. 

 Siswa membantu mengingat/menghafal ide-ide pokok dengan 

menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi 

lainnya.  

 Siswa bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar 

menjadi pendengar dan sebaliknya. Serta lakukan seperti diatas. 

 Siswa dengan diarahkan guru membuat kesimpulan. 

Keberhasilan pengajaran materi IPS sangat bergantung, paling 

tidak oleh 3 peran utama, yaitu peran guru, peran siswa, dan peran 

oraganisasi kelas. Peran guru dapat menyediakan kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan yang mampu membelajarkan siswa. 

Pembelajaran yang ada di ruang kelas atau yang ada di luar ruang 

kelas, bukanlah sekedar penyampaian informasi kepada siswa melalui 
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ceramah. Kegiatan pembelajaran  yang disajikan guru perlu melibatkan 

mental dan tindakan serta keseluruhan inderawi siswa. Jjadi bukan 

informasi yang tersaji bukan hanya sekedar konsumsi otak semata 

tetapi juga konsumsi seluruh alat indera. Guru perlu melatih siswa 

untuk mengkaji gagasan yang disampaikan teman selain 

menyampaikan dan menjelaskan gagasan sendiri, memecahkan 

masalah, dan merefleksikan apa yang sudah dipelajari serta 

menerapkannya dalam kehidupan nyata. 

 

  

Gbr 2: Interaksi Guru – Murid kaitan dengan materi IPS  

dan Organisasi Kelas 

 

Berkaitan dengan peran siswa, pada kegiatan pembelajaran 

bermakna, peran siswa harus selalu dalam kondisi aktif, baik aktif fisik 

maupun akktif mental. Belajar aktif merupakan kegiatan pembelajaran 

yang selalu mengaktifkan mental, menyenangkan, menantang, 

menggelitik pikiran, dan menarik minat siswa. Dalam setiap kegiatan 

pembelajaran, siswa harus menunjukkan partisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Siswa harus menumbuhkan sikap berani 

mencoba tanpa ada rasa takut untuk berbuat kesalahan. Kesalahan 
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merupakan titik awal untuk lebih giat ldalam belajar, dalam mencari 

informasi. Kegiatan pembelajaran seperti ini mampu mendorong siswa 

untuk merefleksikan segala keberhasilan dan kegagalan selama 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan justru akan memungkinkan 

siswa memperbaiki gagasan lama atau membangun gagasan baru 

sebagai pengetahuan baru.  

Lalu tentang organisasi kelas, guru harus merancang organisasi 

kelas menantang (challenging) yang memberi peluang siswa belajar 

bermakna dan guru mengajar dengan mengkondisikan semua siswa 

aktif dan sibuk melakukan kegiatan belajar: baca – buat rangkuman – 

buat model – survey kecil2an – atau kegiatan belajar lainnya. Kualitas 

organisasi kelas menantang sangat bergantung pada kualitas interaksi 

siswa-siswa dan atau siswa-guru melalui penggunaan bahasa yang 

komunikatif selama KBM. Jika mampu memilih media pembelajaran 

yang tepat, media pembelajaran yang dipilih dapat memotivasi siswa 

belajar, membantu guru menyajikan contoh materi IPS yang 

kontekstual, membantu guru menciptakan suasana kelas yang penuh 

disiplin . Organisasi kelas yang ‗menantang‘ dengan memanfaatkan 

media pembelajaran menarik juga dapat menjadi sarana untuk 

membangun kolaborasi antar teman secara produktif. Pada kondisi ini, 

siswa akan terbiasa dengan sikap menghargai pendapat teman yang 

berbeda. Juga, dengan kolaborasi sinergis akan memungkinkan siswa 

punya sikap empati pada teman sehingga semua siswa terbiasa 

mengendalikan diri dan tidak cepat emosi. 

 

5.  MERANCANG TUGAS KBM IPS KATEGORI HOTS 

MEMPERTIMBANGKAN SEMBILAN ASPEK OTAK YANG 

MEMPERMUDAH SISWA BELAJAR  

  

Seperti tersirat pada pembahasan diatas, pada dasarnya proses 

pembelajaran adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan cara 

individu memperoleh, menyaring, menyimpan, dan mengelola 

informasi dalam otak masing-masing individu. Penelitian tentang cara 

otak mempersepsi dan memproses informasi, mendorong akhli ke 

pemahaman mendalam tentang cara siswa belajar dan membangun 

sejumlah prinsip yang mendasari pengembangan model pembelajaran 

ini. Dari pengkajian Williams dan Dunn, paling tidak ada sembilan 

Aspek Otak yang Kompatibel dengan Kegiatan Belajar (diadaptasi dari 



128 | Dr. Suud Karim A. Karhami, MA & Prof. Dr. Yetti Supriyati., M.Pd. 

Brain Compatible  Learning for the Block, by Williams and Dunn). Ke-9 

aspek otak itu adalah,  

  

1. Belajar relevan melalui konteks personal. Siswa perlu 

memahami cara informasi baru itu berkaitan dengan dunia 

mereka, dunia "kehidupan nyata." Contohnya, tugas KBM 

diambil dari contoh postingan di Group WA seperti contoh 

dibawah ini. Contoh merancang tugas KBM IPS yang diambil dari 

postingan di salah satu WAG, yang ditulis oleh penulis sendiri, 

 

Gbr 3. Contoh Tugas KBM IPS HOTS sesuai aspek otak No.1: Belajar 

relevan melalui konteks personal 

 

 
Dalam WA penulis……. 
(Selingan baca coretanku, Minggu 16 Sept 18,  ttg salah satu 
karakteristik lansia. Smg bermanfaat) 

 
INGAT LHO …. SEMUA LANSIA (USIA ATAS 50) CENDERUNG 

DERITA SAKIT JIWA RINGAN …. SUBHANALLAH 
 

Menurut ahli Psychologi kontemporer, semua orang yang berusia 
diatas 50 tahun pasti mengalami sakit jiwa ringan. Masak sih? 
Benar, ….percaya nggak bahwa tokoh genius seperti, Presiden 
Abraham Lincoln, Presiden AS ke 16 juga terdeteksi menderita sakit 
jiwa ringan (dalam situs DosenPsikologi.com diunduh Sept 2018). 
Presiden Abraham Lincoln mati terbunuh pada usia 56 tahun pada 
15 April 1865. Konon, Charles Darwin, ahli geologi Inggeris, 
seorang naturalis itu yang hidup pada kurun 1809 sd 1882, juga 
menderita gangguan jiwa ringan. Ada 17 gejala dasar sakit jiwa 
ringan, yang salah satunya penurunan daya ingat 
Ketika penderita mengalami gangguan jiwa ringan, penderita akan 
kesulitan menerima memori dan menyimpannya sehingga 
penderita mengalami hambatan dalam menginat. Meski demikian, 
ketika penderita diminta untuk menyelesaikan perhitungan 
matematis sederhana, penderita mampu melakukannya dengan 
lancer. Kalaupun penyelesaiannya memerlukan rumus, mereka 
seringkali tetap bisa menyelesaikan karena memang kepintaran dan 
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kecerdasan mereka. Penyakit Kejiwaan Ringan ini merupakan salah 
satu gangguan yang terjadi pada otak dan menimbulkan gejala 
seperti penurunan daya ingat, terganggu emosi, gangguan proses 
berpikir, berperilaku dan berpersepsi (penangkapan panca indera 
lainnya). Slmt istirahat sore… ya.  

 
Pertanyaan yang baik untuk tugas KBM kategori HOTS dengan 
memanfaatkan teks informasi ini. Pilihlah dan sebutkan alasannya 
 

 
No 

 
Pertanyaan Tugas 

 
HOTS 

 
BUKAN -

HOTS 

 
Alasan 

1. Menurut ahli 
Psychologi 
kontemporer, semua 
orang yang berusia 
diatas 50 tahun pasti 
mengalami sakit jiwa 
ringan. Apa maksud 
pernyataan ini? Apa 
buktinya? 

   

2. Siapa Presiden AS ke 
16? Siapa Presiden 
Indonesia ke-3? 

   

3. …. Teruskan dengan 
pertanyaan lainnya 
berkaitan dengan teks 
diatas…… 

 
v 

  

4 ………….  v  

5 ………….    

6 …………. v   

7 ………….  v  

 
Sumber: dokumen penulis dari WAG PKLH 2000, dan postingan ini 

ditulis penulis sendiri. Admin WAG ini penulis sendiri 
 
 
 

 

 

 

https://dosenpsikologi.com/penyakit-kejiwaan-ringan


130 | Dr. Suud Karim A. Karhami, MA & Prof. Dr. Yetti Supriyati., M.Pd. 

2. Belajar sangat bergantung pada motivasi.  

 Siswa perlu dimotivasi untuk melakukan penerimaan informasi 

baru kedalam memori. Berbagai cara untuk menumbuhkan 

motivasi siswa seperti diberi penghargaan pada hasil kerjanya, 

sajian tugas KBM melalui permainan yang menyenangkan, atau 

sajian tugas KBM melalui tugas menantang seperti pemberian 

atau pembuatan teka teki silang. 

 

3. Belajar dapat diperkuat melalui pengalaman dan kegiatan 

tangan pertama. Pengalaman ini memungkinkan siswa untuk 

menempatkan konsep atau teori baru secara kontekstual dan 

memeriksa bagian-bagian pengalaman itu untuk membangun 

konsep keseluruhan/ konsep pokok. Beberapa kelas di beberapa 

sekolah di Indonesia lazim memberikan informasi melalui 

informasi tangan kedua seperti baca buku, dengar ceramah guru/ 

dengar nara sumber daerah, atau menerima kiriman informasi 

melalui wa atau bentuk medsos lain. Padahal, sebaiknya 

informasi itu akan mudah ditangkap kalau disediakan melalui 

kegiatan tangan pertama yang dikenal sebagai ‗hand-on activity‘ 

seperti melakukan penelitian sederhana, melakukan survey, 

mengamati benda purbakala di museum. 

 

4. Belajar memerlukan pengkaitan informasi baru dengan 

pengetahuan yang sudah dikuasi siswa.  

 Otak memiliki kapasitas yang jauh lebih besar untuk mengambil 

dan menyimpan informasi baru yang dapat berhubungan dengan 

informasi sebelumnya yang sudah dipelajari siswa. Guru perlu 

membantu siswa membangun koneksi ini. 

 

5. Belajar akan lebih efisien jika informasi itu berkaitan.  

 Dengan mengelompokkan informasi yang terkait bersama-sama, 

otak akan membentuk skema konsep dan kemudian otak akan 

memberikan makna pada skemata konsep itu. 
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6. Kualitas belajar dapat ditingkatkan dengan menyediakan 

waktu untuk siswa melakukan refleksi.  

 Refleksi, atau berpikir tentang apa yang baru saja dipelajari, 

membantu menempatkan informasi baru dalam memori jangka 

panjang. Kegiatan seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan 

menulis dalam jurnal merupakan contoh bantuan dalam proses 

ini. 

 

7. Hasil belajar akan bertahan lebih lama jika kegiatan 

pembelajaran melibatkan indra dan emosi.  

 Semakin banyak indera yang terlibat dalam pengalaman belajar, 

semakin banyak rangsangan memiliki kesempatan untuk 

mencapai memori jangka panjang. 

 

8. Belajar terjadi dalam suatu lingkungan yang mendorong dan 

mengakomodasi berbagai cara belajar siswa.  

 Semua indiividu memiliki kecerdasan ganda yang harus 

ditampung dan diperkuat. Karena itu, guru mengajar disarankan 

untuk menyediakan tugas KBM yang memberi peluang untuk 

membangkitkan kecerdasan ganda itu. Kondisi ini sangat 

kondusif dengan tugas KBM kategori HOTS. 

 

9. Belajar merupakan kegiatan yang memerlukan energi tinggi.  

 Jika tidak dilakukan latihan, informasi baru akan mulai lenyap 

dalam pikiran setelah 30 detik. Adalah penting bahwa guru 

membuat rangkuman informasi baru itu beberapa kali dan dalam 

berbagai cara. 

Beberapa contoh KBM IPS yang sesuai dengan sembilan Aspek 

Otak yang Kompatibel dengan Kegiatan Belajar disajikan pada 

beberapa contoh KBM IPS dibawah ini.  
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Contoh Tugas KBM IPS HOTS Sesuai Aspek Otak No.2: Belajar sangat 

bergantung pada motivasi 

 

Materi IPS yang diambil dari materi PKN SD kelas 6 sehingga 

Kompetensi Dasarnya digunakan Kompetensi Dasar PKN kelas 6. 

Rincian KD menjadi indicator dan tujuan pembelajaran disajikan 

sebagai berikut; 

 

KD PENGETAHUAN PKN KLS 6 KD KETERAMPILAN PKN KLS 6 

 

3.2  Memahami aturan yang berlaku 

dalam kehidupan sehari-hari di 

rumah 

 

 

4.2  Melakukan kegiatan sesuai aturan 

yang berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah 

Indikator: 

3.2.1. Mengidentifikasi aturan yang 

berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari 

3.2.2. Merumuskan aturan baru yang 

berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

Intikator: 

4.2.1 Melakukan kegiatan untuk 

mengidentifikasi aturan yang 

berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari 

4.2.2 Melakukan kegiatan untuk 

merumuskan aturan baru yang 

berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

Tujuan Pembelajaran: 

 Siswa mampu 

mengidentifikasi aturan yang 

berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Siswa mampu merumuskan 

aturan baru yang berlaku 

dalam kehidupan sehari-hari 

Tujuan Pembelajaran: 

 Siswa mampu melakukan 

kegiatan untuk 

mengidentifikasi aturan yang 

berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Siswa mampu melakukan 

kegiatan untuk merumuskan 

aturan baru yang berlaku 

dalam kehidupan sehari-hari   
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Info untuk memperkuat Aspek Otak No.2: Meningkatkan Motivasi Siswa 

Belajar 

 

(Pada KBM ini, siswa diharapkan punya motivasi tinggi dan 

semangat belajar maksimal karena KBM PKN dirancang belajar 

sambil bermain). Kita tahu semua anak suka bermain kan. 

 

 

Lanjutan Contoh Tugas KBM IPS HOTS Materi PKN sesuai aspek otak 

No.2 di atas (PKN kelas 6 SD)  

 

LANGKAH KBM ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

 

Siswa melakukan diskusi dalam 

kelompok. Pertanyaan Untuk 

didiskusikan 

 Apa aturan di rumah 

yang paling kamu 

sukai. Mengapa? 

 Apa aturan di rumah 

yang paling kamu tidak 

sukai. Mengapa? 

 Ini salah satu aturan di 

rumah: ‗Makan harus 

habis dan tak bersisa?‘ 

Apa yang terjadi kalau 

semua anak di 

kampungmu 

melanggar aturan ini? 

 diskusikan semua 

pertanyaan ini dan 

diskusi dilakukan 

dalam kelompok 4 atau 

5 siswa, seorang 

sebagai ketua 

kelompok dan seorang 

sebagai sekretaris 

 

Alat yang dibutuhkan untuk kegiatan 

diskusi kelompok 

 

 Flipchart masing-masing kelompok 

satu 

 Beberapa spidol warna-warni 

 

 

 

 

Alat yang dibutuhkan untuk kegiatan 

belajar sambil bermain melalui organisasi 

kelas klasikal, kartu kata dan kartu kalimat. 

 

 

 

 

Makan 

 

Sampah 

 

Belajar 

 

Tidur 

 

 

Ayah 

 

Ibu 

 

Adik 

 

Kakak 
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kelompok 

 

Permainan kata dan kalimat 

 

(Permainan 1 dg kata) 

 Guru menyediakan 

kartu kata dan kartu 

kalimat 

 Siswa diminta 

membuat peraturan 

rumah dari kartu kata 

yang ada dengan 

dimulai ungkapan 

‗tidak boleh‘ sebanyak-

banyaknya. 

 Setelah ditemukan satu 

aturan rumah, 

diundang siswa lain 

untuk membuat lagi.  

 Pemenang permainan 

ini adalah yang 

terbanyak membuat 

aturan rumah yang 

disetuji guru. 

 

(Permainan 2 dg kalimat) 

 Kegiatan dilakukan 

secara klasikal, dan 

guru memilih kartu 

secara acak. Lalu 

meminta siswa yang 

bisa membuat aturan 

rumah berkaitan 

dengan kalimat itu. 

Yang bisa mendapat 

nilai 3 dan yang salah 

mendapat nilai 1 

 Guru terus memilih 

kalimat secara acak dan 

Saya 

suka 

makan 

mi 

goreng 

 

Saya 

suka 

minum 

susu 

Saya 

malas 

belajar 

Mate-

matika 

Saya 

suka 

main 

bola 

 

 

Saya 

suka 

main 

rumah-

rumahan 

 

 

Saya 

suka 

makan 

rujak 

 

Saya 

suka 

ganggu 

teman 

 

Saya 

suka 

bertanya 

di kelas 
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siswa diminta membuat 

aturan rumah dari 

kalimat itu. 

 Pemenang adalah siswa 

yang memperoleh nilai 

tertinggi dan diberi 

sertifikat pemenang 

yang ditandatangani 

guru dan KS 

 

Kegiatan Intra-Kurikuler 

 Mendiskusikan 

pertanyaan (contoh 

pertanyaan sudah 

disajikan di atas) 

 KBM Bermain 

rumah2an (contoh 

langkah KBM kegiatan 

bermain dan alat 

pelajaran yang 

dibutuhkan sudah 

disajikan di atas) 

 

Kegiatan Ko-kurikuler 

 Mengamati aturan di 

rumah masing-masing. 

Siswa membuat 

laporan 

pengamatannya.  

 Mengidentifikasi aturan 

di rumah masing-

masing. Siswa 

membuat laporan 

pengamatannya. 

Kegiatan Exttra-Kurikuler 

 Menyelesaikan tugas proyek: 

Merencanakan – Melaksanakan – 

Mengevaluasi – Memperbaiki 

Proyek 

 Tugas Proyek, membuat aturan 

supaya semua anggota keluarga 

makan habis. Aturannya dibuat 

semenarik mungkin dan dituliskan 

deskriptif yang disertai gambar 

menarik 

 

  

Tingkat Kognitif 

C4: Kemampuan menganaliais 

aturan rumah berkaitan 

dengan makan, meski 

Hasil karya siswa 

 Daftar pendapat beberapa aturan di 

rumah yang ditulis pada kertas flip-

chart yang sudah tersedia 
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aturannya tak tertulis 

C5: Kemampuan menilai aturan 

di rumah yang taktertulis 

C6: Kemampuan mengkreasi 

model laporan dan 

deskripsi tertulis 

laporannya 

 

 

Sekarang diminta guru merancang dan merumuskan sendiri tugas 

KBM IPS kategori HOTS dengan menggunakan KI dan KD IPS kelas IV 

untuk aspek otak nomor 3, 4, 5, dan 6,. Semua perumusan indicator, 

tujuan pembelajaran, langkah KBM, dan alat/ sumber belajar yang 

digunakan menggunakan format yang sudah disediakan dibawah ini. 

Sementara itu, untuk contoh tugas KBM kelas 1 untuk aspek otak no.7 

tentang (Hasil belajar akan bertahan lebih lama jika kegiatan 

pembelajaran melibatkan indra dan emosi), untuk contoh tugas KBM 

kelas 2 untuk aspek otak no.8 tentang Belajar terjadi dalam suatu 

lingkungan yang mendorong dan mengakomodasi berbagai cara 

belajar siswa, dan untuk contoh tugas KBM kelas 3 untuk aspek otak 

no.9 tentang Belajar merupakan kegiatan yang memerlukan energi 

tinggi. Dibawah ini baru disediakan format untuk aspek otak no.3,4, 5, 

dan 6. Disini disajikan KI dan KD IPS SD kelas 4 yaitu sebagai berikut. 
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Sumber, Puskurbuk 2016 

Gbr 4: Kompetisi Dasar IPS SD kelas IV 
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CONTOH TUGAS KBM IPS KELAS 4 HOTS SESUAI ASPEK OTAK 

NO.3: Belajar dapat diperkuat melalui pengalaman dan kegiatan 

tangan pertama. 

 

Materi IPS yang diambil dari materi IPS SD kelas 4 dan Kompetensi 

Dasar Pengetahuan digunakan Kompetensi Dasar Pengetahuan IPS 

kelas 4 no.3.1 serta Kompetensi Dasar Keterampilan digunakan 

Kompetensi Dasar Keterampilan IPS kelas 4 no.4.1. Rincian KD menjadi 

indicator dan tujuan pembelajaran disusun sendiri guru dan disajikan 

dalam format berikut; 

 

KD PENGETAHUAN PKN KLS 4 KD KETERAMPILAN PKN KLS 4 

3.1 …………………………………….. 4.1 …………………………………… 

 

Indikator: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………… 

 

Indikator: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………… 

 

 

Tujuan Pembelajaran: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

 

Tujuan Pembelajaran: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Catatan: Info Ttg Memperkuat Aspek Otak No.3: Belajar Dapat Diperkuat 

Melalui Pengalaman Dan Kegiatan Tangan Pertama 

  

(Pada KBM ini, siswa diharapkan punya ………..) 
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Contoh Tugas KBM IPS kelas 4 HOTS sesuai aspek otak No.3 di atas 

 

 

LANGKAH KBM 

 

ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Intra-Kurikuler 

 

Kegiatan Ko-kurikuler 

  

Kegiatan Exttra-Kurikuler 

  

  

 

Tingkat Kognitif 

C4: 

C5: 

C6:  

 

Hasil karya siswa 

 ……….. 

 ……….. 

 ………… 
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CONTOH TUGAS KBM IPS HOTS SESUAI ASPEK OTAK NO.4: 

Belajar memerlukan pengkaitan informasi baru dengan pengetahuan 

awal siswa 

 

Materi IPS yang diambil dari materi IPS SD kelas 4 dan Kompetensi 

Dasar Pengetahuan digunakan Kompetensi Dasar Pengetahuan IPS 

kelas 4 no.3.3 serta Kompetensi Dasar Keterampilan digunakan 

Kompetensi Dasar Keterampilan IPS kelas 4 no.4.3. Rincian KD menjadi 

indicator dan tujuan pembelajaran disajikan disusun sendiri guru dan 

disajikan dalam format berikut; 

 

KD PENGETAHUAN PKN KLS 4 KD KETERAMPILAN PKN KLS 4 

3.3 …………………………………….. 4.3 …………………………………… 

 

Indikator: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………… 

 

Indikator: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………… 

 

 

Tujuan Pembelajaran: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

Tujuan Pembelajaran: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

Catatan: Info Ttg Memperkuat Aspek Otak No.4: Belajar memerlukan 

pengkaitan informasi baru dengan pengetahuan awal siswa 

  

(Pada KBM ini, siswa diharapkan punya ………..) 
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LANGKAH KBM 

 

ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Intra-Kurikuler 

 

Kegiatan Ko-kurikuler 

  

 

Kegiatan Exttra-Kurikuler 

  

  

 

Tingkat Kognitif 

C4: 

C5: 

C6:  

 

Hasil karya siswa 

 ……….. 

 ……….. 

 ………… 
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Contoh Tugas KBM IPS HOTS Sesuai Aspek Otak No.5: Belajar akan 

lebih efisien jika informasi itu berkaitan 

 

Materi IPS yang diambil dari materi IPS SD kelas 4 dan Kompetensi 

Dasar Pengetahuan digunakan Kompetensi Dasar Pengetahuan IPS 

kelas 4 no.3.4 serta Kompetensi Dasar Keterampilan digunakan 

Kompetensi Dasar Keterampilan IPS kelas 4 no.4.4. Rincian KD menjadi 

indicator dan tujuan pembelajaran disusun guru sendiri dan disajikan 

dalam format dibawah ini; 

 

 

KD PENGETAHUAN PKN KLS 4 KD KETERAMPILAN PKN KLS 4 

  

Indikator: 

 

 

 

 

Intikator: 

 

 

Tujuan Pembelajaran: 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran: 

 

Catatan: Info Ttg Memperkuat Aspek Otak No.5: Belajar akan lebih efisien jika 

informasi itu berkaitan 

 (Pada KBM ini, siswa diharapkan punya ………..) 
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LANGKAH KBM 

 

ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Intra-Kurikuler 

 

Kegiatan Ko-kurikuler 

  

 

 

Kegiatan Exttra-Kurikuler 

  

  

 

Tingkat Kognitif 

C4: 

C5: 

C6:  

 

Hasil karya siswa 

 ……….. 

 ……….. 

 ………… 
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CONTOH TUGAS KBM IPS HOTS SESUAI ASPEK OTAK NO.6: 

Kualitas belajar dapat ditingkatkan dengan menyediakan waktu 

untuk siswa melakukan refleksi. 

 

Materi IPS yang diambil dari materi IPS SD kelas 4 dan Kompetensi 

Dasar Pengetahuan digunakan Kompetensi Dasar Pengetahuan IPS 

kelas 4 no.3.2 serta Kompetensi Dasar Keterampilan digunakan 

Kompetensi Dasar Keterampilan IPS kelas 4 no.4.2. Rincian KD menjadi 

indicator dan tujuan pembelajaran disusun guru sendiri yang berbeda 

dengan contoh yang sudah disajikan, dan gunakan format dibawah ini; 

 

KD PENGETAHUAN PKN KLS 4 KD KETERAMPILAN PKN KLS 4 

  

Indikator: 

 

 

 

 

Intikator: 

 

 

Tujuan Pembelajaran: 

 

Tujuan Pembelajaran: 

 

 

 

 

 

Catatan: Info Ttg Memperkuat Aspek Otak No.6: Kualitas Belajar Dapat 

Ditingkatkan Dengan Menyediakan Waktu Untuk Siswa Melakukan 

Refleksi 

  

(Pada KBM ini, siswa diharapkan punya ………..) 
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LANGKAH KBM 

 

ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Intra-Kurikuler 

 

Kegiatan Ko-kurikuler 

  

 

Kegiatan Exttra-Kurikuler 

  

 

 

 

  

 

Tingkat Kognitif 

C4: 

C5: 

C6:  

 

 

Hasil karya siswa 

 ……….. 

 ……….. 

 ………… 

 

 

6,  KETIKA MENGAJAR IPS, GURU PERLU BANYAK DENGAR 

DAN SEDIKIT  BICARA 

Mengajar adalah berkomunikasi. Tiap hari guru berkomunikasi dengan 

siswa. Tiap hari pula guru melakukan kegiatan mendengar dan tiap 

hari pula guru melakukan kegiatan berbicara. Ada kecenderungan 

bahwa, guru lebih nyaman berbicara dari pada mendengar. Guru 

merasa ‗berbicara‘ memang sudah menjadi ‗their comport-zone‘. Semua 

informasi pelajaran diceramahkan guru. Semua konsep esensial 

dijelaskan panjang lebar dimuka kelas. Akibatnya, guru lebih banyak 

berbicara dari pada mendengar sewaktu berkomunikasi dengan siswa 

selama KBM. Padahal selama KBM, guru tidak hanya dituntut 

menyampaikan informasi tetapi juga mencatat prilaku anak ketika anak 

bicara, bertanya, menjawab pertanyaan, menulis, membuat karya, atau 

membuat laporan individual.  
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 Sadarkah guru bahwa, untuk mempelajari siswa, khusus 

mempelajari tentang karakteristik dan kebutuhan siswa, itu banyak 

terjadi sewaktu guru mendengar dari pada sewaktu guru berbicara. 

Kalau begitu, kalau guru mau banyak tahu tentang kebutuhan, minat, 

motivasi siswa, untuk input menyiapkan KBM, guru perlu banyak 

mendengarkan ‗ocehan siswa‘. Ini sesuai yang disampaikan Jared 

Sparks, seorang pendidik asal AS yang hidup pada kurun 1789 – 1866, 

dan pernah menjadi Presiden Harvard College dari 1849 sd 1853, 

sekarang Universitas Harvard, Universitas terkenal di AS itu, dengan 

mengatakan, ―When you talk, you repeat what you already know; 

when you listen, you often learn something.‖, yang kalau adagium ini 

diterjemahkan secara bebas dapat diartikan sebagai berikut, ‗Ketika 

Anda berbicara, Anda mengulangi apa yang sudah Anda tahu, tetapi 

ketika Anda mendengarkan, Anda pasti dapat belajar sesuatu hal‘.  

 Untuk materi IPS tentang kemampuan mengingat, memang 

proporsinya lebih banyak dari kemampuan mengingat untuk mata 

pelajaran kelompok MIPA. Menurut Watson, J.B yang meneruskan 

pengembangan teori behaviorisme Skinner (dalam Petty, G. 2004, pada 

buku Teaching today) mengungkapkan bahwa kemampuan mengingat 

itu sangat bergantung pada keseringan (frequency), misalnya, dengan 

siswa sering ditanya tentang suatu informasi, siswa akan semakin 

mudah ingat. Dalam kondisi ini, siswa dikondisikan untuk memanggil 

informasi ingatan. Selain itu, kemampuan mengingat siswa juga 

dipengaruhi oleh jenis informasi yang bersifat kekinian (recency), yaitu 

informasi yang sering didengar – siswa memang mudah mendengar 

ingatan informasi kekinian.  Seberapa besar tentang factor keseringan 

dan factor kekinian serta lamanya yang didengar mudah diingat dapat 

dilihat dari tabel hasil penelitian ini dalam Watson, J.B dlm Petty G. 

2004. 
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100% 

 
 
 

     

 
 
 

  ingatan   

 
 
 

 yang 
dilupakan 

   

 
 
 

 
 
10 mnt 

 
 
1 hari 

 
 
1 minggu 

 
 
1 bln 

 
 
½ th           

 waktu 

 

Gbr 5: Lama Daya Ingat Siswa (Watson, J.B dlm Petty G. 2004) 

  

 Dari grafik ini menunjkkan bahwa, apa yang didengar siswa 

‗prosentase ingatannya  hanya sampai 10 menit yaitu sekitar 75 % dari 

yang didengar. Akan tetapi setelah 1 hari yang diingat hanya sekitar 20 

% dari yang didengar dan setelah 1 minggu yang diingat siswa hanya 

sekitar 5 % dari yang didengar, dan setelah 1 bulan yang diingat siswa 

hanya sekitar 5 % dari yang didengar, dan selanjutnya setelah sebulan 

lebih hanya sekitar 1 % yang diingat, dan lalu setelah 1/2 tahun semua 

yang pernah didengar siswa semuanya sudah terlupakan. 

 

7. BELAJAR KETERAMPILAN BELAJAR MELALUI MATERI IPS 

Untuk memajukan pendidikan dan meringankan beban orang tua 

membiayai pendidikan anak, dewasa Ini pemerintah Republik 

Indonesia mengenalkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan 

untuk,  (1) menjamin anak usia 7 – 18 tahun untuk mendapatkan 

layanan pendidikan sampai tamat  satuan pendidikan menengah untuk 

mendukung program Pendidikan Menengah Universal/ wajib belajar 

12 tahun, (2) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah 

atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, (3) 

menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali 

mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/ madrasah/ pesantren/ 

pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)/ sanggar kegiatan belajar 

Yang dpt diingat 
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(SKB)/ lembaga kursus dan pelatihan. Proyeksi data Siswa dari Pusat 

Data dan Informasi Pendidikan (PDIP) Balitbangdikbud (2014), pada 

tahun 2015 diketahui ada sebanyak 54.05 juta anak usia antara 7 sampai 

18 tahun dan yang menjadi sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) 

tahun 2015 ini  sekitar 46.279.584 siswa untuk mengikuti pendidikan 

dasar dan menengah. Untuk mengurangi siswa putus sekolah, 

pemerintah menyediakan bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar yang 

pada tahun 2015 ini disediakan untuk sekitar 7.591.844 siswa dan 

sekitar 975.033 siswa diperuntukkan untuk siswa pendidikan 

menengah. Dengan upaya ini diharapkan pemerintah RI mampu 

menyongsong zaman keemasan Indonesia bangkit pada kurun waktu 

2025 – 2045 

Indonesia bangkit memerlukan guru efektif, yang 

karakteristiknya berbeda dengan guru kebanyakan. Siapakah guru 

efektif? Guru efektif adalah guru yang mampu mengarahkan dan 

membimbing anak sehingga anak mampu mengembangkan potensi diri 

semaksimal mungkin sebagai perwujudan amanah dan titipan Yang 

Maha Kuasa pada paraorang tua. Untuk keperluan itu, guru efektif 

harus mengetahui secara mendalam faktor yang berpengaruh pada 

kualitas kinerja anak sebagai dampak proses belajar mengajar di 

sekolah. Selain itu, guru efektif mahfum betul tentang semua 

karakteristik anak, apa yang disenanginya atau apa yang tidak 

disenanginya. Kemampuan dan kemahiran guru efektif akan 

mendudukkannya pada posisi pembina, pengarah, mitra, dan pemberi 

contoh yang dapat diteladani anak. Dengan kemampuan dan posisi ini, 

guru efektif akan bahu membahu bersama-sama dengan orang tua di 

rumah untuk membawa anak-anak kesuatu tujuan yang 

memungkinkan anak tumbuh dan berkembang sesuai potensi diri yang 

sudah diberikan Allah swt, pencipta alam semesta, sebagai individu 

hebat dan cerdas..  

Khusus untuk pembelajaran materi IPS, penulis ingin 

mengangkat satu hal yang sering terlupakan guru sewaktu membantu 

anak belajar di sekolah, yaitu pentingnya penguatan ranah meta-

kognitif siswa selain ranah kognitif. Dengan demikian, pemberdayaan 

guru efektif merupakan upaya guru memberdayakan potensi diri dan 

menumbuhkan kemandirian melalui penguatan metakognitif siswa. 

Karena itu, menjadi guru efektif, khususnya guru yang mengajarkan 

materi IPS, ini harus dimaknai sebagai guru yang mampu 

menumbuhkan meta-kognitif supaya siswa mampu menjadi guru 
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dirinya sendiri melalui belajar mandiri baik di sekolah maupun di 

rumah, khususnya untuk belajar materi IPS. 

Dalam dunia pendidikan dikenal tiga ranah yang perlu 

dikuasai, ditingkatkan, dan dikembangkan anak selama bersekolah, 

yaitu kognitif (berkaitan dengan pengetahuan), psikomotor (berkaitan 

dengan keterampilan), dan afektif (berkaitan dengan sikap dan nilai). 

Penguasaan ranah kognitif yang mencapai tingkat ‗keyakinan‘/ belief‘ 

akan mengendalikan prilaku dan kebiasaan anak sehari-hari sehingga 

mampu  meningkatkan  kecakapan hidup (life skill) dan menumbuhkan 

sikap positif. Misalnya, pemahaman anak tentang pengetahuan 

makanan sehat sebagai ‗balance diet‘ akan mendorong anak untuk 

terbiasa makan makanan sehat dengan selalu mempertimbangkan 

keseimbangan komposisi unsur-unsur makanan, selain 

mempertimbangkan jumlah energi riil yang dibutuhkan tubuh sehari-

hari. Ini berarti, penguasaan ranah kognitif sampai pada tingkat 

pemahaman di sekolah itu mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. 

Para ahli pendidikan sependapat bahwa, untuk meningkatkan 

penguasaan ranah kognitif sampai pada tingkat pemahaman, ternyata 

dipengaruhi oleh kepemilikan unsur meta-kognitif, yang salah satunya 

berkaitan dengan ‗keterampilan belajar‘ atau ‗belajar cara belajar (learn 

how to learn). Mengajar anak cara belajar tidak hanya perlu dilakukan di 

sekolah tetapi juga perlu dilakukan di rumah oleh para orang tua, atau 

paling tidak parang orang tua dapat merawat meta-kognitif siswa yang 

sudah dimekarkan di sekolah..   

Lalu, apa tujuan bersekolah? Kadangkala praktisi pendidikan, 

termasuk oknum guru sering terjebak pada tujuan anak bersekolah. 

Seolah-olah tujuan akhir anak bersekolah adalah hanya untuk 

memahami sepenggal materi dari beberapa mata pelajaran yang 

mampu membawa siswa lulus UN dengan nilai tinggi.  Padahal nilai 

yang diperoleh di sekolah tidak berkorelasi secara signifikan dengan 

kinerja siswa sewaktu memecahkan masalah sehari-hari. Realita 

kehidupan anak sering tidak berkaitan langsung dengan materi yang 

dipelajari di sekolah. Akibatnya, apa yang dipelajari di sekolah 

merupakan pengetahuan yang terisolasi (isolated  knowledge) dari apa 

yang sudah diketahui anak sebelumnya, dan terisolasi dari 

permasalahan yang ada di sekitar anak. Akhirnya, apa yang diperoleh 

dari sekolah tidak membantu kehidupan sehari-hari anak.  
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 Supaya anak memperoleh informasi dan pengetahuan baru, 

khususnya untuk materi IPS yang tidak terisolasi dari pengetahuan 

awal dan permasalahan sehari-hari anak, mereka perlu mengeksplorasi 

sendiri informasi dan pengetahuan baru itu. Dengan cara ini,  anak 

akan memperoleh informasi dan pengetahuan kontekstual dengan 

lingkungan, kehidupan, dan kebutuhan anak. Untuk keperluan ini, 

anak perlu memiliki keterampilan belajar (baca: cara mengeksplorasi 

dan menemukan informasi baru yang kontekstual). 

 

8.  BELAJAR IPS MELALUI PRINSIP BELAJAR SEPANJANG 

HAYAT   

Anak tidak cukup hanya diajar dan dibimbing untuk menguasai 

seperangkat materi pelajaran di sekolah. Tetapi dan yang lebih penting 

adalah keperluan untuk mengajar anak cara belajar supaya anak 

memiliki keterampilan belajar (learning skill). Dalam kehidupan nyata, 

anak perlu belajar terus menerus sepanjang kehidupannya. Karena itu 

mereka perlu diposisikan sebagai pelajar sepanjang hayat. Misalnya, 

setelah lulus SD dan anak meneruskan ke pendidikan lanjutan: ke SMP, 

atau ke SMA, dan atau ke PT, kalau mau berhasil di pendidikan 

lanjutan itu, anak harus memiliki strategi belajar jitu: membaca cepat, 

mendengar sambil membuat catatan penting, mengelola waktu belajar, 

berlatih terus menerus, menilai dan memperbaiki cara belajar, dan 

strategi belajar lainnya.  

 Juga, setelah dewasa dan hidup di masyarakat,  kalau nanti 

anak menjadi petani, dia tetap perlu mendudukkan diri sebagai pelajar 

yang berprofesi petani. Kalau nanti anak menjadi pedagang, dia tetap 

perlu mendudukkan diri sebagai pelajar yang berprofesi pedagang. 

Kalau nanti anak menjadi dokter, dia tetap perlu mendudukkan diri 

sebagai pelajar dengan profesi dokter. Lalu, untuk keberhasilan 

profesinya itu, dia perlu terus membaca, perlu terus memahami apa 

yang dibacanya, perlu terus membuat catatan penting, perlu terus 

memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan baru yang 

sudah dikuasainya. Dengan demikian, menjadi pelajar tidak hanya 

terbatas sewaktu masih bersekolah tetapi menjadi pelajar juga setelah 

selesai bersekolah ketika mereka mulai bekerja dan hidup di 

masyarakat. Karena itu, guru perlu membantu siswa untuk melatih 

anak ‗belajar cara belajar‘ (learn how to learn) dan membekali anak-anak 
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dengan ‗keterampilan belajar‘ supaya anak mampu menjadi pelajar 

sepanjang hayat (life-long learner). 

 

9.  BELAJAR IPS TIDAK PERLU PADA JEBAKAN NILAI TINGGI 

Keterpahaman dan penguasaan materi di sekolah ini sering 

digambarkan dengan perolehan angka tinggi. Ketuntasan anak belajar 

biasa hanya diukur dengan nilai ulangan di sekolah. Anak dikatakan 

pandai kalau memperoleh nilai tinggi. Sebaliknya, anak gagal kalau 

memperoleh nilai rendah. Begitu juga, keberhasilan anak di sekolah 

hanya diukur dari nilai rapot yang diberikan setiap akhir semester.  

 Secara tidak sengaja kondisi ini mendorong anak dan guru 

berlomba-lomba untuk memperoleh nilai tinggi, meskipun 

perolehannya melalui cara-cara yang tidak lazim. Tentu saja, harapan 

memperoleh nilai tinggi ini tidak salah selama nilai tinggi itu 

merupakan pengejawantahan dari pencapaian kemampuan/ 

kompetensi, terutama sebagai dampak keunggulannya dalam 

menguasai ‗keterampilan belajar‘.  

 Konon perbedaan anak yang dikategorikan ‗pandai‘ dengan 

yang dikategorikan ‗lamban‘ hanya terletak pada keterampilan belajar. 

Anak ‗pandai‘ cenderung memiliki keterampilan belajar lebih baik dari 

anak ‗lamban‘. Bahkan, beberapa ahli seperti Thomas Armstrong dengan 

menganalisis dari pandangan Howard Gardner tentang „Multiple 

Intelligence‟ sepakat untuk mengatakan ‗semua anak cerdas‘ dan ‗semua 

anak memiliki potensi‘ 

 

10.  KETERAMPILAN BELAJAR MENDORONG SISWA BELAJAR 

MATERI IPS SECARA MANDIRI  

Ilmu pengetahuan dan informasi baru, khususnya dalam bidang IPA, 

termasuk materi IPS, selalu bertambah dengan cepat dari waktu ke 

waktu. Ada yang mengatakan, setiap tahun, informasi baru bertambah 

2 kali lipat. Karena itu, tidak mungkin guru dapat mengajarkan semua 

materi itu di sekolah. Di sekolah, guru hanya menyajikan materi pokok 

dan konsep esensial. Meskipun, informasi baru ini yang bersifat aktual 

dan mutakhir itu merupakan pengalaman nyata anak karena sering 

didengar, dibaca, dan dilihat siswa. Juga, beberapa permasalahan di 

sekitar siswa banyak berkaitan dengan pengetahuan dan informasi 

baru itu.  
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 Dalam kondisi ini, siswa mau tidak mau harus mempelajarinya 

sendiri kalau mau bertahan (survive) dan sukses dalam kehidupannya 

kelak. Pertanyaan kemudian, apakah mungkin siswa mempelajarinya 

sendiri? Mengapa tidak mungkin? Sangat mungkin siswa belajar 

mandiri untuk mengeksplorasi informasi itu asalkan siswa memiliki 

keterampilan belajar. Karena itu, guru perlu melatih dan memelihara 

keterampilan ini. 

 Salah satu yang berkaitan dengan keterampilan belajar adalah 

kebiasaan refleksi dan merenung untuk menilai kegagalan dan 

keberhasilan pribadi. Siswa selalu belajar dari pengalaman. 

Pengalaman kegagalan dan pengalaman keberhasilan dijadikan titik 

tolak untuk melangkah dalam menghadapi masalah baru. Misalnya, 

ketika siswa mengalami kesalahan prosedur sewaktu menggunakan 

pisau dalam penelitian IPA sehingga tangan siswa terluka, siswa akan 

menilai penyebab kecelakaan itu. Jika diberi tugas baru untuk 

melakukan penelitian IPA, tentu siswa itu tidak akan mengulangi 

kesalahan yang pernah dilakukan pada penelitian pertama.   

 Untuk meningkatkan kebiasaan refleksi/ perenungan pada hal 

danegiatan pembelajaran  yang sudah dilakukan siswa, guru perlu 

melakukan dialog informal dan urun gagasan bersama siswa. Berilah 

kesempatan siswa berbicara dan mengungkapkan pendapatnya. Jangan 

terlalu cepat memberikan penilaian pada yang dilakukan siswa. Kalau 

pun harus melakukan penilaian, itu sebaiknya dilakukan oleh siswa 

sendiri. Biasakanlah guru untuk lebih banyak mendengarkan dalam 

konteks melakukan refleksi individual. Doronglah siswa untuk 

memperjelas pendapatnya. Tugas ‗baru‘ guru efektif hanya untuk 

menggali informasi dan mendorong siswa untuk melakukan 

perenungan tentang keberhasilan dan kegagalannya. Misalnya dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan seperti, mengapa gagal?, mengapa 

berhasil?, apa saja yang sudah dilakukan? Apa saja yang belum 

dilakukan? Kalau menghadapi tugas sama, bagaimana memperbaiki 

cara kerja yang sudah dilakukan? 

 

11,  KETERAMPILAN BELAJAR MATERI IPS SEBAGAI TITIK 

TOLAK MEMBANGUN BANGSA BESAR 

Selain kebiasaan melakukan refleksi, keterampilan belajar lain adalah 

berkaitan dengan semangat belajar, minat baca, minat menulis, minat 

mengeksplorasi informasi baru, dan membaca cepat. Semangat, minat, 
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keterampilan ini perlu ditumbuhkan dan dilatihkan sejak dini.Yakinlah 

bahwa, ketidak-bisaan membaca cepat dan ketidak-biasaan senang 

baca, senangan menulis bukan merupakan fitrah anak tetapi sebagai 

dampak perlakuan kita (baca: guru dan orang tua serta kepala sekolah – 

sekolah – masyarakat). Karena itu, kita perlu melakukan perubahan 

dalam memperlakukan siswa, terutama perlakuan yang 

memungkinkan siswa memiliki keterampilan belajar. 

Kalau ini dilakukan dan siswa memiliki keterampilan belajar, 

rasanya tidak perlu lagi ada tim sukses untuk menghadapi UN, atau 

mendatangkan guru les kerumah karena tim sukses dan guru les itu 

sudah diambil alih oleh siswa sendiri dalam profile siswa yang 

memiliki ‗keterampilan belajar‘. Semoga cita-cita ‗founding fathers‘ kita 

dulu untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang besar segera 

terwujud, yang diawali dengan merubah bentuk perlakuan pada-siswa 

di sekolah oleh guru dan atau di rumah oleh orang tua, termasuk 

perlakuan pada guru oleh kepala sekolah di sekolah. Dengan demikian, 

bukti sudah menjadi guru efektif dapat dibaca dari kualitas kinerja 

siswa di sekolah yang memiliki semangat ‗afalaa ta‘qiluun‘  dan, ‗afalaa 

tata fakkaruun‘ sebagai pengejawantahan perintah ‗iqroo‘. 

 

12,   RASA TAKUT BERLEBIHAN MENGHAMBAT 
KETERAMPILAN BERPIKIR KATEGORI HOTS, KHUSUS 
MATERI IPS SD, SMP 

Kadang-kadang meski materi IPS SD dan materi IPS SMP, termasuk 

materi PKN SMP sering dianggap mudah baik oleh siswa maupun oleh 

guru, akibatnya pengajaran IPS di SD dan SMP sering diremehkan. 

Untuk mengatasi ini, guru IPS sering mengkondisikan agar suasana 

KBM IPS menakutkan dan menyeramkan dengan berbagai aturan yang 

menakutkan siswa  

 Tak mungkinlah, siswa mampu mencapai keterampilan level 

kognitif: C4, C5, C6 kalau punya rasa takut berlebihan. Rasa takut itu 

tentu menghambat kelancaran berpikir, kelancaran berucap, kelancaran 

menulis, dan kelancaran bertindak kreatif yang mendorong siswa 

memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi kategori HOTS seperti, 

keterampilan menganalisis (Level C4), keterampilan berpikir 

mengevaluasi (level C5), dan keterampilan berpikir mengkreasi (level 

C6) (Anderson & Krathwohl, 2001).  
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Ini ada satu ilustrasi menarik ketika sedang olahraga pagi di 

kebun. Ketika jalan pagi di kebun, tiba2 ada ular merayap dekat 

kakimu, apa reaksimu? Terperanjat karena takut ancaman patukan 

ular….khan? Padahal menurut, Mike George asal London Inggeris, 

peneliti permasalahan social dan penulis buku best seller, ―Discover 

Inner Peace (2013)‘, sebenarnya kita tak memerlukan rasa takut untuk 

mengatasi semua ancaman. Justeru, yang kita butuhkan ketika 

menghadapi ancaman adalah rasa tenang dengan pikiran penuh 

konsentrasi seperti yang dirasakan pesenam professional ketika 

menyeberang tangga kecil pada ketinggian 30 meter sejauh 10 meter 

dan atau sikap kreatif supaya pikiran berkelana kemana-mana, 

termasuk kebiasaan memunculkan berpikir ‗why not‘, seperti yang 

dimiliki pelukis Leonardo Da Vinci untuk mengatasi rasa khawatir 

pada ancaman kegagalan kinerja diri yang tak optimal. Ingat ya, bukan 

ular merayap dekat kaki yang menakutkanmu tetapi reaksi pikiranmu 

pada rayapan ular dekat kakim‘u itulah yang membangkitkan 

ketakutanmu. Hati2 ….semua kita dalam menyiasati Rasa Takut 

Berlebihan‘.  
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KATEGORI HOTS  
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Lampiran 1: Tugas KBM 1  -  IPS SD kelas 1 kategori HOTS 

 

KESUKAAN KU MEMBACA 

 

sekarang aku terbiasa .................. 

 

 tapi aku belum bisa ............................. 

 
 

Gbr 6. Dina sedang nulis 

 

aku terbiasa mendoakan ibu 

aku terbiasa mendoakan ayah 

aku terbiasa mendoakan guru-

guruku  

aku juga terbiasa 

............................... 

 

 

 
 

Gbr 7. Dina sedang baca 

 

Aku belum bisa  ...................................... 

Aku belum paham 

................................... 

Aku perlu belajar 

..................................... 

 

Kebiasaan baruku 

 

 Selalu berdoa kepada yang maha kuasa 

 Selalu berbakti kepada kedua orang tuaku 

 .......................... 

 

 

 

Keterangan: 

Kalau siswa mengalami kesulitan membaca dan menulis, siswa minta 

bantuan guru untuk menuliskan gagasan siswa dan membaca tulisan 

dalam teks ini 
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Lampiran 2: Tugas KBM 2  -  IPS SMP kelas VII kategori HOTS 

 

 

Kompetensi Dasar 

 

Mengidentifikasi karakteristik ruang 

dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat  dari 

tingkat  kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi 

 

 

MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM 

 

 

 

Gbr 8: Tiga sekawan bercakap-cakap ttg sumber daya alam sambil 

bermain 

Tuliskan Percakapan mereka di gbr 8 bagian 1, di gbr 8 bagian 2, di gbr 

8 bagian 3, di gbr 8 bagian 4, di gbr 8 bagian 5, dan di gbr 8 bagian 6. 

Gbr. Dihitung dari atas dari kiri ke kanan. 
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Apa Sumber Daya Alam yang ada dalam gambar ini? Apa jenis Sumber 

Daya Alam yang diolah menjadi Sumber Daya Buatan sebagai dampak 

kegiatan teknologi? 

 

Tuliskan 

 

(1) Contoh sumber daya alam: 

Pohon Besar dapat 

dimanfaatkan untuk .............. 

 

 

(2) Apa saja bahan pembuat gedung 

dalam gambar itu? Sumber daya alam 

apa yang dimanfaatkan untuk me 

nyediakan bahan bangunan itu? Cari 

informasi dalam buku referensi yang 

akurat............................................................

.. 

 

 

.(3) ......................................................... 

 

 

..(4) ........................................................... 

 

 

.(5) ......................................................... 

 

 

..(6)........................................................... 

 

 

.(7)..........................................................

. 

 

 

..(8).......................................................... 

 

 

Pada contoh tugas KBM ini, siswa diminta untuk mengobservasi dan 

mengajukan pertanyaan tentang lingkungan sekitarnya berkaitan 

dengan Sumber daya Alam dan Sumber Daya Buatan. Lalu siswa 

diminta mencari informasi dari sumber informasi yang akurat dan 

menuliskan semua informasi itu. Beberapa keterampilan berpikir yang 

dapat dikembangkan pada tugas KBM ini antara lain adalah; 

 Keterampilan mengamati teliti dan lengkap 

  Keterampilan mengajukan pertanyaan 
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Lampiran 3: Tugas KBM 3  -  IPS SMP kelas VII kategori HOTS 

 

MENCARI PERBEDAAN PETA BUATAN ANAXIMANDER & 

ERATOSTHENES DENGAN PETA BUATAN PTOLOMEUS 

 

Bacalah secara teliti informasi wawasan tentang penemu peta ini yang 

disadur dari buku IPS kelas VII kemendikbud. Menurut mu apa 

perbedaan mendasar antara peta buatan Anaximander & Eratosthenes 

dengan peta buatan Ptolomeus? Mengapa peta buatan Prolomeus 

berbentuk kerucut dan apa yang mendasari pemikiran Ptolomeus itu? 

Ceritakan dalam suatu tulisan ilmiah yang bermuara pada keperluan 

penemuan peta mutahir yang lebih akurat? 

 

 

Gbr 9: Peta Karya Ptolomeus 

 

 Rancang dan disainlah sebuah peta modern sebagai karyamu 

dengan mempertimbangkan pengguna peta saat ini? Apa saja 

bahan yang kamu perlukan? Bagaimana bentuk gambar disain 

petamu? Apa kelebihan petamu ini dengan peta buatan peta 

buatan Anaximander & Eratosthenes?  
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Lampiran 4: Tugas KBM 4  -  IPS SMP kelas VII kategori HOTS 

 

MERANCANG OUTLINE BUKU DAN MENULIS 

PENDAHULUANNYA 

 

Ini adalah peta konsep materi IPS tengtang Konsepsi Ruang kelas VII 

SMP. Jika kamu diminta menyusun pengembangan materi berdasarkan 

peta konsep ini untuk menghasilkan informasi menantang dan menarik 

dalam bentuk buku sekitar 100 halaman,  

 Bagaimana outline buku itu?  

 Mengapa outline nya seperti yang kamu usulkan? Tulislah 

bagian Pendahuluan dan Bagian penuutupnya.  

 

 

 

Gbr 10. Peta konsep tentang Ruangan 

 Apa pesan masing-masing bab bukumu?  

 Apa referensi yang kamu perlukan untuk menulis buku itu? 

 Apa gambar yang diperlukan untuk memperjelas uraian 

informasi dalam buku itu? 

 Apa jenis data yang dibutuhkan untuk menulis buku itu? 

 Susunlah buku itu sebagai tugas proyek yang haru diselesaikan 

dalam1 bulan. 
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Lampiran 5: Rubrik Penilaian materi IPS dan beberapa mapel lain yang 

banyak memuat muatan kognisi untuk mapel di jenjang SD dan SMP 

 

HOLISTIC SCORING GUIDE 

 

Poor 

 

Marginal 

 

Adequate 

 

Very 

 

Excelient 

 

Lack of 

understandin

g of both 

wars, 

significant 

mistakes in 

similarities 

and 

differences 

and low 

understandin

g for both 

dimensions 

Partial 

understandin

g of the wars, 

incompete 

similarities 

and 

differences 

and attention 

to both 

dimensions 

Mostly 

complete 

understandin

g of both 

wars, covers 

some 

similarities 

and 

differences 

for both 

dimensions 

Complete 

understandin

g of both 

wars, most 

similarities 

and 

differences 

correct for 

both 

dimensions  

Thorough 

and detailed 

understandin

g of each 

war, all or 

most 

similarities 

and 

differences 

given for 

both 

dimensions, 

additional 

insights 

provides 

Sumber: Prof DR Yetty Soeptiati, MPd, bahan seminar di UNJ, November 2017 

(TERJEMAHANNYA) 

PANDUAN PENSKORAN HOLISTIK 

 

Kurang 

sekali 

 

Kurang 

 

Cukup 

 

Baik 

 

Baik Sekali 

 

Tingkat 

pemahaman 

pada  kedua 

karakteristik 

objek sangat 

kurang , 

masih 

Tingkat 

pemahaman 

pada  kedua 

karakteristik 

objek baru 

sebagian, dan 

sajian contoh 

Tingkat 

pemahaman 

pada  kedua 

karakteristik 

objek tentang 

dimensi 

persamaanny

Tingkat 

pemahaman 

pada kedua 

karakteristik 

objek tentang 

dimensi 

persamaanny

Tingkat 

pemahaman 

pada kedua 

karakteristik 

objek tentang 

dimensi 

persamaan 
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memiliki 

kesalahan 

cukup 

signifikan 

baik tentang  

persamaanny

a maupun 

tentang  

perbedaanny

a  dan 

rendahnya 

pemahaman 

pada kedua 

dimensi 

karakteristik 

ini 

dimensi 

persamaan 

dan contoh 

dimensi 

perbedaan 

belum 

lengkap 

karena 

kekurang 

perhatian 

pada kedua 

dimensi 

karakteristik 

ini  

a dan 

dimensi 

perbedaanny

a mulai 

lengkap,  

a dan 

dimensi  

perbedaan 

nya sudah 

lengkap dan 

sebagian 

besar contoh 

persamaan 

dan contoh 

perbedaan 

objek itu 

sudah benar  

dan dimensi 

perbedaan 

nya sudah 

menyeluruh 

dan 

terperinci 

serta contoh 

persamaanny

a dan contoh 

perbedaanny

a yang 

disajikan 

sudah 

disertai 

contoh nyata 

yang ada di 

lingkungan 

sekitar  

 

ANALYTIC SCORING GUIDE 

 

Facet 

 

Poor 

 

Marginal 

 

Adequate 

 

Very Good 

 

Excellence 

 

Understan

ding of 

both wars 

Does not 

understan

ding at all 

Demonstr

ates some 

understan

ding of at 

least one 

war 

Demonstr

ates some 

understan

ding of 

both war 

Demonstrate

s almost 

complete 

understandi

ng of both 

wars with no 

misundersta

nding 

Demonstr

ates 

complete 

understan

ding of 

both war 

Similaritie

s 

Does not 

address 

Include 

one 

correct 

similarity 

Include 

two 

correct 

similaritie

s 

Include at 

least three 

correct 

similarities 

Include at 

least tfour 

correct 

similaritie

s 
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Difference

s 

Does not 

address 

Include 

one 

difference 

Include 

two 

correct 

difference

s 

Include at 

least three 

correct 

differences 

Include at 

least tfour 

correct 

difference

s 

 

Geographi

c 

dimension

s 

 

Fails to 

include 

 

Include 

one 

correct 

geogra-

phic 

dimension 

 

Include 

two 

correct 

geographi

c 

dimension

s 

 

Include at 

least three 

correct 

geographic 

dimensions 

 

Include at 

least four 

correct 

geographi

c 

dimension

s 

 

Political 

dimension

s 

 

Fails to 

include 

 

Include 

one 

correct 

political 

dimension 

 

Include 

two 

correct 

political 

dimension 

 

Include at 

least three 

correct 

political 

dimensions 

 

Include at 

least four 

correct 

political 

dimension

s 

Sumber: Prof DR Yetty Soeptiati, MPd, bahan seminar di UNJ, 

Novemver 2016 

 (TERJEMAHANNYA) 

PANDUAN PENSKORINGAN ANALITIK 

 

ASPEK 

 

Kurang 

Sekali 

 

Kurang 

 

Cukup 

 

Baik 

 

Baik 

Sekali 

 

PEMAHAM

AN KEDUA 

KARAK-

TERISTIK 

OBJEK 

 

Tidak 

mengerti 

sama 

sekali 

Mampu 

mende-

monstras

i-kan 

beberapa 

pema-

haman 

tentang 

setidak-

Mampu 

mende-

monstrasi-

kan 

beberapa 

pemaham

an tentang 

kedua 

dimensi 

Mampu 

mende-

monstrasik

an 

pemahama

n yang 

hampir 

lengkap 

tentang 

Mampu 

mendemo

n-

strasikan 

pemaham

an yang 

lengkap 

tentang 

kedua 
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nya satu 

dimensi 

objek itu 

objek itu kedua 

dimensi 

objek itu 

tanpa 

kebingunga

n 

dimensi 

objek itu 

 

Dimensi 

Persamaan 

Objek 

Tidak 

ada 

dimensi 

persama

an objek  

yang 

benar 

termasuk 

satu 

dimensi 

persama

an objek 

yang 

benar 

termasuk 

dua 

dimensi 

persamaa

n objek 

yang 

benar 

termasuk 

sedikitnya 

tiga 

dimensi 

persamaan 

objek yang 

benar 

termasuk 

sedikitnya 

empat 

dimensi 

persamaa

n objek 

yang 

benar 

 

Dimensi 

Perbedaan 

Objek 

Tidak 

ada 

dimensi 

perbedaa

n objek  

yang 

benar 

termasuk 

satu 

dimensi 

perbedaa

n objek 

yang 

benar 

termasuk 

dua 

dimensi 

perbedaan 

objek yang 

benar 

termasuk 

sedikitnya 

tiga 

dimensi 

perbedaan 

objek yang 

benar 

termasuk 

sedikitnya 

empat 

dimensi 

perbedaan 

objek yang 

benar 

 

Dimensi 

geografis 

Objek 

Tidak 

ada 

dimensi 

geografis 

objek  

yang 

benar 

termasuk 

satu 

dimensi 

geografis 

yang 

benar 

termasuk 

dua 

dimensi 

geografis 

objek yang 

benar 

termasuk 

sedikitnya 

tiga 

dimensi 

geografis 

objek yang 

benar 

termasuk 

sedikitnya 

empat 

dimensi 

geografis 

objek  

yang 

benar 

 

Dimensi 

Politis Objek 

Tidak 

ada 

dimensi 

politis 

objek  

yang 

benar 

termasuk 

satu 

dimensi 

politis 

yang 

benar 

termasuk 

dua 

dimensi 

politis 

yang 

benar 

termasuk 

sedikitnya 

tiga 

dimensi 

politis yang 

benar 

termasuk 

sedikitnya  

empat 

dimensi 

politis  

yang 

benar 
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Lampiran 6: Contoh RPP tematis untuk BI – Mat – PKN SD kelas 6 

(Sumber: Subdit SD Kemendikbud, 2000, bahan diklat INAP) 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

REVISI 2017 

(Disusun Berdasarkan Permendikbud Nomor: 22 Tahun 2016) 

 

Satuan Pendidikan  :  SD .... 

Kelas / Semester  :  I (Satu) / 1 

Tema 1 :  Diriku 

Sub Tema 3 :  Aku Merawat Tubuhku 

Pembelajaran :   6 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (6 x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman dan guru  

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, sekolah 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas 

dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 
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Kompetensi Dasar (KD) : 

3.5  Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan 

melalui teks pendek (berupa gambar, tulisan, dan slogan 

sederhana) 

4.5  Menjelaskan dengan kosa kata Bahasa Indonesia dan 

pelafalan yang tepat cara memelihara kesehatan.  

 

Indikator: 

3.5.1  Menyebutkan kosakata tentang cara memelihara kesehatan 

dengan tepat 

3.5.2   Menjelaskankan makna kata yang berhubungan tentang 

cara memelihara kesehatan dengan tepat 

3.5.3   Memilih kosakata tentang cara memelihara kesehatan 

dalam suatu kalimat dengan tepat 

4.5.1   Menggunakan kosa kata tentang cara memelihara 

kesehatan dengan tepat 

4.5.2   Menggunakan kosakata yang berhubungan tentang cara 

memelihara kesehatan sesuai dengan makna kata dengan 

tepat 

4.5.3   Mempraktikkan cara menggunakan kosa kata tentang cara 

memelihara kesehatan dalam suatu kalimat dengan tepat 

 

Matematika 

Kompetensi Dasar (KD) : 

3.3    Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan 

menggunakan kumpulan benda-benda 

4.3    Mengurutkan bilanganbilangan sampai dua angka dari 

bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya 

dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret 

Indikator: 

3.3.5  Membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari, 

kurang dari, atau sama dengan (1 sampai 10) 
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4.3.5  Mengurutkan sekelompok bilangan dari terkecil atau 

terbesar (1 sampai 10) 

PKN 

Kompetensi Dasar: 

1.2   Menerima aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari 

di rumah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

2.2   Menerima aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari 

di rumah 

3.2   Memahami aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-

hari di rumah 

4.2    Melakukan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari di rumah 

Indikator: 

3.2.30  Menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam 

hubungannya dengan menjaga kebersihan tubuh di rumah 

4.2.30  Melakukan kegiatan menggunting kuku dan 

membersihkan telinga sebagai aturan merawat tubuh yang 

berlaku dalam kehidupan sehari-hari 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah melakukan pemeriksaan kebersihan tubuh, siswa 

dapat menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam 

hubungannya dengan menjaga kebersihan tubuh di rumah 

dengan tepat 

2. Setelah menyimak penjelasan guru mengenai cara 

menggunting kuku dan membersihkan telinga, siswa dapat 

menerapkan aturan merawat tubuh secara disiplin dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Setelah mendengarkan cerita guru, siswa dapat menyebutkan 

kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat 

4. Setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan makna kata yang 

berhubungan dengan cara memelihara kesehatan dengan 

tepat 
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5. Setelah membandingkan arti dari dua kata, siswa dapat 

memilih kosakata tentang cara memelihara kesehatan dalam 

suatu kalimat dengan tepat 

6. Setelah membaca cerita sederhana, siswa mampu 

menggunakan kosa kata tentang cara memelihara kesehatan 

dengan tepat 

7. Setelah membuat cerita sederhana untuk bermain peran, siswa 

mampu menggunakan kosa kata tentang cara memelihara 

kesehatan dengan tepat 

8. Setelah bermain peran, siswa dapat mempraktikkan cara 

menggunakan kosa kata tentang cara memelihara kesehatan 

dalam suatu kalimat dengan tepat 

9. Setelah menghitung banyak benda, siswa dapat 

membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari, 

kurang dari atau sama dengan secara tepat 

10. Setelah menghitung maju dan mundur bilangan 1 sampai 10, 

siswa dapat mengurutkan sekelompok bilangan dari terkecil 

atau terbesar dengan tepat 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :   Religius 

Nasionalis  

Mandiri 

Gotong-royong 

Integritas 

 

D. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru menyapa siswa dan mengkondisikan 

kelas agar siap untuk belajar 

 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

(Religius) 

10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 

sebelumnya dan mengaitkandengan pelajaran 

yang akan disampaikan. 

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan 

dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. 

 Guru meminta siswa berbaris untuk 

melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh 

meliputi kebersihan rambut, tubuh, kuku, gigi, 

dan telinga pada seluruh siswa secara 

bergiliran. 

 Setelah selesai, minta siswa untuk berkumpul 

kembali.. 

Inti  Menyanyikan lagu hari merdeka (Nasionalis) 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai cara-cara siswa menjaga kebersihan 

rambut, tubuh, kuku, gigi, dan telinga di 

rumah. 

 Ulas topik mengenai cara merawat kebersihan 

kuku dan telinga. 

 Sampaikan pada siswa mengenai cara-cara 

menggunting kuku dan membersihkan telinga. 

(Communication) 

 Ingatkan siswa untuk meminta bantuan atau 

pengawasan orang dewasa saat membersihkan 

telinga dan menggunting kuku. 

 Diskusikan bersama siswa apakah perlu dibuat 

peraturan khususberkaitan dengan kegiatan 

merawat tubuh? ( Collaboration) 

 Sampaikan pada siswa bahwa adanya 

peraturan dapat membantu kita untuk 

mengingatkan diri sendiri agar hidup lebih 

teratur. 

 Ajak siswa untuk membuat peraturan bagi diri 

35 Menit 

X  30 JP 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

mereka sendiri mengenai kegiatan merawat 

tubuh di rumah. (Critical Thinking and 

Problem Solving) 

 Minta siswa untuk bekerjasama dengan orang 

tua di rumah dalam menjalankan peraturan 

tersebut. (Gotong-royong) 

 Guru melanjutkan pelajaran dengan bercerita 

tentang kisah Kaila yang sakit gigi dan 

berkunjung ke dokter gigi. (Literasi) 

 Guru mengajak siswa berdiskusi mengenai kosa 

kata yang berkaitan dengan kesehatan. 

 Siswa diminta untuk menyebutkan kosa kata 

yang berkaitan dengan kesehatan, lalu guru 

menuliskannya di papan tulis. (Mandiri) 

 Guru membimbing siswa untuk mendiskusikan 

arti kata yang telah ditemukan sebelumnya. ( 

Collaboration) 

 Guru memberikan contoh kalimat rumpang dan 

memberikan pilihan kosa kata sebagai 

jawabannya. Contoh: 

Beni sakit gigi.  

Beni pergi ke ______ gigi. 

Pilihan jawaban adalah: dokter dan sikat 

Siswa diminta untuk membandingkan arti kata 

sebelum memilih jawaban yang tepat. 

(creativity and Innovation) 

 Kemudian, siswa dengan bimbingan guru 

membaca teks sederhana yang terdapat pada 

buku siswa. (Literasi) 

 Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok. Setiap kelompok diminta untuk 

membuat cerita sederhana berdasarkan cerita 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

yang telah dibaca. (Gotong-royong) 

 Siswa diminta untuk menampilkan cerita 

sederhana yang telah dibuat sambil bermain 

peran. (Literasi) 

 Setelah penampilan bermain peran, siswa diajak 

untuk berkumpul kembali. 

 Sebagai bagian akhir kegiatan pembelajaran, 

guru mengajak siswa bermain. 

 Minta 5 orang perwakilan siswa putra dan 3 

orang perwakilan siswa putri untuk maju ke 

depan kelas. 

 Siswa putra diminta untuk membuat satu 

kelompok, demikian pula siswa putri. 

Kemudian minta tiap kelompok untuk berdiri 

berdampingan. ( Collaboration) 

 Tanyakan pada siswa lainnya berapa jumlah 

siswa pada kelompok putradan jumlah siswa 

pada kelompok putri. Tuliskan lambang 

bilangan dari masing-masing anggota 

kelompok di papan tulis. 

 Tanyakan pada siswa kelompok mana yang 

lebih banyak? 

 Bimbing siswa untuk menyusun kalimat, 

kelompok putra lebih banyak dari kelompok 

putri. 

 Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok berisikan 10 siswa. (Gotong-royong) 

 Setiap kelompok memperoleh satu set kartu 

bilangan 1-10 untuk ditempelkan pada masing-

masing anak. 

 Setiap kelompok diminta untuk berdiri secara 

acak. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Guru mengajak siswa bersama-sama untuk 

menghitung maju : 1, 2, 3, 4, 5, ...., 10, dan pada 

saat yang bersamaan siswa harus berdiri sesuai 

dengan urutannya. 

 Minta kembali siswa untuk berdiri secara acak. 

Kali ini ajak siswa untuk menghitung mundur: 

10, 9, 8, 7, ..., 1, dan pada saat yang bersamaan 

siswa berdiri sesuai urutan mundur. ( 

Collaboration) 

 Lakukan beberapa kali putaran hingga siswa 

benar-benar paham mengenai urutan angka. 

 Pada permainan selanjutnya, siswa diminta 

untuk duduk,lalu guru menyebutkan beberapa 

bilangan secara acak, misal 7, 2, 9, dan 4. 

(Integritas) 

 Siswa yang memiliki nomor tersebut diminta 

untuk berdiri berurutan mulai dari bilangan 

terbesar. (9, 7, 4, 2). 

 Ulangi beberapa kali sesi permainan dengan 

pengurutan mulai dari yang terbesar atau 

terkecil. 

Penutup  Sebelum kegiatan belajar ditutup siswa 

melakukan refleksi kegiatan hari ini. 

  Kegiatan ditutup dengan doa bersama 

(Religius) 

15 menit 

 

E. SUMBER, ALAT  DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Siswa Tema : Diriku Kelas 1 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Rev.2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013 Rev.2017). 

 Lembar pengamatan perawatan diri untuk orang tua yang 

sudah diisi 
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Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

_________________________ 

NIP. ……………………………. 

Rajamandala, 17 Juli 2017 

Guru Kelas I 

 

 

 

 

_________________________ 

NIP. ……………………………. 

 

Catatan Kepala Sekolah : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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LAMPIRAN 7:  Rubrik Penilaian Sikap Pembelajaran IPS  

 

RUBRIK PENILAIAN SIKAP MATERI IPS 

 

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman 

penilaian siswa).  

Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis  

Memilih Kosa kata yang tepat tentang cara memelihara kesehatan.  

 Udin mandi memakai sabun  

 Beni pergi ke dokter gigi  

 Dayu mencuci rambut memakai sampo  

 Lani menggosok gigi dua kali sehari  

 Setelah bermain Edo mencuci tangan  

 

Penilaian Keterampilan  

 

Kriteria  Sangat 

Baik  

Baik  Cukup  Perlu 

Pendampingan  

Menggunakan 

kosa kata 

yang 

berkaitan 

dengan 

perawatan 

tubuh  

 

Dialog 

yang 

digunakan 

sesuai 

dengan 

tema 

merawat 

tubuh, 

alur cerita 

runut, 

melafalkan 

dialog 

dengan 

benar  

Hanya 

memenuhi 

2 kriteria  

Hanya 

memenuhi 

1 kriteria  

Belum 

memenuhi 

kriteria  
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Lembar Penilaian  

Menggunakan kosa kata yang berkaitan dengan perawatan tubuh 

N

o 

Nam

a 

Siswa 

Kriteria Predika

t Dialog 

yang 

digunaka

n sesuai 

dengan 

tema 

merawat 

tubuh, 

alur cerita 

runut, 

melafalka

n dialog 

dengan 

benar 

Hanya 

memenuh

i 

2 kriteria 

Hanya 

memenuh

i 

1 kriteria 

Belum 

memenuh

i 

kriteria 

1 Dayu √ √ √  Sangat 

Baik 

2 Udin  √   Baik 

3 Bayu  √   Baik 

 

Remedial  

Mengulang penjelasan tentang cara merawat tubuh bagi siswa yang 

belum memahami.  

Kegiatan Alternatif (Pengayaan)  

 Mengidentifikasi berbagai bahan untuk mencuci tangan di 

berbagai kesempatan, misal: cairan antiseptik, tisu basah, sabun 

cair  

 Melakukan kegiatan peran profesi dengan mengundang ahli 

perawatan tubuh atau melakuan kunjungan ke tempat 

perawatan tubuh  
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Kerja sama dengan orang tua  

1. Orang tua bersama siswa dapat melakukan kegiatan 

membandingkan dan mengurutkan kumpulan mainan saat 

bermain bersama di rumah  

2. Orang tua bersama siswa mengumpulkan informasi mengenai 

cara merawat tubuh dari berbagai media kemudian memilih cara 

terbaik yang dapat diterapkan di rumah  

3. Orang tua bersama siswa membuat kesepakatan bersama 

mengenai pembiasaan merawat tubuh di rumah  

4. Orang tua mengajak siswa untuk berjalan pagi di sekitar rumah 

dan mempraktikkan sikap tubuh saat berdiri, misal melalui 

permainan meniti balok keseimbangan  

5. Orang tua dapat mengajak siswa untuk membuat finger painting 

yang akan digunakan untuk menghias rumah atau kamar siswa  

 

Refleksi guru: 

 

 Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama 

pembelajaran? 

.........................................................................................................................

. 

.........................................................................................................................

. 

.........................................................................................................................

. 

 Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus? 

.........................................................................................................................

. 

.........................................................................................................................

. 

.........................................................................................................................

. 
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 Hal-hal apa saja menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang 

telah Bapak/Ibu lakukan? 

.........................................................................................................................

. 

.........................................................................................................................

. 

.........................................................................................................................

. 

 

 Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar 

pembelajaran yang Bapak/Ibu lakukan menjadi lebih efektif? 

.........................................................................................................................

. 

.........................................................................................................................

. 

.........................................................................................................................

. 

 

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1.  Penilaian Sikap 

 

No Nama Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 

Percaya Diri Disiplin Bekerjasama 

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 

1 Ekal             

2 Aisy             

3 Zidan             

4 ………             
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Keterangan: 

BT  : Belum Terlihat 

MT : Mulai Terlihat 

MB : Mulai Berkembang 

SM : Sudah Membudaya 

Berilah tanda centang () pada kolom yang sesuai 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

Instrumen penilaian: tes tertulis (isian) 

 

3. Penilaian Pengetahuan 

a. Penilaian : Latihan soal 

b. Penilaian : Unjuk Kerja 

 

Kegiatan Mandi Setiap Hari 

 Latihan Soal 

 

Mengenal Penjumlahan 1–10 dengan Menggunakan Barang 

Bekas 

 Tes Oservasi (Pengamatan) 

 

Lembar Pengamatan Orang tua: 

 

Aktivitas Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 

Mandi    

Menggosok Gigi    

Keramas    

Mencuci Tangan    
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Kegiatan alternatif/ pengayaan: 

 Membentuk bangun ruang menggunakan plastisin dan mencuci 

tangan untuk menjaga kebersihan. 

 Mengenal bangun ruang melalui permainan tebak gambar. 

 Bermain lompat tali. 

 Membuat kolase bebas dengan menggunakan unsur garis lurus dan 

garis lengkung. 

 

Remedial: 

 Siswa diajak untuk praktik langsung berbagai kegiatan merawat 

tubuh sehingga dapat menceritakan kembali cara-cara merawat 

tubuh. 

 Siswa diperkenalkan berbagai bentuk bangun ruang secara 

individu. 

 Jika siswa belum dapat menggunting dengan rapi pola garis lurus 

dan lengkung, maka dibimbing oleh guru, kemudian diminta 

mencoba sendiri sampai rapi. 

 Jika siswa belum terampil menjumlahkan angka, gunakan benda 

konkret sebagai alat bantu untuk membilang dan mengurutkan 

jumlah benda. 

 Jika siswa belum terampil menyalin tulisan, maka beri siswa lembar 

kerja menulis dengan cara menebalkan huruf untuk melatih 

keterampilan motorik halusnya. 

 

(Sumber : Kurikulum 2013 SD - Kemendikbud, 2016) 
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Lampiran 8: Contoh soal Penilaian Kategori HOTS 

 

BERLATIH MERUBAH SOAL IPS MENJADI SOAL  

KATEGORI HOTS 

 

Contoh soal penilaian bukan kategori HOTS untuk dirubah menjadi 

soal penilaian kategori HOTS. Saudara diminta untuk merubahnya agar 

soal-soal ini menjadi soal kategori HOTS atau gradasinya lebih HOTS  

 

 

(Sumber: Buku Pelajaran IPS kelas VII SMP Kemendikbud Jakarta) 

 

Perubahan soal 1 yang belum berkategori HOTS supaya menjadi soal 

kategori HOTS adalah sebagai berikut, 
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 Apa factor yang mempengaruhi keuntungan perdagangan Ibu 

itu kalau Ibu berpindah belanja ke pasar B? Bagaimana cara 

menekan factor-faktor yang menyebabkan ibu itu tetap untung 

kalau Ibu itu berbelanja ke pasar B? 

 Bagaimana cara meningkatkan keuntungan menjadi naik 40 % 

 Bagaimana cara meningkatkan keuntungan menjadi naik 25 % 

Perubahan soal no 2 adalah sebagai berikut, 

 Apa yang mempengaruhi produksi rotan pada daerah tertentu? 

 Apa perbedaan produksi rotan di Kalimantan dan di Papua? 

 Apa kemungkinan perbedaan kendala pada produksi rotan di 

Sulawesi dan di Papua? 

 Bagaimana meningkatkan produksi rotan di lampung? 

 Apa perbedaan cara meningkatkan produksi rotan di Sulawesi 

dengan di Kalimantan? 

Perubahan soal nomor 3 dan 4 yaitu sebagai berikut; 

 Mengapa jawaban yang kamu pilih paling tepat? 

 Apakah ada opsi lain dari jawaban pada soal no 3 dan soal 4? 

Apa alasanmu menambah opsi jawaban paling tepat? 

 Dari keempat opsi jawaban itu mana yang paling tepat? Dari 

keempat opsi jawaban itu mana yang paling tidak tepat? Apa 

alasanmu? 

 

 

REFLEKSI INDIVIDUAL 

 

 

1. Apa contoh tugas 

KBM IPS kategori 

LOTS? 

2. Apa contoh tugas 

KBM IPS SD dan 

tugas KBM IPS SMP  

kategori HOTS? 

3. Bagaimana merubah 

tugas KBM kategori 

LOTS menjadi tugas 

KBM kategori HOTS? 

 

Gbr7: siswa SMP di Kendari sedang 

mengerjakan tugas yang ditugaskan guru 

professional.  
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4. Apa kesulitan 

mengajarkan peta 

untuk mapel IPS kelas 

VII SMP? 

5. Bagaimana 

merancang  

pengemban an materi 

Sumber Daya Alam 

untuk IPS SD agar 

menjadi tugas  KBM 

kategori HOTS? 

 

 

 Apa kelemahan cara belajar dengan 

penataan bangku  duduk seperti ini? 

 Apa kekuatan cara belajar dengan 

penataan bangku  duduk seperti ini? 

 Apa saranm untuk penataan 

banguku duduk supaya kamu dapat 

belajar lebih maksimal? 

 

Sumber gbr::  

https://www.google.com/search?q=photo+

kegiatan+belajar&client=firefox-b-

ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=u-

GeDTJpkKSGIM%253A%252CPn-02q-

TPU0ZeM%252C_&usg=__pWwaW3vZGkM

tfttO4BhDweIHmkw%3D&sa=X&ved=0ahU

KEwi3k7P868TYAhUQR48KHSowAh8Q9QE

IKTAC&biw=1352&bih=629#imgrc=OkvUp6

RIFLBfFM:………………….. 
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BAB V 
MERANCANG TUGAS KBM BAHASA INDONESIA 

KATEGORI HOTS 
 

Try not to become a man of success, 

but rather try to become a man of value 

 

(Usahakan untuk tidak hanya menjadi orang sukses 

tetapi lebih penting menjadi orang yang santun dan beradab) 

(A.Einstein) 

 

 

 

Gbr.1: Siswa suka menulis kalau dibiasakan sejak dini di SD 
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ada dasarnya semua siswa baik di jenjang pendidikan dasar 

maupun di jenjang pendidikan menengah berpikir dan belajar dg 

pola sama, yaitu melalui proses asimilasi dan proses akomodasi 

setelah struktur kognitifnya mengalami peristiwa ‗disequilibrium‘ 

(ketidakseimbangan mental). Ketika struktur kognitif siswa berada 

dalam kondisi ‗equilibrium‘, siswa tidak mungkin melakukan 

perubahan dan perbaikan pada struktur kognitif masing-masing 

meskipun beberapa konsep yang terbangun merupakan konsep salah 

atau miskonsepsi. Dengan demikan supaya terjadi kegiatan 

pembelajaran bermakna dengan mendorong siswa untuk berupaya 

memperbaiki gagasan lama atau membangun gagasan baru yang 

miskonsepsi dalam jaringan struktur kognitif, siswa harus dikondisikan 

berada dalam kondisi ‗disequilibrium‘. 

Menurut Ausebel (1995), dapat disarikan hakikat dan makna 

Struktur Kognitif, ialah jaringan keseluruhan kait mengkait antara ilmu 

(sicientific knowledge, yang biasa disebut konsep) dan pengetahuan 

(knowledge, yang lazim disebut miskonsepsi) sampai pada tingkatan 

„makesense (masuk akal)‟ dalam pikiran siswa/ individu yang lazim dijadikan 

landasan siswa/ individu untuk memahami dan menafsirkan objek dan 

kejadian-kejadian di sekitarnya. 

Dalam membepajari bahasa Indonesia meski ada sajian konsep yang 

perlu dipahami tetapi beberapa materi berkaitan dengan keterampilan 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia: membaca – menulis – berbicara – 

mendengar – menyimak. Pada bab ini akan diawali dengan (1) Ketika Guru 

Mengajar Bahasa Indonesia, Belum Menjamin Siswa Berpikir dan Belajar. 

Lalu dilanjutkan berturut-turut dengan beberapa kajian yang meliputi, (2) 

Meski Pemahaman Siswa Pada Objek/ Peristiwa Sehari-Hari Sering 

Miskonsepsi, Itu Tetap Dapat Dijadikan ‗Starting Point‘ Kbm Bahasa 

Indonesia -  (3) Ketika Belajar Bahasa Indonesia, Siswa Tak 

Dikondisikan Belajar Melalui Perolehan Angka – (4) Tugas KBM Bahasa 

Indonesia Musti Diusahakan Mendorong Keterampilan Berpikir Siswa 

Pada Kategori HOTS, (5) KBM Bahasa Indonesia Kategori HOTS 

Melalui Pemanfaatan Lingkungan Sekitar, Seperti: Tentang Misteri 

Pisang … Pernahkah Dipertanyakan Siswa? – (6) Kretivitas Tumbuh 

Kalau Pembangunan Gagasan Baru Dan Penilaian Gagasan Baru Itu 

Tidak Dilakukan Secara Bersamaan – (7) Kalau Ingin Sukses Mengajar, 

Guru Bahasa Indonesia Musti Kreatif – (8) Melatih Siswa Berbicara Dan 

Menulis  Dengan  Bertitik Tolak Dari  Asumsi  Siswa Tentang Objek 

P 
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Dan Peristiwa Sekitar – dan pada bagian akhir disajikan (9) Berpantun 

Dan Membuat Sari Informasi 

 

1. GURU MENGAJAR BAHASA INDONESIA BELUM MENJAMIN 

SISWA BERPIKIR DAN BELAJAR 

Kita sadari, bahwa kegiatan MENGAJAR tidak berarti siswa secara 

otomatis mengalami peristiwa BELAJAR. Apa lagi, belajar materi 

Bahasa Indonesia yang banyak diarahkan pada pencapaian 

keterampilan komunikasi: membaca, menulis, berbicara dengan 

muatan bacaannya, tulisannya, yang dibicarakannya memuat materi 

yang mendorong siswa tergelitik untuk berpikir dan memiliki sikap 

positif, karakter global, dan moral bangsa. Kalau demikian tugas utama 

guru selama kegiatan mengajar, khususnya mengajar materi Bahasa 

Indonesia, tidak semata-mata membantu siswa memahami materi yang 

diajarkan tetapi juga membantu siswa agar peristiwa BELAJAR 

BERMAKNA (meaningful learning) benar-benar berlangsung. Untuk 

keperluan supaya peristiwa belajar bermakna benar-benar berlangsung, 

siswa perlu memiliki motivasi, mengerahkan semua potensi diri, dan 

memiliki sejumlah keterampilan belajar termasuk keunggulan meta-

kognitif masing-masing siswa, yang oleh Prof Dr. Conny Semiawan , 

mantan Kepala Puskurandik tahun 1980-an menyebut metakognitif 

sebagai keterampilan ‗learn how to learn‟. (karhami, Suud, 2017). Tujuan 

penguatan ‗learn how to learn‘ dan peningkatan keterampilan 

metakognitif ini adalah untuk membantu siswa menerapkan materi 

yang sudah dipelajari pada situasi baru, dimana siswa mampu 

merangkum apa yang sudah dpelajari melalui pemberian tugas dan 

diskusi kontekstual.  Dengan demikian, fakta, prinsip, keterampilan, 

dan sikap sebagai hasil belajar sudah dikuasai siswa guna mencari 

solusi masalah yang ada di sekitar siswa.  

Paling tidak, ada dua filosofi dalam system pendidikan kini, 

yaitu filosofi behaviourism dan filosofi constructivism. Teori 

behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan 

Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar 

yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik 

pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran 

behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang 

tampak sebagai hasil belajar. Lalu, filosofi constuktivism merupakan 

http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
http://belajarpsikologi.com/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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landasan berpikir kegiatan pembelajaran kontekstual bahwa 

pengetahuan dibangun oleh individu sedikit demi sedikit, yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-

konyong. Tokoh teori behavioristic lain adalah Edward L. Thorndike 

yang memiliki pemahaman tentang belajar sebagai proses interaksi antara 

stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan, contohnya seperti 

pikiran dan perasaan. Sedangkan respon adalah reaksi yang 

ditunjukkan akibat stimulus. Perubahan tingkah laku akibat 

pembelajaran bagi Thorndike bisa berupa hal konkrit (bisa diamati 

dengan kasat mata) maupun tak konkrit. 

Menurut filosofi construktivism, ketika siswa belajar 

sesungguhnya mereka membangun sendiri pengetahuannya sehingga 

siswa harus aktif dan terus menerus melakukan perbaikan gagasan 

lama atau pembangunan gagasan baru dalam struktur kognitif masing-

masing. Sementara itu, guru yang menerapkan filosofi behaviourism 

berusaha merubah prilaku siswa melalui pemberian stimulus/ 

ransangan. Seorang guru penganut teori belajar behaviorism berusaha 

mengubah perilaku siswanya, sedangkan guru yang menganut filosofi 

constructivism berusaha untuk mengubah struktur kognitif 

(pemahaman) siswa melalui proses assimilasi dan akomodasi. 

Struktur kognitif individu ini meliputi segala sesuatu yang 

sudah dipelajari (Ausubel dalam Kalusmeier, 1994). Lalu, hasil belajar 

siswa diejawantahkan dalam wujud, (1) informasi verbal; (2) 

keterampilan; (3) konsep, prinsip, dan prosedur kerja; (4) keterampilan 

menetapkan dan memiih langkah-langkah jitu untuk memecahkan 

masalah; (5) metakognitif dan keterampilan belajar termasuk strategi 

mengingat. Semua hasil belajar ini direpresentasikan secara internal, 

diatur dan disimpan dalam bentuk ―images‖, simbol dan makna dalam 

pikiran masing-masing siswa. Menurut ahli, struktur kognitif individu 

mengalami perubahan sejak lahir sampai dewasa sebagai hasil proses 

belajar dan pendewasaan/ kematangan individual. Konsep, prinsip, 

dan struktur pengetahuan dan hierarkinya, merupakan kiat 

memecahkan masalah yang tersaji secara hirarkis dalam ranah kognitif 

(Krathwahl dan Anderson, 2001). 

Menurut filosofi konstruktivisme, kondisi belajar bermakna 

(meaningful learning) baru berlangsung dalam pikiran anak, ketika anak 

secara terus menerus membangun gagasan baru dengan 

menyempurnakan gagasan lama yang bersifat ‗commonsense‘ setelah 
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anak memperoleh pengalaman belajar. Sementara itu, peristiwa belajar 

terjadi ketika anak mampu memberikan makna/ membangun 

pemahaman pada pengalamannya terhadap suatu objek atau suatu 

peristiwa (dalam Donaldson, M. 1978). Dengan implementasi kurikulum 

2013, guru seyogyanya dapat melakukan pengkondisian belajar 

bermakna melalui pemberian pengalaman belajar yang ‗challenging‘ 

dari lingkungan nyata. 

 

2. MESKI PEMAHAMAN SISWA PADA OBJEK/ PERISTIWA 

SEHARI-HARI SERING MISKONSEPSI, ITU TETAP DAPAT 

DIJADIKAN ‘STARTING POINT’ KBM BAHASA INDONESIA 

Biasanya, pemahaman anak pada objek/ peristiwa itu cenderung 

miskonsepsi karena anak selalu berusaha untuk melakukan adaptasi 

pengalamannya dengan pengetahuan awal yang memang sudah 

dimiliki anak. Misalnya, ketika seorang anak baru pertama kali melihat 

kerbau dia akan mengatakan kerbau itu sebagai ‗anjing besar‘ karena 

sehari-harinya dia terbiasa melihat anjing. Anak senantiasa berupaya 

mengaitkan pengalaman baru itu dengan pengetahuan yang sudah 

dimiliki sebelumnya. Ini dilakukan anak supaya pengalaman baru itu 

tidak merupakan ‗isolated knowledge dalam ‗schemata‘ kognitif anak. 

Setelah anak mengamati ‗kerbau‘ itu berkali-kali, anak 

menyadari bahwa kerbau yang anak kenal sebagai ‗anjing besar‘ ini 

berbeda dengan anjing yang biasa dilihatnya sehari-hari. Pada waktu 

itu, anak mulai membangun pengetahuan tentang ciri-ciri ‗anjing besar‘ 

ini. Dalam jaringan kognitif (baca ‗schemata‘ kognitif) anak ini, tidak 

hanya ada konsep anjing tetapi bertambah dengan ‗anjing besar‘ yang 

dalam beberapa kali pengalamannya ‗melihat kerbau‘, terminologi 

‗anjing besar‘ ini digantinya dengan terminologi baru menjadi ‗anjing  

bertanduk‘. 

 

 

 

 

 

 

 

Assimilasi 

disequilibrium 

Gbr.2. Pembangunan dan 
penyempurnaan 
pengetahuan dilakukan 
anak melalui proses 
assimilasi dan proses 
akomodasi 

Akomodasi 
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Ketika anak memperoleh pengalaman pertama melihat seekor 

kerbau, schemata kognitif anak mengalami goncangan 

ketidakseimbangan (yang oleh Piaget dikenal dengan kondisi mental 

yang „disequilibrium‟) akibat perbedaan karakteristik anjing yang biasa 

dilihatnya dengan karakteristik kerbau yang sekarang dilihatnya. 

Kondisi ini memaksa anak untuk membangun gagasan baru: ‗anjing 

besar‘ yang berasal dari gagasan lama: ‗anjing‘, yang biasa dilihatnya 

sehari-hari. Proses seperti ini disebut proses assimilasi. Pada proses ini, 

pada dasarnya gagasan lama tidak berubah, anak hanya melakukan 

perluasan gagasan dalam schemata kognitifnya. Proses lain adalah 

proses akomodasi dimana terjadi penggantian gagasan lama dengan 

gagasan baru dalam schemata kognitif anak 

Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa, proses belajar 

berlangsung melalui interaksi mental dalam kondisi „disequilibrium‟. 

Supaya proses belajar dalam konteks pembangunan/ penyempurnaan 

gagasan dapat berlangsung, siswa membutuhkan pengalaman belajar 

yang mampu memprovokasi pikirannya sehingga terjadi situasi konflik 

yang memungkinkan terjadi kondisi disequiblibrium dalam pikiran anak.  

KETIKA BELAJAR BAHASA INDONESIA, SISWA TAK 

DIKONDISIKAN BELAJAR MELALUI PEROLEHAN ANGKA 

Barangkali guru dan orang tua sepakat bahwa, tugas anak 

sebagai pelajar adalah belajar. Di rumah, pengejawantahan kegiatan 

belajar cukup beragam, mulai dengan belajar mandiri seperti membaca, 

menggambar, menulis, mengamati, meneliiti sampai dengan belajar 

dengan bantuan seperti mengerjakan PR, atau menyelesaikan tugas 

proyek penelitian. Secara tradisional dulu, bukti kegiatan belajar, 

biasanya ditunjukkan anak melalui perolehan nilai ulangan/ ujian/ PR. 

Jika diperoleh nilai bagus, dianggap sudah belajar dan sebaliknya bila 

diperoleh nilai jelek. Pada kondisi ini guru dan orang tua langsung 

menyederhanakan dan mengkristalisasi ‗makna belajar‘ sebagai 

perolehan nilai tinggi atau perolehan jawaban benar. 

        Pandangan ini tentu menyesatkan anak. Betapa tidak. Bagi anak, 

untuk memperoleh nilai tinggi/ jawaban benar, beragam cara dapat 

dilakukan, termasuk cara yang ‗tidak halal‘ seperti nyontek, ngepek 

sewaktu ulangan atau menyerahkan semua pengerjaan PR dengan guru 

les. Akhirnya, tujuan anak bersekolah hanya untuk memperoleh nilai 

ulangan tinggi. Dengan pesan ini, anak berusaha sekuat tenaga mencari 
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strategi jitu untuk memperoleh nilai tinggi. Dan usaha keras anak ini, 

seringkali didukung ‗oknum orang tua‘ dan ‗oknum guru‘.  

Contohnya, di beberapa sekolah di perkotaan, memang ada 

oknum ‗orang tua‘ yang kasak kusuk mencari ‗joki‘ atau ‗oknum guru‘ 

yang dapat meningkatkan nilai ujian/ UAN. Guru, KS, dan pihak 

sekolahpun sering mendiamkan kondisi ini. Tentu saja, cara-cara 

seperti ini membelokkan fungsi ulangan/ ujian yang diadakan guru/ 

sekolah yang semula berfungsi sebagai wahana untuk menguji 

keterpahaman dan pencapaian kompetensi seorang anak. Akibatnya, 

banyak anak yang tidak mencapai tingkat belajar bermakna (meaningful 

leaning level) selama KBM. Kondisi ini perlu dihindari supaya tujuan 

luhur pendidikan di sekolah, khususnya implementasi mapel Bahasa 

Indonesia kurikulum 2013, dapat diwujudkan, yaitu sekolah sebagai 

wahana untuk mengembangkan potensi siswa sebagai upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Lalu, biasanya, banyak siswa jenjang pendidikan dasar: SD, 

SMP, yang sudah merasa takut ketika berhadapan dengan tugas 

menulis bebas dalam mapel Bahasa Indonesia. Fakta ini diperkuat lagi 

oleh guru2 mereka yang mengamini anggapan siswa bahwa Menulis 

bebas itu memang tugas tersulit dalam mapel bahasa Indonesia. 

Kondisi ini mirip dengan anggapan petani terhadap ular seperti 

kisahnya ini. Ketika jalan pagi di kebun, tiba2 ada ular merayap dekat 

kaki pak tani, apa reaksi pak tani? Terperanjat karena takut ancaman 

patukan ular….khan? Padahal menurut, Mike George di London, 

penulis buku best seller, ―Discover Inner Peace (2013)‘, kita tak 

memerlukan rasa takut untuk mengatasi semua ancaman. Justeru, yang 

kita butuhkan ketika menghadapi ancaman adalah rasa tenang dengan 

pikiran penuh konsentrasi seperti yang dirasakan pesenam professional 

ketika menyeberang tangga kecil pada ketinggian 30 meter dan atau 

sikap kreatif seperti yang dimiliki pelukis Leonardo Da Vinci untuk 

mengatasi secara efektif kekhawatiran ancaman kegagalan kinerja diri 

tak optimal. Ingat ya, bukan ular merayap dekat kaki yang menakutkan 

pak tani tetapi reaksi pikiran pak tani pada rayapan ular dekat kakinya 

itulah yang membangkitkan ketakutan pak tani (dalam karhami, Suud, 

2017). 
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3. TUGAS KBM BAHASA INDONESIA MUSTI DIUSAHAKAN 

MENDORONG KETERAMPILAN BERPIKIR SISWA PADA 

KATEGORI HOTS 

Permasalahan yang dihadapi siswa SMP kini, beberapa guru, 

khususnya guru yang mengajarkan materi Bahasa Indonesia, sering kali 

mengalami kesulitan menyajikan tugas KBM menantang dalam 

kategori berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/ HOTS) 

karena hanya menyajikan tugas KBM untuk melatih siswa pada ranah 

keterampilan berpikir tingkat rendah (Lower Order Thinking Skills/ 

LOTS). Selain itu, guru itu sering memberi tugas yang bahasanya 

membingungkan siswa. Bahkan, LKS (Lembar Kerja Siswa) yang 

dibagikan kurang mengakomodasi gagasan awal yang cenderung 

miskonsepsi itu seperti yang disarankan menurut filosofi 

constructivism.  

Misalnya, LKS  Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP untuk 

kekhasan kopi rindu hati dengan menyajikan teks lengkap informasi 

tentang kopi rindu hati yang berasal dari daerah Bengkulu seperti ini, 

(1) Bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis kopi yang ada di pasar-pasar 

kota Bengkulu, (2) Dari bahasa daerah apa, kata rindu hati berasal? (3) 

Dimanakah lokasi desa Rindu Hati? Disini siswa mengalami kesulitan 

memahami makna kata mengidentifikasi pada pertanyaan no (1). Juga, 

untuk pertanyaan (2) dan (3), siswa hanya dilatih keterampilan 

mengingat, tingkat kemampuan berpikir tingkat rendah.  Lalu tentang 

perintah, ‗Bacalah teks kopi desa Rindu hati secara teliti. Dan jawablah 

pertanyaan ini dengan benar terasa kurang mengakomodasi gagasan 

awal siswa yang cenderung miskonsepsi itu karena harus menjawab 

benar.‘ seperti contoh Tuhas KBM Bahasa Indonesia SMP kelas VII 

pada lampiran 1 Bab V. 

 

4. KBM BAHASA INDONESIA KATEGORI HOTS MELALUI 

PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEKITAR, SEPERTI: 

TENTANG MISTERI PISANG … PERNAHKAH 

DIPERTANYAKAN SISWA? 

Kita semua pasti tahu ini pisang khan. Hanya apa nama pisang ini? 

(pertanyaan LOTS)  Apakah pisang ini sudah matang? (pertanyaan 

LOTS)  Bgmn ciri pisang ini? (pertanyaan MOTS). Apakah rasa pisang 

ini, sama seperti rasa pisang Lampung (pertanyaan LOTS atau MOTS)   

……… Mengapa ciri pisang ini seperti ini? (pertanyaan HOTS untuk 
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mapel Pendidikan Agama Islam).  Mengapa Yang Maha Kuasa (YMK) 

menciptakan rasa pisang ini berbeda dengan pisang-pisang lain? 

(pertanyaan HOTS untuk mapel Pendidikan Agama Islam).  

 

 

 

Gbr 3: Pisang Kepok 

 

Pisang ini adalah pisang kepok. Ciri pisang ini yang sudah 

matang berbeda dengan ciri pisang2 lain yang sudah matang. Pisang 

ini, akan menggelitik pikiran siswa. Koq, pisang kepok yang sudah 

matang, selalu keras bagian atas, dekat tangkai dan lemah bagian 

bawah sehingga kombinasi rasa nya jadi sangat beda, sangat aneh 

…enak aneh (mysterious tasty). Semula diduga rasa pisang ini seperti 

itu karena masak dikarbit. Kalau dikarbit, pertanyaan dalam pikiran 

siswa: ‘kenapa hanya bagian dekat tangkai saja yang keras dan 

dibawah lemah‖, ‘kenapa semua pisang dalam sesisir  punya ciri 

seperti itu:  bagian dekat tangkai saja yang keras dan dibawah lemah‖? 

Sebenarnya, masih ada beberapa pertanyaan lain yang perlu penelitian 

sederhana seperti, apakah proporsi bagian lemah lebih banyak dari 

bagian keras atau sebaliknya? Berapa bagian yang keras? Berapa bagian 

yang lemah? – apakah semua pisang ini dalam satu tandan bersifat 

seperti ini?.   Pertanyaan ini sebenarnya sesuai perintah Yang Maha 

Kuasa (YMK), dalam kitab suci yang memerintahkan untuk 

menggunakan mata dan telinga supaya muncul pertanyaan saintifik 

dan ujungnya dapat membangun pikiran saintifk sebagai himpunan 

bagian dari himpunan semesta Qolbu. Ini kayaknya prinsip pendidikan 
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awal (parenting) dan pendidikan org dewasa melalui  semangat life 

long learning. Kalau tidak kita lakukan, Yang Maha Kuasa (YMK) 

sudah memberikan ancamannya dengan meminta pertanggungjawaban 

pendengaran, penglihatan, dan Qolbu di akhirat nanti. Kalau salah 

menggunakannya, …. Yang Maha Kuasa (YMK) dengan tegas sudah 

menjanjikan akan dihukum berat.  

 

5. KRETIVITAS TUMBUH KALAU PEMBANGUNAN GAGASAN 

BARU DAN PENILAIAN GAGASAN BARU ITU TIDAK 

DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN 

Selama KBM Bahasa Indonesia, guru harus selalu menjaga agar 

kreativitas siswa selalu tumbuh dan berkembang melalui penyusunan 

beragam kalimat dan beragam cerita. Namun, tatkala siswa 

membangun gagasan baru tentang suatu objek dan peristiwa sekitar, 

sebagai bahan dasar tulisan dan pembicaraan siswa dengan konteks 

bebas sesuai pengalaman masing-masing siswa,  guru harus menjaga 

agar siswa tak cepat-cepat melakukan penilaian pada gagasan baru itu. 

Ketika siswa membangun gagasan, sebaiknya dipisahkan antara 

pembangunan gagasan baru dan penilaian gagasan baru itu dengan 

tidak dilakukan secara bersamaan. Cara ini merupakan salah satu 

prinsip penting dalam mendorong siswa berpikir kreatif.  Siswa tak 

akan mampu mewujudkan potensi kreatif secara optimal menjadi 

pikiran kreatif sampai mereka mau dan selalu menerapkan prinsip ini 

setiap kali mereka membangun gagasan baru. Mengapa? Alasannya 

sangat sederhana, karena pemecahan masalah selalu melibatkan baik 

berpikir divergen maupun berpikir convergen. Pembangunan gagasan 

bersifat divergen dimana siswa memerlukan perolehan beragam 

pikiran aneh. Sementara itu, di sisi lain, diperlukan pikiran dan gagasan 

evaluatif yang bersifat konvergen. Pada kondisi ini, siswa didorong 

untuk mengkristalisasi gagasan baru itu menjadi lebih fokus, lebih 

sempit, dari beragam gagasan iitu dengan memilih satu gagasan 

terbaik.  Jika saja mencoba untuk melakukan dua hal ini sekaligus, 

biasanya siswa tak akan memperoleh salah satunya secara tuntas dan 

berkualitas. 

 Para pemecah masalah yang efektif telah belajar untuk 

membedakan 2 kegiatan ini yaitu, (1) tahapan dimana siswa 

membangun gagasan, dan (2) tahapan dimana siswa menilai/ 

mengevaluasi gagasan itu. Kita ketahui, kebanyakan guru sebagai 
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pemecah masalah itu rata-rata menerapkan pendekatan sekuensial 

bertahap yang dapat digambarkan seperti ini: bangun gagasan baru – 

nilai gagasan baru – bangun gagasan perbaikan – nilai gagasan 

perbaikan – bangun gagasan perbaikan, dan begitulah seterusnya. 

 Biasanya guru sebagai pemecah masalah ini suka mencampur 

adukkan dua hal ini, pembangunan gagasan (generating ideas) dan 

penilaian gagasan (evaluating ideas). Mereka memang jarang 

melakukan ‗move on‘ untuk memikirkan gagasan lain sampai mereka 

mampu menganalisa gagasan awal dengan beragam cara. Hasilnya 

memang gagasan rinci dan teruji itu hanya dalam jumlah terbatas. 

Bagi banyak orang menganggap bahwa, campuran ini memang 

tampak alamiah. Mereka mungkin sering menggunakan metoda ini 

karena metoda ini sudah terbukti kehandalannya. Ada satu hal yang 

mungkin keliru dalam system ini, bagaimanapun ini adalah cara 

terburuk untuk membangun gagasan. Gabungan dari pembangunan 

gagasan dan penilaian gagasan biasanya menghasilkan sedikit gagasan. 

Ini juga tak kondusif untuk berpikir kreatif. 

Sebelum memulai sessi pembangunan gagasan – apakah secara 

individual ataupun secara kelompok – yang perlu diingat bahwa cara 

terbaik untuk memperoleh gagasan adalah dengan menunda 

judgement. Sebaiknya ditunda dulu upaya berpikir analisis dan kritis, 

setelah semua gagasan yang mungkin dimunculkan. Nantinya tentu 

perlu disediakan waktu untuk menilai semua gagasan itu.   . 

 

6. KALAU INGIN SUKSES MENGAJAR, GURU BAHASA 

INDONESIA MUSTI KREATIF 

Keberhasilan guru mengajarkan materi Bahasa Indonesia sangat 

ditentukan oleh kreativitas guru dalam menyediakan beragam model 

pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi yang 

meliputi, membaca – menulis – mendengar – berbicara – termasuk 

membuat catatan penting semua yang didengar. Menurut Untung 

Yuwono, dosen Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Indonesia 

(Kompas, 22 Oktober 2018),mahasiswanya banyak yang tidak 

menguasai kompetensi dasar Bahasa Indonesia seperti bentuk kalimat 

pasif, kalimat aktif, preposisi, tanda baca, imbuhan dan sisipan. Ini 

menurutnya, disebabkan lemahnya kompetensi dasar kebahasaan dan 

keterbahasaan bahasa Indonesia di jenjang pendidikan dasar. 



194 | Dr. Suud Karim A. Karhami, MA & Prof. Dr. Yetti Supriyati., M.Pd. 

Sebenarnya, kemampuan kebahasaan ini mudah dilihat dari 

kemampuan mahasiswa menulis karya ilmiah dan ketika mereka 

menyajikan karya tulis ini secara lisan. 

 Kelemahan kompetensi kebahasaan dan keterbahasaan ini akan 

berlanjut pada kesulitan siswa memahami konsep materi lain secara 

mendalam. Dengan demikian, guru Bahasa Indonesia di jenjang 

pendidikan dasar dan menengah, khususnya di SD dan SMP harus 

menyediakan model pembelajaran yang ‗challenging‘ supaya semua 

siswa senang mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi 

Bahasa Indonesia menurut kurikulum 2013, memang diketahui banyak 

didominasi materi tentang struktur Bahasa, dimana semua siswa 

dituntut untuk mengaplikasikan struktur Bahasa Indonesia ini dalam 

teks karya siswa. Untuk mengatasi ini, tugas KBM Bahasa Indonesia 

dapat meminta siswa untuk melakukan kegiatan kreatif seperti menulis 

bebas dan berbicara bebas tentang tema yang lagi aktual dan 

bermanfaat di masyarakat seperti: tema: ‗duka gempa bumi Palu, aku 

harus berbuat apa?‘ – atau tema: ‗Upaya mencegah pemanasan global‘ – 

atau tema: ‗Menghormati orang tua, tak harus dengan materi‘ – atau 

tema: ‗Andai aku jadi lurah‘ – dan tema menarik dan menantang 

lainnya. 

  Tugas KBM Bahasa Indonesia kreatif kategori HOTS, sering 

menghasikan karya aneh yang kadangkala sering keluar dari informasi 

‗main-stream‘ dan masuk dalam wilayah tulisan dan pembicaraan ‗out 

of the box‘. Kalau ini terjadi, guru perlu membuat rambu-rambu yang 

tak dilanggar seperti hindari membahas issu sara, hindari membahas 

issu anti pemerintah, hindari isu yang menjelekkan teman, tetangga, 

atau guru. Semua yang tertulis lebih banyak berbentuk pemikiran dan 

saran positif pada suatu keadaan.  

 

7. MELATIH SISWA BERBICARA DAN MENULIS  DENGAN  

BERTITIK TOLAK DARI  ASUMSI  SISWA TENTANG OBJEK 

DAN PERISTIWA SEKITAR 

Asumsi atau dugaan terhadap objek/ peristiwa tak hanya ada ketika 

kita menghayal dan bermimpi tentang objek/ peristiwa itu tetapi juga 

terjadi ketika kita melihat langsung objek/ peristiwa itu. Artinya, bisa 

saja terjadi dimana informasi yang tertangkap dari objek/ peristiwa tak 

sama dengan informasi yang dikirimkan objek/ peristiwa itu. Pikiran 

kita bisa sewaktu membangun informasi dari suatu objek yang dilihat. 



Pengembangan KBM Kategori HOTS | 195 

Biasanya, kita cenderung melihat sesuatu hanya sesuai yang ada dalam 

pikiran kita tentang yang kita lihat sebagai mana pendapat Arthur B 

Van Gundy (2005) seperti ujarannya, ‗We see only what we think we 

see‘. Karena itu, ketika siswa ditugaskan untuk mendeskripsikan benda 

dan peristiwa yang terlihat baik deskripsi secara lisan maupun 

deskripsi secara tertulis, guru jangan langsung menyalahkan siswa 

meskipun yang disampaikan siswa mungkin jauh berbeda dengan 

karakteristik objek dan peristiwa yang diamati. 

 Contoh yang paling terkenal adalah melihat gambar dibawah 

ini, pada gbr 4, ada yang melihat garis sejajar pada gedung sebagai 

garis tak sejajar. Tetapi untuk orang yang teliti, seorang arsitektur yang 

biasa menggambar beragam, akan tetap melihat garis sejajar sebagai 

garis sejajar. Seperti juga melihat lantai aneh pada gbr 5 ada yang 

melihat lantai itu berubin bergelombang, padahal ubin lantai itu tetap 

dipasang dari ubin biasa hanya ada dua warna ubin. Lantai 

bergelombang ini diawali ketika salah seorang anggota Laboratorium 

Gregory masuk ke dalam sebuah cafe, lalu melihat tembok dengan 

geometri hitam putih ini di temboknya. Demikianlah, akhirnya ilusi ini 

jadi bernama Ilusi Cafe Wall. Pola ilusi optik seperti ini dulunya 

bernama ilusi Kindergarten. Tapi ketika ditemukan ulang pada tahun 

1973 oleh Richard Gregory, namanya berubah menjadi Ilusi Cafe Wall. 

 

Gbr 4: Gedung aneh karena ilusi mata 

 

 

Sumber:https://keepo.me/aritnowid/walau-terlihat-berbeda-2-

gambar-ini-adalah-foto-dengan-angle-yang-sama-persis-gak-percaya-

inilah-rahasianya 
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Gbr 5: Lantai aneh karena ilusi mata 

 

 

 

Sumber: https://keepo.me/aritnowid/walau-terlihat-berbeda-2-

gambar-ini-adalah-foto-dengan-angle-yang-sama-persis-gak-percaya-

inilah-rahasianya 

 

8. BERPANTUN DAN MEMBUAT SARI INFORMASI   

Kegiatan berpantun dan merancang pantun secara spontanitas biasanya 

merupakan kegiatan masyarakat yang sangat menantang dan menarik 

di beberapa daerah melayu seperti di Provinsi Bangka Belitung, atau di 

Provinsi Riau atau di provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini biasanya 

dilakukan sewaktu ada perayaan pernikahan. Kegiatan berbalas pantun 

ini dapat disimulasikan pada kegiatan pembelajaran di sekolah baik di 

SD maupun di SMP untuk KBM Bahasa Indonesia  dengan tugas 

kategori HOTS. Misalnya ini salah satu contoh pantun dengan bahasa 

daerah di pulau Belitung, kawasan Melayu. Pantun ini digunakan 

sewaktu posting WA yang banyak copas informasi yang panjang-

panjang, dan adminnya menyindir yang posting dengan berpantun 

seperti ini, 
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Kalok meli tahu dan meli duku 

Sekali-kali meli juak bua kereme 

Mun aku tahu dan ade waktu 

Sekali-sekali siap juak buat sarinye 

 

(sumber: dokumen penulis) 

 

 

Contoh Pantun 1 

Ketika Penyanyi Delon kecil main tali dan baris berbaris 

Batang pinang tempat mengikat talinya 

Kalau teman-teman mau posting video Bahasa Inggeris 

Mohon berkenan membuat sari infonya 

 

 

  

Contoh Pantun 2 

Kita semua adalah seorang dermawan 

Kalau belikan kweni Jangan lupa memberikan ke bu Susi 

Kita semua adalah seorang ilmuwan 

Kalau buat postingan opini jangan lupa sertakan 

referensi 

 

 

 Lalu postingan informasi pada kegiatan WA sekarang ini juga 

dapat dimanfaatkan sebagai tugas KBM Bahasa Indonesia kategori 

HOTS. Misalnya, kebiasaan penggunaan WA mengirim informasi 

panjang-panjang karena melalui Copy-Paste (Salin dan Tempel) 

sehingga banyak informasi yang terkirim itu panjang-panjang sampai 

banyak penerima yang tidak sempat membacanya. Untuk ini, siswa 

dapat ditugaskan membuat sari informasi itu secara singkat, jelas, 

bermakna, dan ‗menggigit‘ sehingga menarik penerima untuk 
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membacanya. Misalnya, ketika menerima informasi tentang PM 

Mahatir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia,  sebagai Perdana 

Menteri tertua negara-negara di dunia, ada penerima siswa SMP kelas 

VII yang membuat sarinya seperti ini,  

 

 

(Contoh Sari – 1) 

SARI INFORMASI TENTANG MAHATIR 

Dari wawancara dengan PM Mahatir Muhammad (MM), Intinya MM  

tidak anti China, meski persepsi di Masyarakat beliau diduga anti China. 

Yang MM khawatirkan, investor China ini, mereka melakukan semuanya 

untuk kepentingan China sementara Malaysia tidak memperoleh keuntungan 

sedikitpun. Misalnya, investor China meminjami modal besar  tetapi mereka 

membawa pekerja dari China, mereka membangun kota modern, tetapi bukan 

untuk masyarakat Malaysia, mereka membangun kota modern itu untuk 

orang asing kaya sehingga memberi peluang banyak imigran asing datang ke 

Malaysia. Tidak ada satupun Negara di dunia, termasuk Malaysia yang 

senang kalau banyak imigran masuk, tinggal, dan lalu menetap dan menjadi 

warga setempat di negaranya. Intinya, MM sangat menentang kebijakan 

yang mempermudah investor asing tapi tak memberikan banyak „advantages 

for Malaysia‟. MM suka dengan investor China seperti Jack Ma. Welcome 

untuk Jack Ma berniaga di Malaysia. 

 

 

(Contoh Sari-2) 

KEGAGALAN DIRI 

Semua individu pasti pernah mengalami kegagalan dan menemui 

kesulitan dalam kehidupan. Umumnya, mereka itu merasakan 

kekecewaan mendalam ketika menemui kegagalan. Mereka sungguh 

gusar dengan setiap kesulitan dan hambatan. Kegusaran dan 

kekecewaan itu biasanya diejawantahkan dalam wujud sedih 

berkepanjangan, menangis lupa diri, wajah cemberut mendalam, 

ngelamun sedih, atau sulit tidur. 
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LAMPIRAN KBM BAHASA INDONESIA  

KATEGORI HOTS  
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Lampiran 1: Tugas KBM 5  -  Bahasa Indonesia SMP kelas VII kategori 

LOTS/ MOTS  

 

(Membaca Memahami) 

 

 

KOPI RINDU HATI 

Tidak jauh dari kota Bengkulu tersebutlah sebuah desa yang 

terletak diantara perbukitan bukit barisan, berada di ketinggian 

lebih kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, menjadikan 

desa ini memiliki ciri khas iklim tropis Sumatera, dingin dan sejuk 

serta kaya sumber-daya alam lainnya. Rindu Hati, begitu desa ini 

disebut, berasal dari kata ―ndeu‖ dari bahasa Rejang yang 

memiliki arti Rindu dan ―atei‖ yang berarti Hati. Eundeu Atei dan 

Rindu Hati, desa yang banyak sekali menyimpan cerita yang 

berhubungan langsung dengan sejarah Bengkulu. Umumnya 

masyarakat Desa Rindu Hati adalah petani kopi sehingga 

menjadikan desa ini sebagai kopi di Bengkulu.  

Cerita tentang kopi Rindu Hati ini masih belum banyak 

diketahui masyarakat luas salah satunya adalah ―kopi tuo‘ atau 

kopi ―belando‖. Kopi tuo atau kopi belando ini ukuran batangnya 

sangat besar dan tinggi karena sudah berumur ratusan tahun serta 

buahnya kecil-kecil. Oleh masyarakat Rindu Hati, kopi ini yang 

kemudian dibudayakan hingga sekarang. Kopi tua atau kopi 

belando ini adalah jenis kopi robusta yang sudah ada sejak zaman 

kolonial yang masih bisa dijumpai apabila kita berkunjung ke 

Desa Rindu Hati. Kopi Rindu Hati memang tiada duanya. 

Ditanam di areal perbukitan bukit barisan pada ketinggian 600-800 

meter diatas permukaan laut, sehingga memiliki kekhasan kopi 

alami. 

Kenikmatan kopi Rindu Hati memang sangat terasa. 

Dihasilkan dari biji kopi pilihan melalui proses petik merah 

selektif, penjemuran dengan media jemur sehingga menghasilkan 

biji kopi dengan kadar air 13% dan diolah secara alami sehingga 

aroma dan rasa kopinya membuat rindu bagi pencinta dan 

penikmat kopi.Tidak sulit untuk mendapatkan atau sekedar 

mencicipi kenikmatan kopi Rindu Hati ini, karena kopi robusta 
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terbaik di Bengkulu ini tersedia di Galeri 8A-K yang beralamat di 

Jalan Kenangga no.8 Nusa Indah Bengkulu.  

Akan tetapi cerita akan menjadi menjadi lebih menarik 

lagi apabila bagi penikmat kopi dapat berkunjung langsung ke 

Desa Rindu hati, hanya berjarak lebih kurang 50 kilometer dari 

Kota Bengkulu dapat ditempuh selama 1 jam perjalanan dengan 

menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Setibanya di 

desa ini, pengunjung dapat melihat langsung hamparan 

perkebunan kopi, dapat memetik langsung kopi Rindu Hati pada 

saat musim panen tiba sambil bercengkrama dengan para petani, 

dan yang tidak kalah menariknya adalah menikmati kopi Rindu 

Hati sambil merasakan kesejukan alam perbukitan dan 

memanjakan mata dengan melihat panorama alam Desa Rindu 

Hati 

 

(Sumber teks: Majalah Sriwijaya edisi no. 79 September 2017) 

 

Bacalah teks kopi desa Rindu hati secara teliti. Lalu jawablah 

pertanyaan ini dengan benar, 

 Bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis kopi yang ada 

di pasar-pasar kota Bengkulu? 

 Dari bahasa daerah apa, kata rindu hati berasal? 

 Dimanakah lokasi desa Rindu Hati?   

 

Gbr 11: Hamparan kopi Rindu Hati sedang dijemur 
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CATATAN UNTUK GURU: 

Sebenarnya LKS yang hanya melatih siswa SMP pada keterampilan 

berpikir kategori LOTS (Lower Order Thinking Skills)  dan kategori 

MOTS (Middle Order Thinking Skills)  dapat ditingkatkan menjadi LKS 

yang mampu melatih siswa SMP dengan keterampilan berpikir 

kategori HOTS (Higher Order Thinking Skills) seperti yang disajikan 

pada gambar 12: LKS dengan keterampilan berpikir kategori HOTS 

sebagai hasil perbaikan  dari LKS pada gambar 11 dengan keterampilan 

berpikir kategori LOTS dan kategori MOTS.  
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Lampiran 2: Tugas KBM 2  -  Bahasa Indonesia SMP kelas VII kategori 

HOTS  

 

(Membaca Memahami)  

 

KOPI RINDU HATI :KOPI BENGKULU YANG MEMBUAT RINDU 

Tidak jauh dari kota Bengkulu 

tersebutlah sebuah desa yang terletak 

diantara perbukitan bukit barisan, 

berada di ketinggian lebih kurang dari 

500 meter di atas permukaan laut, 

menjadikan desa ini memiliki ciri khas 

iklim tropis Sumatera, dingin dan sejuk 

serta kaya sumberdaya alam lainnya. 

Rindu Hati, begitu desa ini 

disebut, berasal dari kata ―ndeu‖ dari 

bahasa Rejang yang memiliki arti Rindu 

dan ―atei‖ yang berarti Hati. Eundeu 

Atei dan Rindu Hati, desa yang banyak 

sekali menyimpan cerita yang 

berhubungan langsung dengan sejarah 

Bengkulu. Umumnya masyarakat Desa 

Rindu Hati adalah petani kopi sehingga 

menjadikan desa ini sebagai kopi di 

Bengkulu.  

Cerita tentang kopi Rindu Hati ini 

masih belum banyak diketahui 

masyarakat luas salah satunya adalah 

―kopi tuo‘ atau kopi ―belando‖. Kopi 

tuo atau kopi belando ini ukuran 

batangnya sangat besar dan tinggi 

karena sudah berumur ratusan tahun 

serta buahnya kecil-kecil. Oleh 

masyarakat Rindu Hati, kopi ini yang 

kemudian dibudayakan hingga 

sekarang. 

Kopi tua atau kopi belando ini 

 Kenikmatan kopi Rindu 

Hati memang sangat terasa. 

Dihasilkan dari biji kopi pilihan 

melalui proses petik merah 

selektif, penjemuran dengan 

media jemur sehingga 

menghasilkan biji kopi dengan 

kadar air 13% dan diolah secara 

alami sehingga aroma dan rasa 

kopinya membuat rindu bagi 

pencinta dan penikmat kopi. 

Tidak sulit untuk 

mendapatkan atau sekedar 

mencicipi kenikmatan kopi 

Rindu Hati ini,karena kopi 

robusta terbaik di Bengkulu ini 

tersedia di Galeri 8A-K yang 

beralamat di Jalan Kenangga 

no.8 Nusa Indah Bengkulu. 

Akan tetapi cerita akan menjadi 

menjadi lebih menarik lagi 

apabila bagi penikmat kopi 

dapat berkunjung langsung ke 

Desa Rindu hati, hanya berjarak 

lebih kurang 50 kilometer dari 

Kota Bengkulu dapat ditempuh 

selama 1 jam perjalanan dengan 

menggunakan kendaraan roda 

empat atau roda dua.  

Setibanya di desa ini, 

pengunjung dapat melihat 
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adalah jenis kopi robusta yang sudah 

ada sejak zaman kolonial yang masih 

bisa dijumpai apabila kita berkunjung 

ke Desa Rindu Hati. Kopi Rindu Hati 

memang tiada duanya. Ditanam di areal 

perbukitan bukit barisan pada 

ketinggian 600-800 meter diatas 

permukaan laut, sehingga memiliki ke 

khasan kopi alami. 

 

(Sumber teks: Majalah Sriwijaya edisi 

no. 79 September 2017) 

langsung hamparan perkebunan 

kopi, dapat memetik langsung 

kopi Rindu Hati pada saat 

musim panen tiba sambil 

bercengkrama dengan para 

petani, dan yang tidak kalah 

menariknya adalah menikmati 

kopi Rindu Hati sambil 

merasakan kesejukan alam 

perbukitan dan memanjakan 

mata dengan melihat panorama 

alam Desa Rindu Hati  

 

 

 

 

Gbr: Kopi Rindu Hati 

 

Gbr 6: Kopi Rindu hati 

Jawablah pertanyaan ini secara maksimal memanfaatkan pikiranmu. Kamu 

dipersilahkan menjawab sesuai pikiranmu, dan tak usah takut salah. 

Biasakanlah berpikir beragam tanpa tekanan.  
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Pertanyaan: 

 Bagaimana rumusan pertanyaan 

supaya semua informasi 

penting dalam teks ini 

ditanyakan 

 Apa makna ‗biji kopi Rindu 

Hati‘ memiliki kadar air 13% 

 Ketika bercengkrama dengan 

para petani Rindu Hati, apa 

kemungkinan jenis pertanyaan 

yang diajukan sehingga 

membuatmu kagum dengan 

cerita petani disana? 

  

 Cerita tentang kopi 

rindu hati akan tambah 

menarik apabila 

penikmat kopi dapat 

berkunjung langsung ke 

Desa Rindu hati, hanya 

berjarak lebih kurang 50 

kilometer dari kota 

Bengkulu yang dapat 

ditempuh hanya sekitar 

1 jam perjalanan dengan 

menggunakan 

kendaraan roda empat 

atau roda dua. 

Perkiraanmu, apa cerita 

yang menarik itu? 

 

 

CATATAN UNTUK GURU: 

Dirasakan bahwa teori pembelajaran dengan mengacu pada filosofi 

constructivism sangat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

sebagaimana yang termuat dalam UUSPN no 20 tahun 2003 dimana 

semua institusi pendidikan: SD, SMP, SLTA: SMA dan SMK menuntut 

siswa dan lulusan sekolah untuk menjadi kreatif dan produktif seperti 

contoh Tugas KBM 6  -  IPS SMP kelas VII kategori HOTS .  Beberapa 

poin kesesuaian itu antara lain,   

 Pembelajaran dengan payung filosofi construktivism memberi 

peluang peserta didik untuk mengungkapkan gagasan secara 

bebas menurut pikirannya dan menurut ‗their previous 

knowledge‘ dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagi 

gagasan dengan teman, dan mendorong siswa mengeksplorasi 

dan menguraikan  gagasan individual masing-masing. 

 Pembelajaran dengan payung filosofi construktivism selalu 

menyediakan pengalaman yang kontekstual dengan gagasan 

awal siswa dalam wujud ‗their previous knowledge‘ 

(pengetahuan awal siswa) dan rancangan kegiatan pembelajaran 
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sengaja  disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa 

mampu memperbaiki, memperluas, dan membangun gagasan 

baru tentang lingkungan sekitar dan memiliki kesempatan 

untuk merangkai objek dan fenomena lingkungan, sehingga 

siswa terdorong untuk memperbaiki struktur mental awal 

menjadi setruktur mental terperbaiki yang lebih sesuai dengan 

konsep keilmuan. 

 Pembelajaran dengan payung filosofi construktivism dapat 

memberi siswa peluang untuk berpikir tentang pengalamannya 

dan berpikir ulang tentang miskonsep yang sudah terlanjur 

diyakininya. Pada kondisi ini siswa akan terdorong untuk 

berpikir kreatif, imajinatif, reflektif tentang konsep, miskonsep, 

model dan teori yang ada dalam struktur mentalnya. 

 Pembelajaran dengan payung filosofi construktivism dapat 

memberi peluang kepada siswa untuk mengujicoba gagasan 

baru atau gasan perbaikan sehingga mendorong siswa untuk 

memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai 

konteks untuk memanfaatkannya dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi. Kondisi ini akan melatih siswa menemukan 

berbagai strategi belajar baru. 

 Pembelajaran dengan payung filosofi construktivism akan 

mendorong siswa untuk memperbaiki dan merubah gagasan 

yang sudah dimilikinya setelah struktur mentalnya mengalami 

kondisi ‗diseqilibrium‘. 

 Pembelajaran dengan payung filosofi construktivism akan 

memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang 

memungkinkan siswa untuk mengungkapkan gagasan, saling 

menyimak, berdialog dengan teman, sedikit berdebat dan 

berdiskusi, mempertanyakan, menjawab dan berkomentar 

terhadap beberapa isu yang dimunculkan.  
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Lampiran 3: Tugas KBM 3  -  Bahasa Indonesia SD kelas VI kategori 

HOTS 

 

MENULIS MENGACU KE JARINGAN TOPIK  CIRI MANUSIA 
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Pertanyaan: 

1. Buatlah jaringan topic tentang karakterisrik individu yang setiap 

topic berisi konsep yang setara dan memerlukan kajian keilmuan 

untuk merinci batasannya. Semua konsep yang terpilih dalam 

kotak harus bersifat setara yaitu, harus bersifat ‗apple to apple‘ 

dan tak boleh seperti ‗apple to chicken‘ atau ‗apple to durian‘. 

Apa maksud, apple to apple, silahkan diskusikan dengan teman 

kelompok dan disepakati batasannya. 

2. Dengan mengambil 3 konsep utama, buat tulsan dengan sekitar 

12 alinia dengan topic ‗menggigit‘ dengan rincian Pendahuluan 

(dua alinia), Muatan 1 (empat alinia) Muatan 2 (empat alinia), dan 

penutup (dua alinia) 

3. Dengan mengambil konsep-konsep bagian kiri dari jaringan topic 

ini,  buat tulsan dengan sekitar 20 alinia dengan topic ‗menggigit‘ 

dengan rincian Pendahuluan (dua alinia), Muatan 1 (lima alinia) 

Muatan 2 (lima alinia), Muatan 3 (lima alinia), dan penutup (tiga 

alinia) 

 

 

Tugas  menulis: 

1. Tuliskan jalur …… 

2. Buatlah berbalas pantun jalur ………. 

3. Tulislah artikel dengan judul sebanyak 20 alinia dengan 3 sub 

judul yang masing masing sub judul terdiri dari 5 alinia- 5 alinia – 

6 alinia – lalu penutup 2 alinia dan pengantar 2 alinia 
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Lampiran 4: Tugas KBM 4  -  Bahasa Indonesia SMP kelas VIII kategori 

HOTS 

 

MENETAPKAN JUDUL DAN SUB JUDUL 

 

Teks ini karangan Andrianto, A (2011), dalam Menaklukkan Media, 

Jakarta: Elex Media Komputindo.  

Bacalah teks ini secara teliti. Tetapkanlah judul bacaan ini. Lalu 

tetapkanlah sub judul mulai dari bagian sub judul (1):  Pendahuluan, 

lalu dilanjutkan ke sub-judul (2), sub-judul (3), sub-judul (4), sub-judul 

(5), sub-judul (6), sub-judul (7), dan sub-judul (8): Penutup. Judul dan 

Sub Judul harus mengacu pada muatan teks utama atau teks bagian-

bagian. Lalu, identifikasi kata dan diksi yang merupakan bahasa sehari-

hari dan lalu cari padanannya dalam bahasa Indonesia. 

  

 

JUDUL: …………………………………. 

 

(PENDAHULUAN) : …………………………(1)…..  

Kegagalan orang menulis biasanya dikarenakan kepandaian ia berdalih. 

Ada saja alasan menghindar dari aktivitas menulis. Feby Indriani dalam 

tulisannya berjudul  Dalih Tempo, 26/11/2006, menyebut penulis paling 

pandai melakukan hal itu. Bagi Feby, ada tiga kelompok manusia yang 

cerdik berdalih: pengacara, pengutang, dan orang yang ingin menulis. 

Pengacara dibayar karena kemampuannya berdalih. Sementara pengutang, 

menggunakan kemampuan yang sama untuk menghindar dari tagihan-

tagihan hutang. Sedangkan kelompok ketiga, meski tak memperoleh apa-

apa selain tentu saja perasaan dan semakin tak berdaya, tapi calon penulis 

pandai berdalih. Cukup banyak calon penulis berdalih. Bahkan, untuk 

melakukan tindakan itu, calon penulis sangat cerdik dan kreatif. Ia tak 

kehabisan akal, ide segar selalu saja mengalir dalam pikirannya. Baiklah,  

teks ini akan menjelaskan pelbagai alasan orang berdalih hanya untuk satu 

tujuan bersama : MENGHINDARI UNTUK TIDAK MENULIS. 
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SUB JUDUL: ………………………………(2)……… 

Tradisi lisan dalam kehidupan masyarakat di negeri ini masih kuat. Banyak 

orang yang betah ngobrol dalam waktu panjang, tapi ketika menulis mereka 

tak mampu bertahan lama. Pemandangan di warung kopi yang dipenuhi 

anak muda menjadi fenomena nyata betapa budaya lisan dalam kultur 

social masyarakat kita teramat kental. Mereka bisa duduk dari pagi hingga 

larut malam bahkan dari malam hingga ke pagi lagi, nongkrong. Akan 

tetapi, ketika diajak menulis tak ada satu jam biasanya mereka sudah 

berhenti. Patah ditengah jalan. 

Ini problemnya, kebiasaan menulis dalam budaya masyarakat kita masih 

belum optimal. Dengan kalimat lain, kebiasaan menulis belum menjadi gaya 

hidup dalam kebudayaan masyarakat  di negeri ini. Padahal, menulis 

menjadi tolok ukur yang cukup penting dalam menilai maju atau tidak 

suatu bangsa. Hal itu ditunjukan di negara maju, konon, disana tradisi 

menulis begitu mengakar. Bahkan, menulis dijadikan profesi yang mulia 

dan dilakukan orang-orang besar. Tak heran, mereka disebut negara maju. 

Kita justru sebaliknya, dari tahun ke tahun tradisi menulis kian surut dalam 

budaya bangsa Indonesia. Jika di era pra kemrdekaan, banyak tokoh-tokoh 

bangsa kita seperti, Soekarno, Hatta, Syahril, Tan Malaka, dan lainnya – 

selain mereka pandai, diplomasinya mantap, konsolidasinya tak diragukan, 

penguasaan lebih dari satu bahasa sudah diakui, para founding fathers itu 

gemar menulis. Ada banyak artikel maupun buku yang mereka tulis. 

Soekarno menulis buku Di Bawah Bendera Revolusi, Hatta dengan 

karyanya Menuju Indonesia Merdeka, Alam Pikiran Yunani, Tan Malaka 

dengan maha karyanya Modilog, Gerpolek, Dari Penjara ke Penjara, dan 

masih banyak lagi. 

Sayang, sejalan dengan perubahan waktu, traidisi menulis masyarakat di 

bangsa ini semakin melemah. Diakui atau tidak, secara umum menulis 

kurang dianggap penting lagi bagi bangsa berpenduduk 230 juta jiwa. 

Padahal, filsuf Thomas Kuhn (1992-1996) mengatakan, sejak penulisan 

alfabetis ditemukan sekitar 1000 SM-sejatinya terjadi pergeseran paradigm 

dalam struktur social masyarakat di dunia dari budaya lisan menjadi tradisi 

tulis. (Marcel Danesi 2010:2). Tapi kenapa, budaya tulis kita masih lemah ? 
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SUB JUDUL: ……………………………(3)……….. 

Di dunia kampus ukuran kecerdasan seseorang biasanya diukurdari nilai 

akademik yang diperoleh. Jika mendapat nilai A orang itu di anggap pintar 

meskipiun orang tersebut tak bisa menulis. Semenntara bila ada mahasiswa 

yang mendapat nilai B tapi ia dapat menulis – ia dianggap biasa saja 

kepintarannya. 

Dari sini kepintaran (baca : kognitif) tidak menjadi ukuran baku seseorang 

untuk bisa menulis. Ada orang yang kemampuan intelektualnya bagus 

namun ia tak dapat menuangkan pikiran brilliannya dalam bentuk tulisan. 

Sebaliknya ada orang kapasitas intelektualnya biasa saja tapi dengan lancer 

ia menulis. Bahkan, bagi mereka yang mohon maaf IQ di bawah rata-rata. 

Anda (mungkin) pernah membaca buku, menulis mudah: Dari Babu Sampai 

Pak Dosen (2008) karangan Ersis Warmansyah Abbas, dalam buku ini 

menceritakan 33 kisah orang belajar menulis. Satu di antara saksi itu adalah 

Syifa Aulia, seorang Tenaga Kerja Wanita Indonesia (TKW) asal Indonesia 

yang bekerja di Hong Kong yang turut menyumbangkan tulisan dalam 

buku tersebut. 

Itu artinya,seorang pembantu pun bisa menulis. Mohon maaf, sebagaimana 

kita tahu, dalam konteks masyarakat kita, kedudukan pembantudi pandang 

―rendah‖, karena sekali lagi aaf, pembantu dinilai daya intelektualnya 

―minim‖. Namun, kesaksian Syifa, memaatahkan asumsi miring masyarakat 

tersebut. Singkatnya, menulis ataupun menjdi penulis bisa dilakukan siapa 

saja (baca: termasuk pembantu) dan bukan monopoli golongan pelajar saja. 

Dengan demikian, kata kunci yang membedakan orang bisa atau tidak 

menulis terletak pada seberapa jauh seseorang tekun dan serius belajar 

menulis serta mampu menjalani proses jatuh bangun menulis. Orang yang 

bisa bertahan dengan proses maka dipastikan ia akan menjadi penulis, 

sekalipun intelektualnya pas-pasan. Namun, orang yang tidak kuat dengan 

proses sudah bisa dipastikan pula, ia gagal menjadi penulis, walau 

kecerdasannya di atas rata-rata. 

Selain itu untuk dapat menjadi penulis bukan pula ditentukan oleh bakat an 

sich yang dimiliki seseorang. Jika ada orang berpandangan menulis itu 

murni bakat, itu tak salah, tapi agak keliru (besar). Bakat dalam menulis 

hanya sekian persen. Ini kesaksian dari banyak penulis (andal). Konon, 

bakat dalam menulis kira-kira hanya 5 persen. Selebihnya 95 persen adalah 

kerja keras seperti dikatakan sebelumnya. 
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Itu artinya, menulis bukan soal bakat, bukan pula kecerdasan. Tapi, kerja 

keras, tekun, sabar, serta focus, merupakan kata kunci orang sukses menulis. 

Ada banyak orang berhasil jadi penulis produktif karena berpegang pada 

prinsif ini. Percayalah pendapat ini tidak bohong. Saya membuktikan dan 

orang lain juga. 

Dalam menulis, paling penting adalah semangat, keyakinan dan praktik 

menulis tema apa saja. Cara ini untuk melatih insting menulis anda. Apalagi 

media; Koran, diary, catatan harian, bulletin facebook, tweeter, media 

online-merupakan sarana yang tersedia untuk menulis. Hebatnya lagi, kalau 

sukses jadi penulis Koran ternama, weh… aktivis Koran coy. Jadi celebritis, 

bisakah ? 

 

SUB JUDUL: ………………………………(4)……………… 

Emang penulis darahnya merah juga ? ya ialah. Bukan itu maksudnya. Ada 

orang kadang berkata, jadi penulis itu juga dipengaruhi darah. Begini, 

biasanya kana da orang jadi penulis mungki  karena dulu kakek, bapak/ibu, 

paman/bibi, kakak, pernah jadi penulis. 

Nah, mungkin jika anda jadi penulis ada factor darah yang mempengaruhi. 

Ya, ibarat pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bisa iya, bisa tidak. 

Artinya, orang jadi atau tidak jadi penulis soal gen biologis/darah penulis 

bisa mempengaruhi, tapi factor itu tak begitu menentukan. Tapi, yang 

penting dalam menulis seperti kesaksian banyakpenulis-adalah menulis 

tanpa henti. Kerja keras. Nikmati proses. Jangan bermimpi jadi penulis 

dadakan/instan. 

Kembali ke soal kedekatan. Tak dapat ditampik factor kedekatan, sebut saja 

darah, memengaruhi, tapi, tak menentukan. Contoh sederhana, ini 

perumpamaan saja, tangkap maknsa substansinya. Ingat mantan presiden 

Megawati Soekarno Putri, bukan ?  Di era reformasi, Ibu Mega pernah jadi 

presiden. Lepas karena mesin politik partainya kuat, suka atau tidak, ia 

memiliki darah biologis dari presiden pertama, Soekarno. 

Tanya kemudian mendedah, apa ini berlaku dalam menulis ? Saya coba 

jawab pertanyaan itu. Begini teman, ayo kita pikir bersama. Jika analoginya 

fenomena Megawati yang pernah jadi orang nomor wahid di negeri 

inimemiliki keterkaitan dengan dunia tulis-menulis maka alasan rasional 

bukan semata karena putri Bung Karno itu memiliki keterkaitan biologis 

atau ideologis dengan sang ayah. Namun, istri Taufik Kemas itu, juga turut 

berjuang dan berkorban. Ia menjadi simpatisan, kader dan bahkan menjabat 
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ketua partai serta secara aktif hidupnya didedikasikan dalam dunia politik 

(praktis). 

Jelas kan? Megawati jadi presiden bukan semata karena ia keturunan Bung 

Karno secara biologis maupun ideologis, tapi ia juga berjuang, berdarah 

darah lagi. Sama dengan menulis. Iya, mungkin saja ada penulis sukses 

karena terinspirasi dari orang-orang dekatnya: nenek atau kakek, ayah-ibu, 

saudara kandung, tapi itu bukan factor dominan, apalagi penentu. 

Penulis tak dilahirkan alam semesta secara serta-merta, berucap bim 

salabim, lalu penulis hadir. Atau, membalik tapak tangan, lalu penulis ada. 

Hebat betul kalau kayak gitu. Tidak-tidak. Tapi, penulis diciptakan lewat 

proses panjang. Bukan pula ditentukan oleh garis keturunan. Tapi, menjadi 

penulis melewati jalan terjal nan panjang, tak instan, tak pula seperti 

pesulap yang dapat dengan cepat mengubah keadaan. Singkat kalimat, 

menjadi penulis melewati proses berliku dan bahkan butuh pengorbanan 

besar; waktu, tenaga, uang, pikiran. Ya begitulah faktanya. 

 

SUB JUDUL: ……………………………(5)……………… 

Perasaan malam menulis merupakan tantangan tersendiri yang tak mudah 

ditaklukan.  Bukan saja penulis pemula yang acap menghadapai persoalan 

ini, peanulis professional/senior juga kerap kali mengalami rasa malas 

menulis. Meski malas menulis dialami setiap orang, tetapi yang 

membedakan adalah cara orang menghadapi dan menyelesaikan tantangan 

yang satu ini. 

Bagi orang yang bermental tempe, ketika mengalami perasaan malas 

menulis ia akan mengikuti kata hatinya: berhenti menulis. Namun berbeda 

dengan orang yang mempunyai mental kuat/baja, ia pasti memiliki cara 

yang cerdik untuk mengatasi tantangan malas menulis. 

Biasanya cara yang ditempuh adalah menjauhkan dalam pikirannya bahwa 

menulis itu sulit. Selanjutnya, memulai menulis, tulis apa saja yang ada 

dalam pikiran. Kemudian, biasakan menulis kapan dimana dan dalam 

situasi apapun. Tulis apa yang kita, lihat, dengar, rasakan, dan alami. 

Senjatanya kebiasaan seperti ini yang rutin dilakukan penulis hebat 

sekaliber Rosihan Anwar yang produktif berkarya hingga ia 

menghembuskan napas terakhir pada Kamis 14 April 2011. Lantas, kenapa 

anda tak dapat melakukan hal yang sama untuk menaklukan rasa malas 

menulis? 
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Selain itu hambatan lain yang biasa dihadapi orang yang ingin menulis 

adalah kebiasaan menunda. Seorang novelis-cerpenis senior, Achmad Munif 

(2009), mengatakan, kebiasaan menunda dalam menulis merupakan tradisi 

yang semestinya disingkirkan. Itu artinya, bagi seorang penulis, entah itu 

pemula maupun penulis senior sejatinya dapat menjauhkan diri dari 

kebiasaan menunda menulis. 

Jika ada kesempatan menulis, tulislah. Apalgi, kita tahu ilham atau inspirasi 

dalam menulisbiasanya datang tak terduga. Maka, apabila tak direkam 

dengan tulisan tentunya ide itu bisa hilang atau diambil orang. Untuk itu, 

janganlah menunda-nunda menulis karena hanya akan membuat kita 

kehilangan ide dan juga malas dalam menulis. 

Apalagi ide tulisan seperti dikatakan sebelumnya ada kalanya mudah 

ditemukan, tapi kadang sebaliknya. Tidak sedikit orang mengatakan ia 

belum menulis karena tak ada dan atau kehabisan ide/gagasan. Apa yang 

ingin ditulis. Bingung. Benarkah ide sulit didapat? Kering gagasan sehingga 

tak menulis hanyalahbagian dari alasan untuk menutupi kemalasan 

menulis. Dikatakan demikian, karena ide sebetulnya bertaburan di dalam 

kehidupan kita semua, di mana dan kapanpun kita berada. Catatannya satu: 

asal kita mau berpikir. 

Di dalam kehidupan ini, ide dalam menulis banyak sekali. Apa yang kita 

lihat, dengar, rasakan, amati-semua peristiwa itu dapat menjadi ide brilian 

sebagai bahan tulisan. Apalagi kalau anda kerap nonton berita televise-di 

dalamnya bertaburan ide buat tulisan. Nah, sebagai (calon) penulis kita, 

mesti peka dengan segala kejadian yang setiap saat mengitari kehidupan 

kita sehari-hari. 

Dengan bahasa lain, entah ketika Anda berada di rumah, kampus, terminal, 

pelabuhan, stasiun, pasar, sekolah, lapangan olah raga, jalan raya, mal, 

rumah sakit, nonton tv, dengar radio, baca Koran- intinya ide itu pasti ada 

jika Anda mau berpikir. 

Namun, bagaimana jika ide itu mandeg? Berhenti menulis? Jangan. Apabila, 

kita ―kekurangan ide‖ cari ide. Caranya? Bisa dengan baca buku, Koran, 

baca fenomena sosialyang sedang terjadi, berdiskusi dengan teman/sahabat, 

buka catatan harian jika ada, atau minta ide dengan kawan akrab, dan masih 

banyak cara lain. Yang penting jangan Anda katakana tak ada ide, lau tak 

menulis. Apa kata dunia? 
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SUB JUDUL: …………………………………(6)………. 

Memang perasaan hati (mood) turut memengaruhi kita dalam aktivita 

menulis. Jika mood lagi senang membuat tulisan terasa mudah. Apalagi, jika 

kita sedang jatuh cinta ata tatkala patah hati, minta ampun hebatnya Anda 

menulis. Berjam-jam dan dengan menghabiskan puluhan lembaran kertas 

begitu mudah dilakukan. Tak terasa tulisan Anda sudah mau jadi buku. 

Tetapi, jika tak ada mood, apakah Anda tak menulis? Bila mood itu baru 

datang tahun depan, padahal Anda ingin karya tulisan Anda segera dibaca 

orang lain, bukankah hal ini cukup menyiksa bathin? Itu artinya, mood tak 

bisa ditunggu lama, apalagi kita berharap mood itu datang dengan 

sendirinya. Duduk manis di teras rumah menghitung bintang sambil 

berharap mood datang. Bisa, tapi agak susah. Namun, perasaan hati 

sebaiknya diciptakan agar produktivitas Anda menulis meningkat.  

Bagaimana caranya menciptakan mood? Perlu diingat, bahwa tiap aktivitas 

kreatif menulis orang berbeda-beda. Ada tipe penulis yang senang menulis 

dengan diiringi music melankolis. Sebaliknya, ada lagi yang senang menulis 

sembari mendengarkan music kitaro sebelum dan atau ketika menulis. Dan 

sebagainya. 

Inti dari semua itu ciptakanlah mood menulis dalam diri Anda sesuai 

dengan yang Anda sukai. Anda suka menulis sambil mendengarkan music, 

Anda senang berolahraga sebelum menulis, lakukanlah. Anda ingin 

berdiskusi dengan teman sebelum menulis, tak apa-apa. Yang penting Anda 

menulis dan jangan cari alasan untuk tidak menulis. 

Misalnya Anda belum punya waktu,keadaan bising sukar untuk menulis 

tidak memiliki computer, dan macam-macam. Untuk alasan yang pertama. 

Kendala tak punya waktu menulis oleh Feby dalam tulisannya bertajuk 

Dalih dimasukan dalam kategori khas masyarakat dunia modern. Biasanya, 

ini terjadi di kota besar dengan kondisi social masyarakat yang super sibuk 

dengan pelbagai aktivitas masing-masing. Alhasil, alasan mereka sibuk 

sehingga tak sempat menulis mendapat dalil pembenar. 

Akan tatapi, bagi seseorang yang ingin bisa menulis dan jadi penulis, alasan 

tak punya waktu karena kegiatan menumpuk bukan tindakan yang dapat 

dibenarkan. Karena untuk dapat menulis seseorang meski dapat 

menyempatkan menulis tiap hari, entah setengah jam, satu jam dan atau 

bahkan lebih. Ibarat makan dan ibadah, jika tak dilakukan tiap hari rasanya 

kurang enak. Pun dengan menulis bila tak menulissetiap hari rasanya ada 
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yang kurang lengkap dalam hidup (penulis). Separuh jiwaku pergi. Anang 

Hermansyah banget. 

Sedangkan alasan yang kedua tidak bisa menulis karena suasana bising. 

Ketika sedang menulis di kos, tetangga yang ada di rumah sebelah memutar 

music dengan keras. Situasi itu sangat mengganggu aktivitas menulis Anda. 

Seperti halnya saat menulis di rental computer, suara riuh kendaraan, orang 

ngobrol di samping kanan maupun kiri kita juga cukup membuat kegiatan 

menulis kita jedi terhambat. 

Lalu, bagaimana caranya mengatasi keadaan seperti ini? Persoalan pertama, 

sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara menegur langsung tetangga kita 

yang memutar music terlewat keras. Namun, tetap dengan berpegang pada 

etika, jangan sampai teguran Anda itu malah membuat tetangga kita marah. 

Entar malah jadi perang dunia…? 

Demikian, dengan persoalan kedua, tentu ada jalan yang di tempuh untuk 

mengatasinya. Jika Anda tak suka dengan suara bising di tempat rental, 

Anda tinggal cari saja tempat rental yang jauh dari keramaian. Mudah 

bukan ? Intinya, bagai pepatah di mana ada kemauan di situ ada jalan. 

Atau dengan cara lain. Jika Anda tipe penulis yang tak suka dengan situasi 

ramai, maka carilah tempat sunyi. Ya ialah. Seperti yang dilakukan, novelis 

Achmad Munif,katanya, ia kerap mencari ide atau menulis di tempat yang 

penuh dengan kesunyian, gunung,laut, sungai, malam hari, tempat-tampat 

rindang. Lalu, ia menulis di atas kertas, buku, atau laptop. Gila bener. He, 

Terakhir, belum menulis karena factor tidak punya computer. Alkisah, ada 

seorang teman, namanya Supadiyanto. Ia penulis Koran dan penulis buku. 

Konon, pelbagai karya tulis yang dihasilkannya tidak Ia tulis dari computer 

pribadi, apalagi laptop sendiri. Namun, Ia menulis di rental computer. 

Gimana masih mecari alasan? 

Aneh tapi nyata memang, kadang kita temukan orang beralasan untuk tak 

menulishanya karena tak punya computer. Dalih ini cenderung mengada-

ngada. Bukankah kini, di tengah gemerlap zaman teknologi peranti 

computer, laptop, dan atau sejenisnya begitu mudah di dapatkan, baik 

secara pribadi maupun Anda pinjam milik kawan atau dengan cara ngetik 

di tempat rental computer seperti dilakukan Supadiyanto. 

Jadi, alasan tak memiliki computer sehingga tak menulis sukar untuk 

diterima dengan akal sehat. Toh, computer sekarang bukan lagi menjadi 

barang langka dan elit. Selain mudah di dapatkan, harga computer kini 

relative dapat dijangkau tiap orang, bahkan oleh masyarakat menengah ke 
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bawah. Dengan mengeluarkan uang Rp.1,5 juta atau Rp.5 juta, Anda sudah 

dapat memiliki computer sendiri. Pun, apabila, Anda tak memiliki uang 

untuk membeli computer, Anda bisa pinjam computer pada teman di 

tempat kerja Anda menulis, atau di rental computer yang juga relative 

standar harganya per jam hanya seribu rupiah. Singkat kata, computer 

mudah didapat dan bukan penghambat Anda menulis, maka segeralah 

menulis. 

 

SUB JUDUL: ……………………………(7)……………. 

Kepercayaan diri penting dimiliki bagi siapa saja yang ingin menulis. 

Dengan memiliki kepercayaan diri, berbagai tantangan menulis pasti akan 

dihadapi. Dan Ia sukses. Namun, lain hal dengan orang yang tak 

mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Karena tidak PD dengan diri 

maupun tulisannya sendiri, iapun menghakimi tulisannya dengan berkata: 

tulisan saya jelek. 

Tentu ini sebuah kebiasaan buruk. Sebab, sejelek apa pun suatu karya, ia 

tetap harus dihargai. Bukankah demikian kata orang bijak? Baik atau buruk 

sebuah tulisan tolok ukurnya apa? Problemnya, kita acap mengambil 

kesimpulan yag kadang terburu-buru dalam menilai tulisan. 

Misalnya, ada kebiasaan buruk yang orang tanpa sadar melakukan, yakni 

membandingkantulisannya dengan tulisan orang lain. Atau, ia 

membandingkan tulisannya dengan tulisan yang kerap dimuat di media 

nasional. 

Bagi saya, tindakan ini tak salah, tapi cukup rentan berbahaya, apalagi jika 

dilakukan penulis pemula yang bermental labil. Ia membandingkan tulisan 

para tokoh dan atau membandingkan dengan tulisan yang telah dimuat di 

Kompas misalnya, tentu kualitas tulisannyajauh lebih rendah disbanding 

dengan tulisan para penulis hebat tersebut. 

Secara logika, jika perbandingan itu dilakukan tentu tak berimbang. Masa 

tulisannya disbanding-bandingkan dengan para tokoh yang dalam proses 

kreatif menulis jauh lebih dulu ia berproses disbanding dengan penulis 

pemula yang baru kemaren sore menulis. Hasilnya, sudah dapat ditebak, 

tulisan orang lain lebih baik dan tulisan kita sendiri jelek. Maka, saran saya 

hindari kebiasaan ini. 

Akan tetapi, jika kebiasaan membanding-bandingkan tulisan sesndiri 

dengan orang laindalam kerangka proses belajar menulis yang konstruktif  

(membangun), tak jadi masalah. Tapi, dengan catatan, kita meski berjiwa 
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besar, bersikap terbuka (inklusif), jangan anti-kritik, jangan takut salah 

apalagi bersikap psimistis, bila ditemukan tulisan Anda lebih baik dari 

tulisan orang lain. 

Parahnya lagi jika kita beranggapan bahwa tulisan Anda tidak bakal terbit 

di media. Tidak dapat dipungkiri, perasaan takut tulisannya tak dimuat 

media kerap kali muncul dalam diri penulis. Apalagi, jika ingin tulisannya 

diterbitkan di Koran, jurnal ilmiah, jurnal internasional, yang dipenuhi 

dengan persaingan ketat antra penulis. Jika ada orang yang berpikir seperti 

ini, bagai pepatah melayu sebelum berkembang. Sementara, dalam istilah 

militer mati sebelum berperang. Kasihan sekali. Buang saja kelaut 

meminjam istilah politisi ―nyentrik‖ Ruhut Sitompul. 

 Sebetulnya, untuk menghidar dari tudingan itu, saran saya segeralah 

menjauh dari pelbagai asumsi bahwa tulisan Anda tak bakal terbit. Yang 

penting Anda lakukan adalah terus menulis, jangan kapok apabila tulisan 

Anda tak dimuat, jangan takut menulis lain. Dan jangan berhenti menulis di 

separoh jalan ketika Anda sedang menulis. 

Sebab banyak orang gagal dan atau menghindar dari aktivita menulis 

karena ia takut dan bahkan tak punya kepercayaan diri bahwa ia akan 

sanggup menyelesaikan sebuah tulisan, bahkan hanya untuk menuntaskan 

artikel yang panjangnya hanya 5000 karakter. Orang tipe seperti ini, 

biasanya memiliki pengalaman yang kurang baik dalam menulis. Ketika ia 

mencoba menulis, ia gagal menuntaskan tulisan akibta malas atau 

kekurangan ide. 

Parahnya lagi, ada pula orang yang berpikir dapat membuat tulisan utuh 

hanya karena ia pernah mendengar dari orang yang salah yang mengatakan 

menulis itu sukar. Padahal ia belum pernah praktik menulis. Parah betul 

bukan? Ibaratnya ia minum padahal isinya racun. Seperti itulah 

gambarantakut orang seperti ini. 

Lantas, bagaimana mengatasi situasi ini? Awalnya hilangkan pikiran bahwa 

tulisan Anda jelek, tulisan tak dapat diterbitkan media dan jauhi asumsi 

bahwa Anda tak dapat menyelesaikan sebuah tulisan. Dan ketika Anda 

menulis. Tiba-tiba ide mandeg dan Anda bingung untuk melanjutkan 

tulisannya, sebaiknya tulisan tersebut diendapkan saja lebih dulu dan Anda 

melakukan aktivitas lain sembari Anda tetap berpikir dengan tulisan Anda 

tadi. Percayalah ide segar dan Anda bisa menuntaskan tulisan Anda Hebat. 

Caba saja ! 
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PENUTUP: …………(8)…………………………… 

Yupz, inilah dalih-dalih orang menghindar untuk menulis. Tentu, 

dilapangan masih banyak lagi alasan orang belum atau tidak menulis. 

Alasan orang belum menulis yang saya sampaikan di atas hanya bagian 

kacil dari beribu-ribualasan seseorang menepis diri tak menulis. 

Jadi, dalih belum menulis harus dihilangkan, jika ingin dapat menulis. 

Caranya? Menurut Feby dalam tulisannya ―Dalih‖, dalih dapat dilawan 

dengan kita berdalih pula. Alasan orang belum menulis sebagaimana yang 

saya tulis di atas merupakan dalih negative yang dapat dikalahkan dengan 

dalih positif, lewat manfaat menulis. Pada bagian selanjutnya saya akan 

memaparkan betapa menulis memiliki arti yang sangat penting dalam 

kehidupan:  bagi masa kini, akan datang, dan juga masa lalu. Karena 

menulis kata oang adalah bekerja untuk keabadian. Maka bersiaplah 

menerima manfaat besar menulis ! 

 

Sumber: Andrianto, A (2011), Menaklukkan Media, Jakarta: Elex Media 

Komputindo 

 

 

 

  



220 | Dr. Suud Karim A. Karhami, MA & Prof. Dr. Yetti Supriyati., M.Pd. 

Lampiran 5: Tugas KBM 5  -  Bahasa Indonesia SD kelas IV kategori 

HOTS 

 

MEMBANGUN KALIMAT LOGIS 
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Lampiran 6: Tugas KBM 6  -  Bahasa Indonesia SD kelas IV kategori 

HOTS 

 

MEMBANGUN KALIMAT BARU DARI KALIMAT YANG ADA 

 

Buatlah 5 kalimat aktif baru dan 20 kalimat pasif baru dari kalimat 
dibawah ini  

  

1. Ali memukul anjing 

2. Mangga dikupas oleh Ibu 

3. Andi mengejar kera putih 

4. Bik Ina memasak nasi 
kuning 

5. Ikan lele mengejar ikan 
betok 

6. Semut merah mengintip ulat 
daun 

7. Dua ekor belut berkejaran 
kesana kemari 

8. Ikan emas mengintip umpan 
pancing di sela-sela pohon 
kangkung 

9. Petani teh menyemprotkan 
obat hama 

10. Kertas kuning menempel di 
buku IPA 

11. Tumpahan tinta membasahi 
buku ceritaku  

12.  Eka menyanyikan lagu 
cicak-cicak 

13. Ulat pisang melakukan 
metamorfose menjadi kupu-
kupu dewasa 

14. Kecoa memangsa telur semut 
merah 

15.  Adik diberi hadiah ayah 

  

16. Nenek menuntun kakek 
ke ruang makan 

17. Demonstran berteriak 
dengan lantang 

18. Siapa mengerjakan PR 
Matematika? 

19. Belajarlah Matematika 
dengan tekun 

20. Meja belajarku 
dipenuhi buku 
pelajaran  

21. JKW dan SBY saling 
memuji  kehebatan 
masing-masing 

22. Ulama tidak boleh 
dikriminalisasi 

23. Revolusi mental belum 
banyak 
diimplementasikan di 
sekolah 

24. Siswa perlu 
mengembangkan 
karakter positif 

25. Nelayan menangkap 
ikan dengan pukat 
harimau   
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BAHAN DISKUSI GURU 

Mengapa ini bukan termasuk tugas KBM kategori HOTS idial?  

Bagaimana  merubah tugas ini supaya masuk dalam tugas KBM Bahasa 

Indonesia kelas IV SD yang idial? 

Beberapa contoh tugas KBM Bahasa Indonesia kelas IV yang ideal 

seperti antara lain; 

 HOTS:Buat Alur Cerita –  

 HOTS: Menentukan judul cerita –  

 HOTS: Buat Cerita –  

 HOTS: Buat  Teka Teki Tematis –  

 HOTS: Ganti kalimat tdk lazim  tapi challenging 

 HOTS : apa lagi….. 

  



Pengembangan KBM Kategori HOTS | 223 

Lampiran 7: Tugas KBM 7  -  Bahasa Indonesia SD kelas V kategori 

HOTS 

 

MEMBUAT BUKU JUDUL BEROBAT KE PUSKESMAS 

 

 Buat outline tulisan 
 Buat gambar 
 Tulis teks tulisan 
 Perbaikan 1 – 2 – 3 

 

DISKUSI 

 
 Apa kriteria tulisan yang baik? 
 Apa ciiri pembaca yang baik? 
 Apa ciri penulis yang baik? 
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Lampiran 8: Tugas KBM 8  -  Bahasa Indonesia SD kelas VI kategori 

HOTS 

 

MENDESKRIPSIKAN DIAGRAM 

 

Amati secara teliti diagram hasil belajar dibawah ini, menurut 

Taxonomy Bloom. Setelah itu, kamu cari kamus Bahasa Inggeris untuk 

menterjemahkan beberapa konsep hirarki hasil belajar yang dimulai 

dari tingkat rendah: Knowledge (1), dan terus meningkat ke tingkat 

lebih tinggi berturut-turut: Comprehension (2), Application (3) 

Analysis, (4) Syntesis (5), dan Evaluation (6). Deskripsikan tingkatan 

hasil belajar ini dengan diberikan contoh sehari-hari.   

 

 

Gbr 6: Diagran rincian unsur taxonomy Bloom  
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Lampiran 9: Tugas KBM 9  -  Bahasa Indonesia SMP kelas VII kategori 

HOTS 

 

MENULIS GURINDAM 

Buatlah sebuah gurindam dengan mengikuti contoh dibawah ini 

berkaitan dengan pesan ibadah. Kamu diminta membuat 10 contoh 

gurindam dengan bahasa sampirannya dengan konteks lingkungan 

sekitar 

 
 

Kata Kunci 
 

 
Contoh Gurinam 

 
Maknanya 

 
1. Sholat 
jum‘atan 

 
Jangan lupa makan ketan 
Jangan lupa jum‘atan 
 

 
……………………….. 

2. Syaf 
Depan 

 
Jangan lupa lauk pakai ikan 
Jangan lupa duduk di syaf depan 
 

 
……………………….. 

3, Surat Al 
Kahfi 

 
Jangan lupa dah makan tangan 
dicuci 
Jangan lupa dengan baca surat Al 
Kahfi 
 

 
……………………….. 

4. puasa 
senin-
kamis 

 

 
………………………………. 

 
……………………….. 

5. sedekah 
 

 
………………………………. 

 
……………………….. 

6. peduli 
orang 
miskin 

 

 
………………………………. 

 
……………………….. 

7. do‘a 
khusyu‘ 
 
 

 
………………………………. 

 
……………………….. 
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REFLEKSI INDIVIDUAL 

 

1, Apa saja contoh 

tugas KBM Bahasa 

Indonesia kategori 

LOTS untuk SD? 

Bagaimana cara 

merubah contoh 

tugas KBM 

kategori LOTS ini 

menjadi tugas 

KBM kategori 

HOTS? 

2. Apa saja contoh 

tugas KBM Bahasa 

Indonesia kategori 

LOTS untuk SMP? 

Bagaimana cara 

merubah contoh 

tugas KBM 

kategori LOTS ini 

menjadi tugas 

KBM kategori 

HOTS?  

3. Bagaimana 

merancang tugas 

membaca dan 

menulis sekaligus 

dalam kategori 

HOTS untuk SD. 

Apa contohnya? 

 

 

 

Gbr 7.  Siswa aktif mencari informasi di 

perpustakaan 
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BAB VI 

MERANCANG TUGAS KBM MATEMATIKA SD, SMP 
KATEGORI HOTS 

 
Try not to become a man of success, 

but rather try to become a man of value 

 

Usahakan untuk tidak hanya menjadi orang sukses 

tetapi lebih penting menjadi orang yang santun dan beradab 

(A.Einstein) 

 

 
 

Gbr 1. Guru asyik berdiskusi untuk mengembangkan tugas KBM 

Matematika Kategori HOTS 
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ada dasarnya, semua permasalahan yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari dapat dimanfaatkan untuk merancang dan 

mengembangkan tugas KBM matematika kategori HOTS. 

Bahkan, peristiwa alam konyol dan menggelikan dapat dimanfaatkan 

dan diolah menjadi tugas KBM Matematika kategori HOTS baik untuk 

di SD maupun untuk di SMP. Beberapa peristiwa konyol itu seperti tak 

sengaja memakai jam tangan mati, kebiasaan masyarakat di musim 

hujan atau di musim kemarau, kucing yang sedang menyusui anaknya 

sambil ibuknya berbaring, atau beragam tanaman di halaman rumah 

atau di halaman sekolah. Pada Bab ini akan disajikan tentang 

ketaksengajaan pak Khoirudin memakai jam mati dan diolah menjadi 

tugas KBM kategori HOTS. 

 

6.1 TAK SENGAJA PAKAI JAM MATI 

Pak Khairudin, seorang guru Matematika SMP di Bekasi, tak sengaja 

jamnya mati karena sehari sebelumnya jamnya terjatuh ketika dia 

masuk ke kamar mandi di sekolahnya. Dia tak sadari bahwa jamnya 

mati karena kemasukan air. Juga, sehari-hari memang dia tak pernah 

melihat waktu melalui jamnya karena dia selalu melihat waktu melalui 

smart-phonenya. Sebaliknya, Fathur, guru Fisika di SMP yang sama 

baru beli jam cantiq sehingga menggoda teman2nya untuk bertanya, 

dimana belinya. Pak Khairudin pun, ketika melihat jam pak Fathur, 

berkomentar dan bertanya, jamnya bagus ….dan dimana kau 

belinya…? Pak Fathur, malah bertanya balik karena dia mau sholat 

lohor, ‗…..sekarang pukul berapa pak Khoirudin?‘ Lho.. kenapa 

jamnya? Ujar Pak Khaoirudin. ‗Jamku selalu kecepatan 5 menit setiap 

hari, dan aku lupa mencatatnya sudah berapa hari aku beli jam ini. Pak 

khoirudin melihat jamnya, ‗….sekarang pukul 12.00 sambil melihat 

jamnya‘. Kebetulan pada waktu itu, benar tepat pukul 12.00. Dia 

terkejut dan baru sadar bahwa, jamnya mati. Hanya ketika pak 

Khoirudin melihat jam di dinding sekolah, jawabannya benar, waktu 

itu jam menunjukkan pukul 12.00.  

Dengan kejadian itu, tiba-tiba Pak Khoirudin punya gagasan 

‗out of the box‘ di luar ‗main-stream‘ untuk memberikan tugas 

Matematika HOT ke siswanya berkaitan dengan kejadian jamnya yang 

mati dan jam pak Fathur yang malah kecepatan. Kebetulan seminggu 

sebelumnya Pak Khoirudin pernah mengikuti diklat guru tentang KBM 

P 
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HOTS di Pusat Pengembangan Pendidikan Global, CV Anugerah Alam 

Bekasi. Ini soal tugas KBM HOTS yang dirancang pak Khoirudin. 

 

 

KOMAR TAK SENGAJA MEMAKAI JAM MATI 

 

Secara nggak sengaja Komar menggunakan jam mati karena 
sehari sebelumnya jamnya terkena air hujan sewaktu Komar 
kehujanan pulang dari Pasar Pondok Gede ke Kawasan 
Jatiwaringin, rumahnya. Teman Komar, Darman malah memakai 
jam baru tetapi setiap hari selalu kelewat 5 menit. Muncul 
pertanyaan, dengan membandingkan jam Komar dan jam 
Darman 

 

 

 

Pertanyaan (1) 

 

Pertanyaan (2) 

 

Pertanyaan (3) 

 

 

Meski 
Komar 
memakai 
Jam mati 
dan Darman 
memakai 
jam 
kecepatan 5 
menit. 
Komar lebih 
beruntung 
dari 
Darman, jam 
Komar lebih 
baik dari 
jam Darman. 
Mengapa? 

 

 

Berapa lama jam 
Darman baru 
menunjukkan tepat 
waktu? 

 

Bagaimana dengan 
Syukron yang 
membeli jam di 
pusat jam Senen. 
Jam Syukron bagus 
dan menarik tapi 
jamnya selalu 
terlambat 120 detik 
tiap hari. Berapa 
lama jam Syukron 
baru menunjukkan 
tepat waktu? 
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Jawaban (1) 

 

Jawaban (2) 

 

Jawaban (3) 

 

 

Alternatif jawaban 
(1) 

 

 Karena jam 
Komar 
sebenarnya 
tidak rusak. 
Jam Komar 
hanya 
memerluka
n 
penggantia
n batere 
baru. 

 

Alternatif jawaban 
(2) 

 Jam Komar 
selalu tepat 
waktu 
selama 24 
jam tapi 
tidak 
demikian 
jam 
Darman 

Alternatif jawaban 
(3) 

 Apalagi 
…….. 

 

 

 

 

 

Cari rumusnya dulu? 

 

……………………………… 

……………………………… 

 

Berapa lama? 

 

……………………………… 

……………………………… 

 

Apa kesimpulanmu? 

 

(1) 
……………………………… 

……………………………… 

(2) 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

 

Cari rumusnya dulu? 

 

……………………………… 

……………………………… 

 

Berapa lama? 

 

……………………………… 

……………………………… 

 

Apa kesimpulanmu? 

 

(1) 

……………………………… 

……………………………… 

(2)  

……………………………… 

……………………………… 



Pengembangan KBM Kategori HOTS | 231 

6..2  MENGAPA 5 + 8 = 45……. BAGAIMANA LOGIKANYA?  

Masak sih 5 + 8 = 85, tak mungkinlah. Ini lantaran, baik siswa maupun 

guru terlalu diikat dengan aturan mati, yang tak boleh diubah. Sekolah 

dulu dan sekolah sekarang, khususnya di jenjang pendidikan dasar: SD 

dan SMP, guru hanya terbiasa menyajikan tugas KBM dan soal 

penilaian yang melatih siswa kemampuan mengingat, terutama untuk 

pelajaran yang bermuatan materi mata pelajaran IPS atau sejenisnya.  

Kalaupun, guru melatih keterampilan berpikir  memahami dan atau 

keterampilan menerapkan rumus, baru banyak disajikan pada pelajaran  

untuk mata pelajaran Matematika dan IPA. Padahal era kini, kurun 

teknologi disruptif dan era revolusi industri 4, siswa memerlukan 

keerampilan berpikir tingkat tinggi yang oleh Anderson dan Krathwohl 

(2001) diklasifikasikan sebagai keterampilan berpikir tingkat 4: 

menganalisis, tingkat 5: mengevaluasi, dan tingkat 6: mengkreasi, 

menemukan rumus dan konsep baru untuk solusi masalah kontekstual.  

 

Perhatikan pola operasi Matematika dibawah ini 

 

Dalam 

pelajaran di 

sekolah, di SD, 

symbol 

operasi 

matematika 

(+) bermakna 

penggabunga

n. Kalau 

makna ini 

digunakan 

pada deretan 

bilangan2 di 

sebelah ini 

dengan 

menggunakan 

symbol (+), 

maka 

persamaan 

yang benar 

 

1 + 4 = 5 

2 + 5 = 12 

3 + 6 = 21 

5 + 8 = ..? 

 

 

Sekilas polanya, seperti ini, 2+5=12  itu 

diperoleh dari 2+5+(5) dan bilangan (5) ini 

berasal dari  penjumlahan diatasnya 1+4=5. 

Sekilas pola ini benar. Hint yang bisa 

digunakan utk menemukan pola pada 

persamaan ini adalah antara lain, 

 Symbol (+) bukan penggabungan yang 

biasa digunakan 

 Baris bilangan ke 1 dan baris bilangan ke 

2 berurutan 

 Jumlah dibawahnya merupakan jumlah 

penggabungan biasa dengan 

menambahkan hasil diatasnya 

 Siswa dituntut menemukan rumus baru 

 Siswa dituntut untuk  mencari makna, 

arti dan hakikat symbol (+) 
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hanya pada 

1+4=5. 

Artinya, untuk 

persamaan 

yang lain, 

symbol (+) 

tidak 

bermakna 

penggabunga

n. Lalu apa 

makna symbol 

(+) pada 

persamaan di 

sebelah kanan 

ini? Ini yang 

perlu 

ditemukan 

siswa. 

 

 

PESAN EDUKATIF DARI SOAL INI: 

Aturan harian bergantung konteks dan kesepakatan. Aturan harian itu 

bukan harga mati. Lalu, kesepakatan lama bisa saja dirubah dengan 

kesepakatan baru. Begitu juga, rumus lama bisa saja berubah. Kalau ini 

dilakukan, peserta didik jadi dilatih dengan keterampilan berpikir 

kategori HOTS karena peserta didik didorong untuk mengkreasi rumus 

dan konsep baru. Siswa dilatih berpikir ‗Out The Box‟ atau dibiasakan 

dengan berpikr diluar ‗main-stream‟. Pada soal ini, makna symbol (+) 

bukan lagi penggabungan seperti yang biasa dipelajari siswa di sekolah 

tetapi sudah berubah maknanya menjadi, (AxB)+A dengan A sebagai 

bilangan pertama dan B sebagai bilangan kedua. Rumus ini harus 

ditemukan siswa dengan mengamati pola persamaan diatas. Pada 

keadaan ini, siswa dimotivasi untuk berpikir kritis dengan mungkin 

beberapa siswa akan mengusulkan symbol operasi hitung (+) dengan 

operasi hitung seperti baru untuk pengganti (AxB)+A dengan, mungkin 

ada yang mengusulkan symbol segitiga atau segi empat atau bahkan 

gabungan symbol kali (x) dan symbol (+) menjadi symbol seperti ini Ж. 

Wau … kalau begitu tak terlalu sulit bentuk tugas KBM SD untuk 
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mengkondisikan siswa supaya mau beprikir kreatif dan mendorong 

siswa memberi usul kreatif.   

 

(Sumber: Suud Karim A. Karhami, paper dalam forum   

IPIB Jakarta – November 2018) 

 

 

Penjelasan 5+8 = 85 diawali dengan mengamati beberapa baris 

persamaan penjumlahan itu untuk menemukan pola penjumlahannya. 

Coba, amati dan kajilah persamaan bilangan di sebelah kiri bawah ini. 

Buat persamaan baru yang dimulai dari 0 di bagian paling atas. Kita 

ketahui bahwa, bilangan bulat dimulai dari 0 disebut bilangan cacah. 

 

 

SOALNYA 

  

JALANNYA 

 

 

 

 

………. 

 

1 + 4 = 5 

2 + 5 = 12 

3 + 6 = 21 

………. 

5 + 8 = …. 

 

6 + 9 =…… 

 

 

  

Berapa persamaan baris pertama ini? 

 

0 + 3       = 0 (hasilnya hrs 0. 
Why) 

0 + 1 + 4 = 5 

5 + 2 + 5 = 12 

12+3 + 6 = 21 

21+4 + 7 = 32 

32+5 + 8 = 45 

 

…….? 

Kalau digunakan pola ini, 
maka 1+4=5 tidak masuk, atau 
tidak ditemukan pola 
diatasnya 
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Amati persamaan disebelah kiri. Bilangan sebelah kiri dan bilangan 
sebelah kanan pada tiap persamaan itu merupakan bilangan berurut, 
dari atas kebawah. Siswa dapat menemukan rumusnya dengan 
menemukan makna symbol (+) sebagai (AxB)+A dan symbol 
operasinya dapat diubah dengan simbol baru seperti bisa jadi (Ж) 
sehingga persamaannya bisa ditulis dengan notasi baru: 5 Ж 8=45 

 

6.3 RAIH PRESTASI MATEMATIKA TANPA BANGUN TITIAN 

PRESTASI, MUNGKINKAH?  

Matematika, sering dianggap siswa dan guru sebagai mata pelajaran 

sulit. Karena itu, baik guru maupun siswa merasa hal biasa jika hasil 

belajar Matematikanya tak memuaskan. Padahal bagi siswa yang 

berprestasi dalam pelajaran Matematika, mereka menyadari untuk 

memperoleh hasil belajar Matematika memuaskan mereka dilakukan 

secara bertahap, dari satu anak tangga pemahaman konsep prasyarat 

matematika ke anak tangga lain konsep matematika yang lebih tinggi. 

Ini merupakan titian pemahaman dan penguasaan Matematika yang 

membuat mereka yang punya prestasi itu berprestasi dalam belajar 

Matematika 

Sudah menjadi hukum alam, sebagai sunnatullah, kehendak 

YMK, semua raihan prestasi merupakan AKIBAT yang diproduksi 

beberapa pilar SEBAB. KaLau begitu, untuk meraih NILAI BAGUS di 

sekolah or di PT, siswa or mahasiswa harus merajut TITIAN SEBAB 

berupa pilar2 penguasaan rangkaian materi prasyarat dan materi 

utama. Kalau di dunia usaha, untuk memperoleh UNTUNG, pedagang 

harus membangun TITIAN SEBAB seperti dengan memilih lokasi 

strategis, dan atau meningkatkan kualitas pelayanan. Memang tidak 

mudah membuat TITIAN itu karena kita, termasuk penulis, sudah 

terbiasa dan sering loncat pada harapan memperoleh AKIBAT cepat. 

Lalu mereka menempatkan diri sebagai objek, penerima pasif AKIBAT 

bukan sebagai subjek, pembangun rencana aktif pilar2 TITIAN SEBAB. 

Akibatnya, beberapa pedagang hanya berharap raih keuntungan besar 

dan berharap pilar2 titian sebabnya, ada yang membangunkannya, 

orang lain.  Tak mungkinlah. Ujung-ujungnya, usaha harus gulung 

tikar.  

Singkatnya, harapan meraih AKIBAT dengan mendudukkan 

diri sebagai objek pasif tanpa diimbangi kesadaran individual dengan 
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harus memposisikan diri sebagai subjek aktif untuk menyiapkan dan 

melaksanakan serpihan2 pilar titian untuk raih harapan itu, pasti akan 

menjadi tembok penghalang mental dalam permainan ‗tarik ulur 

pikiran‘ yang akan memperpanjang proses harapan indah itu terwujud. 

Menurut ahli motivasi diri, nasib baik itu baru akan membantu sedikit 

(mungkin less than 5 %) membangun pilar2 ‗TITIAN-SEBAB‘ untuk 

mencapai AKIBAT yang diejawantahkan dalam rupa harapan indah 

itu.  Dan sisa 95 % nya, adalah usaha sendiri untuk membangun titian 

itu. (dalam Karhami, Suud A.K, 2016) 

 

6.4  KBM MATEMATIKA KATEGORI HOTS 

MENTERCENGANGKAN DAN MENTERKEJUTKAN 

Tak mudah mentercengangkan dan menterkejutkan guru, tapi ini 

benar2 terjadi ketika guru SMK PHI Bekasi menerima tugas KBM 

HOTS dalam satu Seminar-Lokakarya (SemiLok) pada gbr. Mereka 

benar2 tak percaya, benar2 terkejut, geleng2 kepala terus sambil mikir 

‗masak sih‘. Mengapa? Karena mereka tak mampu meski untuk 

menemukan 5 opsi jawaban saja dari sejumah 5 milyar opsi 

jawaban…eh …bukan 5 milyar tapi tak berhingga opsi jawaban. Karena 

itu, nara sumber harus melayani peserta either ‗individually‘ or ‗in 

small group‘ seperti tampak dalam photo ini (gbr 2 dan gbr 3). 

 

 

 

Gbr 2: Bu Lisa asyik n lupa waktu  mengerjakan tugas KBM Mat kls 3 

SD  
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Gbr 3: Mereka tak percaya opsi jawaban .  tugas KBM Mat kls 3 SD ada 

milyaran, sedang mereka untuk cari 12 aja sulitnya minta ampun 

 

Dalam SemLok sehari dengan tema ‗Revitalisasi Sekolah melalui 

Impelemtasi KBM HOTS‘ di SMK PHI Jatisari Bekasi pada tgl 25 

Oktober 18 yang diikuti sekitar 52 guru, penulis (DR.Suud Karim A. 

Karhami, MA) sebagai nara sumber tunggal, ada kondisi yang 

menggelitik pikiranku,……percaya nggak….semua guru mengalami 

keranjingan, tertantang, dan lupa waktu ketika mengerjakan tugas 

KBM kategori HOTS padahal tugas KBM nya materi Matematika kelas 

3 SD. Komentar mereka, ‗Masak sih. ..kami mengerjakannya harus 

lama, lupa waktu‘, dan sampai tak sanggup cari 5 opsi jawaban dari 

bermilyar-milyar opsi jawaban. It is impossible, kata bu Lisa guru 

bahasa Inggeris di sekolah ini. Namun begitu, mereka benar2 

kecanduan ingin minta tambah tugas KBM HOTS baru. Ini tugas KBM 

HOTS nya. 
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Tugas KBM Matematika kelas III SD kategori HOTS 

 

……..‖ Anak kembar yang ‗identical twin‘, Ami dan Ama, diberi sebuah 
kue bentuk persegi. Masing-masing mereka kebagian setengah kue. 
Mereka selalu mau sama besar dan sama bentuk. Bagaimana bentuk ½ kue 
itu. Mereka terus diberi kue bentuk persegi kedua, keempat, dan 
seterusnya. Untuk kue kedua, ketiga, keempat dan seterusnya mereka 
selalu minta sama besar, sama bentuk, dan tidak mau sama dengan 
setengah kue sebelumnya. Berapa banyak kue setengahan yang dapat 
kamu hasilkan? Bagaimana kalau mereka mulai melunak dengan cukup 
sama besar saja dan tidak perlu sama bentuk, berapa kue setengahan yang 
dapat kamu hasilkan?‖ (Catatan untuk GURU: kuenya disajikan dalam bentuk 
persegi yg disajikan dalam tiap kertas A4 ada sebanyak 6 persegi, dan kalau sudah 
menemukan 6 setengahan simetris, peserta diberi lagi  lembaran A4 yang memuat 
6 persegi, dan begitu seterusnya) ……… 
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LEMBAR TUGAS: Ini 6 buah Roti Mari Bentuk Persegi 

 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

Contoh opsi (1) 
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Kondisi kini, semua guru sudah mengajar dengan 

mengimplementasikan kurikulum 2013 berbasis kompetensi. Tapi, 

penulis mengundang guru2 mengajar diluar ‗main-stream‘ dengan 

mengasah kompetensi siswa via KBM menterkejutkan dan 

mentercengangkan. Semua guru menyadari bahwa,  semua siswa 

punya potensi dalam wujud ‗kompetensi abal-abal‘ yang belum 

terasah.  Karena itu, hakikat implementasi kurikulum 2013 berbasis 

kompetensi adalah untuk mendorong guru agar mampu mengasah 

kompetensi awal milik siswa itu menjadi kompetensi yang jauh lebih 

hebat. Untuk keperluan ini, guru harus merancang KBM yang 

menterkejutkan dan mentercengangkan siswa sehingga siswa dengan 

difasilitasi guru professional dilengkapi dengan lembar kegiatan 

pembelajaran KBM kategori HOTS akan sibuk mengasah sendiri2 

kompetensi awal itu. 

KBM jenis itu pasti mampu mempertajam kompetensi siswa 

karena semua siswa dikondisikan terlibat aktif mengasah sendiri 

kompetensi yang mula2 abal2 menjadi kompetensi hebat yang siap 

dimanfaatkan dan diperbagus jadi lebih unggul. Siswa harus difasilitasi 

guru supaya mengasah kompetensi terus menerus, berkesinambungan, 

sampai kompetensi awal itu terus berproses menuju lebih baik, lebih 

hebat, lebih unggul, dan lebih berdaya guna. Bagaimana caranya? Salah 

satu kiat untuk ini melalui ajang kompetisi (lomba) dalam artian 

maknawi bukan dalam artian asal menang dalam lomba meski 

mungkin dengan mencurangi lawan. Yang Maha Kuasa (YMK) dalam 

kitab suci, sudah mengingatkan dengan keras supaya tiap individu 

berkompetisi (berlomba-lomba) meraih kebaikan yang bernilai 

kemaslahatan bagi diri dan bagi orang banyak, supaya mereka mampu 

memposisikan dirinya sebagai rahmat alam semesta. KBM jenis ini 

berwujud kompetisi yang menterkejutkan dan mentercengangkan 

siswa. Betapa tidak? Dengan mengikuti kompetisi ini, siswa bukan 

bersaing tapi bekerja sama untuk menang. Tentu guru selalu siap 

membuat ‗record keeping‘ akurat untuk diolah menjadi input siswa 

dalam berkompetisi yang diinginkan.   

Sadarkah kita bahwa, makna kompetisi itu menurut kaidah 

keilmuan, merupakan tata-atur hukum alam untuk raih keunggulan. 

Sayang sekali, kompetisi menurut kaidah keilmuan tak sama dengan 

kompetisi yang dipraktekkan sehari-hari di sekolah. Realitanya, 

kompetisi kini selalu memiliki semangat menaklukkan lawan, sebagai 

wujud semangat ‗konkurensi‘ (menjerembabkan pesaing). Kalau 
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mengakaji asal usul terminologynya, kata ‗kompetisi‘ itu berasal dari 

Bahasa Inggeris  ‗to compete‟ yang berasal dari bahasa latin ‗competere‘ 

yang hakikat arti sebenanya dapat dimaknai sebagai, ‗….bekerja sama - 

menjalin kesepakatan dengan orang lain - atau mencari cara terbaik dan 

cara tercepat secara bersama-sama untuk meraih kebaikan (to seek the 

best together). Disadari bahwa, yang ingin diraih dari kompetisi itu 

adalah menjadi pemenang (winner) dan ‗winner‘ adalah aktivitas ‗to 

win‟. Kalau dicari di kamus ‗to win‟ adalah meraih kemenangan untuk 

menjadi yang terbaik (to do the best) dari pemain. Bahkan dalam konteks 

harga arti ‗compatittive‘, yang berasal dari kata kerja ‗to compete‘, 

berarti murah dan tidak mahal, seperti dalam kalimat ini, ‗We can offer 

extremely compatittive prices to our customers (Kami dapat 

menawarkan harga sangat murah ke pelanggan)‘. Secara gramatika 

bahasa, baik ‗to compete‟ maupun ‗to win‟ sama2 sebagai kata kerja 

intransitif, sama2 kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Disadari 

bahwa, baik ‗to compete‟ maupun ‗to win‟ tidak mengandung makna 

menaklukkan lawan. Karena itu, guru harus merancang kegiatan 

pembelajaran ‗menggelitik/ challenging‘, yang mampu menterkejutkan 

dan mentercengangkan semua siswa, mungkin kompetisi itu disajikan 

melalui permainan, simulasi, atau kompetisi kelompok yang 

mendorong semua siswa berupaya menampilkan kemampuan terbaik 

tanpa sikut sana – sikut sini, bahkan jika perlu melalui kerja sama, 

dengan saling mengajari lawan tanding. Wow …..indahnya muatan 

karakter dalam KBM seperti itu. Inilah yg kuistilahkan dengan KBM 

yang menterkejutkan dan mentercengangkan siswa. Saat ini, penulis: 

saya bersama Prof DR Yetty SS, dosen pasca sarjana UNJ sudah 

melatihkan jenis kompetisi seperti itu melalui seminar dan workshop 

HOTS (Higher Order Thinking Skills) untuk guru2 jenjang Dikdasmen, 

selain itu, kami juga sudah menerbitkan buku praktisnya . Hallo Guru2 

Indonesia …..Yuk Asah Kompetensi Siswa via KBM Menterkejutkan 

dan Mentercengangkan. Penulis yakin, guru2 Indonesia mampu 

menyajikan jenis kompetisi seperti itu untuk mengasah dan 

mempertajam kompetensi siswa. Kita tunggu deh (dalam Karhami, 

Suud A. K, 2016)  

Potensi diri yang bisa dimanfaatkan, disebut ‗kemampuan 

aktual (actual ability)‘ yang muncul dalam wujud ‗kompetensi‘.  Karena 

itu, hakikat pendidikan disekolah dengan kurikulum berbasis 

kompetensi adalah untuk mendorong guru agar mampu mengasah 

kompetensi awal peserta didik menjadi lebih hebat Untuk keperluan 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/offer_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/extreme_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/our
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ini, dalam mengasah kompetensi siswa, pendidik harus melakukannya 

terus menerus, berkesinambungan, sambil membuat ‗record keeping‟ 

supaya kompetensi awal siswa itu terus berproses menuju lebih baik, 

lebih hebat, dan lebih berdaya guna.  

 

6.5  KEBIASAAN UCAP ‘WHY NOT’ SELAMA BELAJAR 

MATEMATIKA 

Salah satu yang penulis dakwahkan dalam Seminar Lokakarya 

(SemLok) sehari di Hotel Aksi 2 Pangkal Pinang pada 19 Oktober 2018 

dihadapan 100 dosen muda IAIN Pangkal Pinang adalah kebiasaan 

mereaksi tawaran ‗challenging‘ dan karena sebagai permintaan yang 

terasa di luar kemampuan diri, mereka harus  menjawab dengan 

ucapan ‗why not‘, yang kalau diterjemahkan bebas, ‗mengapa tidak 

bisa‘ atau lebih tepatnya ‗masak sih aku nggak bisa‘. Barangkali budaya 

di kita termasuk kebiasaan di sekolah, di PT, di sekolah tinggi, di diklat, 

di kantor, mereka sering terlalu cepat berpikir dan mereaksi tergesa-

gesa dengan ungkapan seperti ini, …‗maaf, aku tak bisa ..bro‘,  atau 

‗maaf aku tak mungkin mampu , Sis‘.  

Dari 100 peserta SemLok itu, ketika kutanya dalam Bahasa 

Inggeris , ‗Can you write academic articles in English this assigment?‘. 

Masak sih hanya dua orang yang malu2 mengangkat tangan sambil 

berujar ‗Yes, I can write …Sir‘ dan satu lagi mengangkat tangan sambil 

mereaksi menantang . ‗Why not -- Sir?‘ ( hanya 2 %). Sisanya 98 % 

setiap didekati selalu mengkerutkan keningnya tanda tidak mampu. 

Melihat kondisi seperti ini, tokoh legendaris Revolusi Perancis, 

Napoleon Bonaparte (1769 – 1821), sampai berucap nyinyir pada 

tentaranya, seperti ini, ‗Para serdadu, …ungkapan ‗Why not‘ atau 

ucapan TIDAK MUNGKIN‘ hanya ada dalam kamus para 

‗PECUNDANG (orang yg selalu gagal dan kalah perang)‘ 

Penulis bersyukur, setelah didakwahkan 2 jenis pola pikir yang 

diklasifikasikan Carol Dweck (2016) dalam dua jenis, (1) Fixed Mind-

Set‘ dan (2) ‗Growth Mind-Set‘ dengan contoh kontekstual dengan 

ilustrasi pengalaman pribadi, tampak ada sekitar 70 orang (sudah 70%) 

berani berkata ‗Why not?‘ setelah kuajukan pertanyaan ‗can you 

develop learning material of PAI (Pendidikan Agama Islam) which is 

challenging for your students?‘. Dalam SemLok ini penulis sengaja 

mendorong mereka untuk terbiasa berkomunikasi dengan Bahasa 

Inggeris meski dengan kebahasan dan keterbahasaan yang sangat 
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sederhana. Yang kuketahui bahwa, guru2 Primary Schools di Inggeris, 

sudah terbiasa menjawab ‗The Why Not‘ ketika diajukan pertanyaan 

tantangan untuk berkarya kreatif, ‗can you design and make….?. 

Semoga siswa2 dan mahasiswa2 kita terbiasa juga menjawab ‗why not‘ 

sebagai pesan ‗tak ada yang tak mungkin kuselesaikan‘. (dalam paper 

Karhami, Suud A.K, DR. MA, 2016 – narasumber dan penulis buku 

serial HOTS untuk jenjang Didasmen) 

 

6.6   BELAJAR MATEMATIKA MELALUI MENTALITAS 

KELIMPAHAN BUKAN MENTALITAS KELANGKAAN 

Guru-guru Indonesia tak cukup hanya mampu melatih siswa memiliki 

kemampuan berpikir kategori HOTS tetapi yang juga penting adalah, 

mereka punya semangat bermanfaat bagi teman, orang dekat, dan 

orang lainnya atau yang lazim disebut semangat ‗rahmatan lil-‗alamin‘. 

Kita sepakat bahwa melatih siswa berkompetisi adalah melatih siswa 

bekerja sama untuk menang dengan menghilangkan semangat 

‗menaklukkan‘ lawan.  Dalam budaya kompetisi, yang satu menang 

dan yang lain kalah, malah biasa terjadi satu orang jadi pemenang 

tetapi berpuluh-puluh orang bahkan bisa beratus-ratus orang jadi 

pecundang. Ini sebagai budaya dan kebiasaan ‗menjerumuskan dalam 

belajar Matematika‘. Sampai George Addair (1823 – 1899), ahli real-

estate developer…. Berujar, ‗Everything you have ever wanted is on the 

other side of fear‘/ .. pada dasarnya semua yang Anda inginkan itu, 

ada pada sisi lain ketakutan dan kekhawatiran Anda ).  

Untuk pengembangan semangat ini mungkin, guru-guru dapat 

mencontoh peserta pendidikan di ‗George Addair‘, suatu institusi 

pelatihan karakter . Kita ketahui penjelasan tentang institusi ini sebagai 

berikut, ‗…. George Addair is known for serving humanity through his 

Omega Vector Programs. Omega was created in 1978 and in the last four 

decades or so, George has managed brighten up the future of more than 65,000 

graduates. These graduates have contributed to the world with the inspiration 

and knowledge they have received from George Addair. Omega is basically 

program of self-knowledge for anyone who wishes to live a life more effective 

(sumber: https://successstory.com/quote/george-addair). Yuk kita 

berani merubah diri ……..dari koridor ‗main-stream‘ ke koridor baru 

out of the box‘ …. kalau ingin mewujudkan indonesia baru. Untuk 

merubah Indonesia, semua rakyat bertanggung jawab untuk 

melakukannya. Bukan hanya merubah prilaku, dan merubah artefak 

https://successstory.com/quote/george-addair
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hasil karya kita, tetapi yang lebih penting adalah ‗merubah pola pikir 

diri‘ mulai dari sekarang. Sampai2,  Barrack Obama, Presiden US ke 44 

berujar untuk memprovokasi pikiran khalayak yang berada dalam 

koridor ‗main-stream‘ seperti ini: …..Change will not come if we wait for 

some other person or some other time. We are the ones we‟ve been writing for. 

We are the change that we seek (Barrack Obama, 2010) yang 

kuterjemahkan  bebas dengan bumbu2 khas daerah menjadi seperti ini, 

‗Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain 

melakukannya atau menunggu pada waktu lain yang tepat. Pada 

dasarnya, kita semua adalah orang-orang yang sebenarnya sudah sejak 

ada di dunia ini kita sudah menuliskan dan merencanakan perubahan 

itu. Karena itu, kita adalah perubahan yang sedang kita cari-cari itu‘. 

 Selanjutnya, guru-guru sewaktu melatih siswa berpikir pada 

kategori HOTS juga perlu dimuati dengan yang oleh, Steven Covey 

disebut sebagai ‗mentalitas kelimpahan‘ yang di ‗drive‘ oleh ‗pola pikir 

kelimpahan‘, yaitu sebuah konsep yang menyebutkan bahwa seseorang 

mempercayai terdapat cukup sumber daya dan kesuksesan untuk 

dibagikan dengan sesamanya. Dia membandingkanya dengan "pola 

pikir kelangkaan" misalnya seperti, kompetisi yang merusak dan tidak 

perlu, yang ditemukan pada ide bahwa, jika orang lain menang atau 

berada dalam situasi sukses, itu berarti Anda yang kalah; tidak 

mempertimbangkan kemungkinan adanya kemenangan bagi kedua 

belah pihak (dalam satu cara atau lainnya) pada situasi yang terjadi. 

Individu dengan mentalitas kelimpahan akan mampu ikut merayakan 

keberhasilan orang lain daripada merasa terancam olehnya. Gagasan ini 

muncul setelah terbit buku best seller nya, "The 7 Habits of Highly 

Effective People" (Stephen R.Covey, 2016). Setelah terbitnya buku ini, 

sejumlah buku lainnya bermunculan membahas tentang ide tersebut. 

Covey berpendapat bahwa mentalitas kelimpahan muncul dari 

memiliki harga diri yang tinggi dan rasa aman dan memimpin kepada 

pembagian keuntungan, pengakuan dan tanggung jawab. Organisasi 

juga perlu mengaplikasikan mentalitas kelimpahan ketika melakukan 

bisnisnya. 
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LAMPIRAN TUGAS KBM MATEMATIKA  

KATEGORI HOTS  
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Lampiran 1: Tugas KBM 1  -  Matematika SD kelas IV kategori HOTS 

 

Persamaan Melalui Operasi Hitung 

 

 

 

 

Berapa nilainya? 

Apa contoh penjumlahan benda sekitar yang ada didekat 

rumahmu? 

 

1 apel  + 1 apel + 1 apel = 15 ….. 

1 apel + 1 pisang + 1 pisang = 11 …. 

1 apel + 3 pisang + 2 kedondong = 18 …. 

2 apel + 5 pisang + 1 kedondong = ? 

5 …….+ 3 ………   + 8 …………     = ? 

.. ayam + .. ayam + … ayam    = … ayam 

 

BAGAIMANA CONTOH SOAL DENGAN 

PENGURANGAN? 

 

10 ….. – 4 ……. = ….. …….. 

5 ayam – 2 bebek = 8 ……. 
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Lampiran 2: Tugas KBM 2  -  Matematika SD kelas V kategori HOTS 

 

Berpikir Matematika 

 

 

 

Berapa nilai operasi hitung ini, kalau 

 

2 + 10 = 16 ………………… 16 

 

3 + 11 = 20 ………………… 20 

 

25 + 14 = 89 ……………… 89 

 

36 + 25  = ………………….  

 

48 + 56  = ……. 

 

14 + ….. = 250 

 

….. + 25 = 85 

 

 

Bagaimana Sokusinya? 
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Lampiran 3: Tugas KBM 3  -  Matematika SD kelas V kategori HOTS 

 

Luas Empat Persegi Panjang 

 

 

 Sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Salah satu 

sisinya berbatasan dengan sungai. Tanah tersebut akan 

dipagari, kecuali sisi yang berbatasan dengan sungai. 

Jika panjang pagar yang tersedia 100 meter, berapa 

luas maksimum yang dapat dipagari? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sungai 
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Lampiran 4: Tugas KBM 4  -  Matematika SD kelas II kategori HOTS 

 

Piramida Bilangan 

 

 

 

Pilihlah 4 bilangan berbeda dengan 1 digit misal kamu memilih 1, 2, 3, 

4. Letakkan bilangan itu pada dasar piramida, seperti contoh. 

Jumlahkan angka yang berdekatan, dan hasil penjumlahkan diletakkan 

pada kotak atas. Dan begitu seterusnya sampai penjumahan akhir 

berada pada puncak piramida. Bagaimana susunan 4 bilangan di dasar 

supaya diperoleh hasil penjumlahan terbesar? Bagaimana susunan 4 

bilangan di dasar supaya 
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Gunakan lembar Piramida Bilangan Ini 
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Lampiran 5: Tugas KBM 5  -  Matematika SD kelas III kategori HOTS 

 

Yuk … MEMBANTU ANAK KEMBAR 

 

  

 Anak kembar yang ‗identical twin‘, Ami dan Ama, 

diberi sebuah kue bentuk persegi. Masing-masing 

mereka kebagian setengah kue. Mereka selalu mau 

sama besar dan sama bentuk. Bagaimana bentuk ½ 

kue itu yang simetris. Mereka terus diberi kue bentuk 

persegi kedua, keempat, dan seterusnya. Untuk kue 

kedua, ketiga, keempat dan seterusnya mereka selalu 

minta sama besar, sama bentuk, dan tidak mau sama 

dengan setengah kue sebelumnya. Berapa banyak kue 

setengahan yang dapat kamu hasilkan? Bagaimana 

kalau mereka mulai melunak dengan cukup sama 

besar saja dan tidak perlu sama bentuk, berapa kue 

setengahan yang dapat kamu hasilkan? 
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Lampiran 6: Tugas KBM 6  -  Matematika SD kelas III kategori HOTS 

 

BERAPA NILAINYA, HITUNG CEPAT 

 

Berapa nilainya 1+2+3+ …10.000000000 = ……? 

 

 

Catatan untuk Guru: 

 

Untuk menemukan jawaban ini kalau dilakukan secara manual perlu 

waktu bertahun-tahun. Artinya, supaya dapat ditemukan tidak lama, 

siswa perlu menemukan rumus untuk mencarinya. Ini indicator 

berpikir kategori HOTS. 

 

Supaya siswa menemukan rumus, siswa dapat melihat beberapa pola 

penjumahan tetapi harus menampilkan hal yang sederhana. Misalnya 

dimulai dari 1+2+3=6, lalu berturut-turut diteruskan seperti ini, 

 

1+2+3                     = 6…...…………..ada 3 angka 

1+2+3+4                 = 10 ……………..ada 4 angka 

1+2+3+4+5             = 15 ……………..ada 5 angka 

 

1+2+3+………..+10= 55 ……………..ada 10 angka 

1+2+3+………..+20= 210 ……………..ada 20 angka 

1+2+3+………..+30= 465 ……………..ada 30 angka 

 

Rumus: 

4/2x4 + 4/2       =10 ………………..ada 4 angka 

10/2 x10 + 10/2 = 55 ……………..ada 10 angka 

30/2 x 30 + 30/2 = 465 ……………..ada 30 angka 
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10.000.000/2 x 10.000.000 + 10.000.000/2=. ….ada 10.000.000 angka 

(5.000.000)x(10.000.000 + 5.000.000=50.000.000.000.000+5.000.000 =? 

= 50.000.005.000.000 

Jadi hasilnya 1+2+3+ …+10.000.000=50.000.005.000.000 
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Lampiran 7: Tugas KBM 7  -  Matematika SD kelas IV kategori HOTS 

 

Menjumlahkan Angka Pada Bola 

 

Ada 8 buah angka yang tertulis pada 8 bola. Bagaimana mengatur 

angka-angka itu agar jumlah angka pada tiga bola itu  sama dengan 30? 

 

Lalu, dengan tiga angka, jumlahnya jadi 40. Angka apa saja itu? 

 

 

CATATAN UNTUK GURU: 

 

(1) Kalau untuk jumlah 30, tinggal membalikkan angka 9 menjadi angka 6 

sehingga 3 bola yang berjumlah 30 itu terdiri dari : 

 

6+11+13 = 30 

 

Hanya tugas KBM seperti ini bukan termasuk soal kategori HOTS. Soal ini 

hanya masuk soal kategori MOTS karena keterampilan yang dimiliki siswa 

untuk mengerjakan tugas ini hanya pada level 2 yaitu keterampilan 

memahami.  

 

(2) Kalau untuk tugas KBM ke-2 dengan mencari 3 bola berharga 40, 

penjelasannya melalui  matematika kontekstual, atau yang lazim disebut 

‗Realistic Mathematics‘. 

 

Jadi yg nilai 40 harus diawali dg diskusi ini 11+7+5=23......Dlm ‗Realistic 

Mathematics‘ atau matematika kontekstual, yg ada dlm kehidupan sehari-

hari, pertanyaannya 23 ini apa? Kan harus ada satuannya ....Nah disini kita 

mulai terprovokasi....mulai tahu jawabannya khan? 

 

Gmn teruskan ... 
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Kita setuju bahwa, 23 org atau 23 pisang jelas salah 

Begiitu juga, 23 jari juga salah....Mengapa? 

Ini karena 23 org atau 23 pisang atau , 23 jari ,tak ada dalam kehidupan 

sehari hari 

 

Yg benar itu spt 23 lembar kertas À4 karena ada dalam keidupan sehari-hari 

 

Penjumlahan (11+7+5=23) ini ttg penjumlahan bbrp bungkus singkong oleh 

pedagang singkong, yang rinciannya adalah.. 

 

 11 bungkus singkong yg masing2 bungkus beratnya 1 kg 

 7 bungkus singkong yg masing2 bungkus beratnya 2 kg 

 5 bungkus singkong yg masing2 bungkus beratnya 3 kg 

 

Jadi jumlah berat (11+7+5) bungkus singkong beratnya 40 kg 

Atau ditulis 11+7+5=40 .....maaf ini agak tricky ....tapi ini ada dalam 

kehidupan sehari-hari 

Ini masuk contoh tugas KBM HOTS ..dg siswa berpikir RM (Realistic 

Mathematics) sementara di sisi lain banyak org berpikir TM (textbook 

Mathematics) 
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Lampiran 8: Tugas KBM 8  -  Matematika SMP kelas VIII kategori 

HOTS 

 

MENGALI DAN MENGURANG CEPAT DENGAN RUMUS 

TEMUAN 

 

 

Bagaimana cara mencari nilai hasil kali ini secara cepat: 

 

 23 x 17 = …. 

 32 x 28 = ….. 

 42x38 = …… 

 51 x 49=… 

 63x57 = 3600 -9 = 3591 

 78 x62 =4900 – 64 

 89 x 91 = ….. 

 95 x 85 = …… 

 102 x 98 = ….. 

 211 x 189 = …. 

 

Bagaimana cara mencari nilai hasil pengurangan ini secara cepat: 

     –    = ….. 

     –    = ….. 

     –    = ….. 

     –    = ….. 

     –    = ….. 
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CATATAN UNTUK GURU 

Soal perkalian ini dapat dicari dengan rumus ini: 

 (a+b)(a-b) =    –    

Kalau perkalian ini dicari dengan rumus ini, hasil perkalian nya akan 

lebih cepat. Kalau dengan jalan manual  mungkin satu soal 

memerlukan 2,5 menit tapi dengan rumus ini akan mungkin hanya 

memerlukan 1 menit satu soal. Mencari hasil perkalian dengan cara ini 

dan siswa menemukan penerapan rumus ini, maka tugas KBM  ini 

dapat dimasukkan dalam kategori tugas KBM Matematika kategori 

HOTS. 

 

Soal pengurangan ini dapat dicari dengan rumus ini: 

 

    –   = (a+b)(a-b) 

 

Kalau pengurangan ini dicari dengan rumus ini, hasil pengurangannya 

akan lebih cepat. Kalau dengan jalan manual  mungkin satu soal 

memerlukan 3 menit tapi dengan rumus ini akan mungkin hanya 

memerlukan 1,5 menit satu soal. Mencari hasil pengurangan dengan 

cara ini dan siswa menemukan penerapan rumus ini, maka tugas KBM  

ini dapat dimasukkan dalam kategori tugas KBM Matematika kategori 

HOTS. 

 

Contoh Pengerjaan untuk perkalian: 

 

 63x57 =  (60+3)(60-3) =     –   = 3600 - 9 = 3591 

 78 x62 = (70+8)(70-8) =     –    4900 – 64 = 4896 

Contoh Pengerjaan untuk pengurangan: 

 

     –    = (75+25)(75-25)= (100)(50)=5000 

     –    = (55+15)(55-15)=(70)(40)=2800 
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REFLEKSI INDIVIDUAL 

 Salah satu peralatan 

sederhana yang biasa 

digunakan siswa SD 

maupun siswa SMP 

dalam belajar 

Matematika, adalah 

batang korek api. 

Bagaimana 

merancang tugas 

KBM Matematika SD 

dengan batang korek 

api dan tugas KBM 

Matematika SMP 

dengan bungkus 

kotak korek api 

supaya menjadi tugas 

KBM Matematika 

kategori HOTS? 

 

 

Gbr 2: Pantai Tanjung Tinggi -Belitung 

Amati suasana pantai Tanjung Tinggi ini secara 

teliti. 

 Bagaimana memanfaatkan gambar pantai 

Tanjung Tinggi ini untuk merancang tugas 

KBM Matematika kategori HOTS di kelas I 

SD? 

 Bagaimana memanfaatkan gambar pantai 

Tanjung Tinggi ini untuk merancang tugas 

KBM Matematika kategori HOTS untuk 

kelas VII SMP? 

 

TUGAS KBM MATEMATIKA KATEGORI HOTS UNTUK SD 

 Selesaikan soal ini, dengan mengamati pola yang ada, 

1 + 2 = 3 

2 + 3 = 8 

3 + 4 = ….. 

TUGAS KBM MATEMATIKA KATEGORI HOTS UNTUK SMP 

 Selesaikan soal ini, dengan mengamati pola yang ada, 

2a + 3b       = 13 

5a + 6b       = 28 

8a + 9b       = …. 

11 a + 12 b = …. 
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BAB VII 

MERANCANG TUGAS KBM BAHASA INGGERIS SMP 
KATEGORI HOTS 

 

Those who sleep with dogs will rise with fleas 

Siapa saja yang tidur bersama anjing pasti akan terbangun bersama 

kutu (anonym) 

 

 

 

Gbr.1: Hewan Langka, Koala. Dimana ditemukan hewan ini? 
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eperti juga pengajaran Bahasa Indonesia, pengajaran Bahasa 

Inggeris tidak hanya diarahkan pada kemampuan siswa 

memahami dan menerapkan tatabahasa dalam Bahasa Inggeris, 

tetapi juga dan yang paling penting adalah keterampilan 

berkomunikasi dalam bahasa Inggeris yang meliputi tiga kemampuan 

dasar: menulis, membaca, mendengar/ menyimak, berbicara dalam 

bahasa Inggeris. Untuk keperluan ini, salah satunya, semua siswa harus 

memiliki kebiasaan suka baca, membaca berbagai buku yang berguna 

bagi kehidupan sehari-hari anak seperti, pengetahuan tentang makanan 

sehat, pengetahuan tentang unsur dan gas yang rusak lingkungan, atau 

pengetahuan yang berguna lainnya, atau juga tentang prilaku dan 

karakter positif guna siswa terbiasa melakukan silaturrahim positif. 

Berkaitan dengan suka baca, bukan karena bawaan lahir tetapi 

kebiasaan yang dilatihkan sesering mungkin setiap hari sebagaimana 

disampaikan oleh Teri S. Lesesne sebagai berikut, ‗The love of reading is 

not innate, it is a habit which must be cultivated, yang penulis artikan 

sebagai ‗Suka baca bukan bawaan lahir tetapi suatu kebiasaan yang 

perlu dijadikan budaya dan dilatihkan (dalam Antoni Ludfi Arifin, 

2013, dalam buku ‗Be A Reader: Mendulang Aksara, Meraih Makna, 

Jakarta: PT Gramedia). 

 

7.1  MENGENAL DAN MEMAHAMI TATA BAHASA BAHASA 

INGGERIS 

Hal pertama yang biasa dipermasalahkan siswa dalam bahasa Inggeris 

adalah arti kata atau arti idiom kalimat dalam bahasa Inggeris. 

Misalnya, mungkin siswa tak mengalami kesulitan kalau hanya 

mencari arti kata ‗window‘ yang berarti ‗jendela‘ tetapi ketika ditulis 

‗window shoping‘, artinya bukan toko jendela dengan anggapan, shop 

= toko dan window = jendela. Disini, arti idiom to window shopping 

adalah sama dengan ‗melakukan kegiatan lihat-lihat barang belanjaan 

yang mengundang pembeli untuk membelinya, misalnya,melihat-lihat 

berbagai jenis ikan ketika ingin membeli ikan di pasar ikan. 

 Nah sekarang, pembaca dibawa untuk melihat arti dan 

terminology Bahasa Inggeris yang tidak lazim digunakan dalam bahasa 

sehari-hari di Indonesia, tetapi biasa digunakan di beberapa kota di 

Inggeris. Kata dan terminology Bahasa Inggeris itu antara lain adalah 

‗what is the correct way of …‘(halaman 58 dalam buku : Mc Donald, Fred 

& Marshal, Jeremy/ 1999), Questions of English: Your questions about 

S 
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the English Language ansewered by The Oxford Ductionaries Team, 

London: BCA, Oxford University Press).  

 

 

Tugas KBM Bahasa Inggeris SMP kls VIII kategori HOTS 

Waktu : 45 menit 

 

(Kompetensi: Mendeskripsikan info Bahasa inggeris setelah 

melihat dan membaca kamus secara teliti) 

Bacalah info dalam Bahasa Inggeris ini secara hati-hati dan kamu 

dibolehkan melihat kamus, sambil membaca halaman  58 buku ‗Mc Donald, 

Fred & Marshal, Jeremy/ 1999‘. Apa makna pernyataan ini? How can you 

write in English this essence texts with not more than three sentences? Pada 

info dibawah ini terdiri dari 4 kalimat hanya kalimatnya panjang-panjang. 

Bagaimana merubah agar kalimatnya pendek dan sederhana, meski jumlah 

kalimatnya lebih banyak dari 4 kalimat? 

One of the greatest difficulties in writing dictionaries for ordinary use is the 

balancing of two different aims: (1) describing actual usage accurately („descriptive 

lexicography‟), and (2) distinguishing between correct and incorrect usage 

(„prescriptive lexicography‟). In fact , „correct usage‟ is not graven in tablets  of 

stone, but it is simply the usage which is generally accepted among English 

speakers. What was perfectly acceptable to one generation may appear quite wrong 

to the next, and what is quite acceptable in ordinary conservation may not be 

appropriate in a formal speech or a business letter.  The constant changing of the 

language effects it in all its aspects: pronounciation, spelling, grammar,punctuation, 

and word meanings and usage. 

 

 Apa perkiraan arti dari ‗what 

is the correct way of …‘? 

 Bagaimana kalimat yang 

cocok yang memuat 

terminology ini ‗what is correct 

way of …‘ini dalam Bahasa 

Inggeris? 

  Dalam 4 kalimat Bahasa 

Inggeris itu strukturnya S-P-O 

 

1,  One of the greatest difficulties in 

writing dictionaries for ordinary use is 

the balancing of two different aims: (1) 

describing actual usage accurately 

(„descriptive lexicography‟), and (2) 

distinguishing between correct and 

incorrect usage („prescriptive 

lexicography‟) 
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atau minimal S-P. Tunjukkan 

unsur S-P-O dari keempat 

kalimat itu.  

 Bagaimana 

menyederhanakan, 4 kalimat 

itu menjadi kalimat sederhana 

tapi maknanya sama? 

 Bagaimana membuat pesan 

baru dengan 4 kalimat 

sederhana Bahasa Inggeris 

dengan pola S-P-O dari 4 

kalimat diatas yang pesannya 

tentang berwisata? 

 

(kalimat ini disederhanakan menjadi) 

………………………………………… 

………………………………………… 

2, In fact , „correct usage‟ is not graven in 

tablets  of stone, but it is simply the 

usage which is generally accepted 

among English speakers 

 

(kalimat ini disederhanakan menjadi) 

………………………………………… 

………………………………………… 

3, What was perfectly acceptable to one 

generation may appear quite wrong to 

the next, and what is quite acceptable in 

ordinary conservation may not be 

appropriate in a formal speech or a 

business letter. 

(kalimat ini disederhanakan menjadi) 

………………………………………… 

………………………………………… 

4, The constant changing of the language 

effects it in all its aspects: 

pronounciation, spelling, 

grammar,punctuation, and word 

meanings and usage 

 

(kalimat ini disederhanakan menjadi) 

………………………………………… 

………………………………………… 
 

(Cari contoh lain?) 

1. What is the correct way of 

….. 

 Penggunaan terminology ini, 

‗what is the correct way of …‘ 

seperti ini: ‗my dictionary has an 

entry for ‗rain-forest‘ as two 
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……………………………………. 

……………………………………. 

 

2. Which is the correct way of 

….. 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

 

3. What is the correct way of 

….. 

 

……………………………………. 

……………………………………. 
 

words, but all the leaflets from a 

local conservation group spell it 

as one word, rainforest. What is 

the correct way of writing 

rainforest? 

 

 

 Mengapa tugas ini masuk dalam tugas Bahasa Inggeris dalam 

kategori HOTS? 

 Dengan mengamati langkah siswa mengerjakan tugas, apa jenis 

keterampilan berpikir yang dilatihkan melalui tugas ini, pilih 

diantara C1-C2-C3-C4-C5-C6? 

 

 

7.2  MELATIH SISWA SUKA BICARA DAN DENGAR TUTURAN 

DENGAN BAHASA INGGERIS 

Pada dasarnya, mengajar bahasa Inggeris di SMP atau juga di SD, guru 

Bahasa Inggeris memberikan tugas supaya siswa aktif berbahasa 

Inggeris. Pada bagian ini siswa didorong untuk berbicara dan 

mendengar bahasa Inggeris. Selama berbicara, siswa didorong untuk 

menghafal dan membiasakan bahasa sehari-hari sewaktu berbicara 

dengan Bahasa Inggeris. Misalna, beberapa ucapan yang wajib 

dihafalkan dan dipahami sewaktu berbicara dan berdiaog dalam 

Bahasa Inggeris adalah hal-hal berikut; 
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Topik: Berbicara Bahasa Inggeris Sederhana 

 
 

NO 
 

INTI 
PEMBICARAAN 

 
UCAPANNYA  

(direkam dan masing- 
masing siswa memiliki 

dokumen portofolio 
rekaman ini ) 

 
ARTINYA 

 

 
1 

 
Ucapan salam 

 

 Good morning 

 Good afternoon 

 Good night 
 

 
………………………… 
………………………… 

 
2 

 
Bertanya kabar 

 

 How are you? 

 Are you well? 
 

 
………………………… 
………………………… 

 
3 

 
Bertanya 
identitas 

 

 Where do you come 
from? 

 Who are you? 

 What is your phone 
number? 

 What is your favourit 
food? 
 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 

 
4 

 
Menjelaskan 
kabar 

 
………………………… 
………………………… 

 
………………………… 
………………………… 
 

 
5 

 
Menjelaskan 
Identitas 

 

 My old brother is 
Achmad. He is at 
Junior High Scgool: 
SMPN 1 Tanjung 
PandAN. He loves 
mathematics 

 ………………………… 
 

 
………………………… 
………………………… 
 

 
6 

 
Cerita 
pengalaman 

 
………………………… 
………………………… 
 

 
………………………… 
………………………… 
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7 

 
Cerita karir 

 
………………………… 
………………………… 
 

 
………………………… 
………………………… 
 

 

 

Topik: Mendengar Bahasa Inggeris Sederhana 

 

 

NO 

 

INTI 
PEMBICARAAN 

 

PESANNYA 

 

REAKSI INDIVIDUAL 

 

 

1 

 

 

Video 1, lama 3 
menit 

 

…………………………… 

 

 

…………………………… 

 

 

2 

 

Video 2, lama 3 
menit 

 

…………………………… 

 

 

…………………………… 

 

 

3 

 

Video 3, lama 5 
menit 

 

…………………………… 

 

 

…………………………… 

 

 

4 

 

Video 4, lama 5 
menit 

 

…………………………… 

 

 

…………………………… 

 

 

5 

 

Video 5, lama 10 
menit 

 

…………………………… 

 

 

…………………………… 

 

 

Catatan:  

Guru mencari sendiri beberapa video umum yang edukatif yang 

pembicarannya dalam bahasa Inggeris sebanyak 5 video yaitu, video 1, 

video 2, video 3, video 4, video 5 

Selanjutnya, guru Bahasa Inggeris di SMP atau di SD perlu berusaha 

untuk,  
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 Menyajikan dengan tugas KBM HOTS, contohnya  seperti 

dibawah ini. 

 Membiasakan siswa suka dengar video pembicaraan dan dialog 

dalam Bahasa Inggeris (cerita garis besarnya saja) 

 Melakukan simulasi berbahasa Inggeris jadi petugas hotel (hafal 

saja minimal lima kalimat yang biasa digunakan oleh petugas 

hotel, seperti ‗good morning, can I help you …Sir?‘) 

 Membiasakan suka buka kamus, baik kamus Ind-Ing atau 

kamus Ing-Ind 

 Membiasakan untuk membaca buku cerita atau buku informasi 

dalam Bahasa Inggeris 

 

Kadangkala guru Bahasa Inggeris hanya menginginkan, bunyi 

ucapan khusus vacabolary yang agak jarang diucapkan. Perintahnya 

dalam Bahasa Inggeris yang menjelaskan tentang bunyi yang perlu 

diucapkan siswa. Tugas seperti ini termasuk tugas KBM Bahasa 

Inggeris dalam kategori HOTS, karena siswa dituntut terampil 

memaknai perintah bunyi ucapan dan lalu siswa diminta untuk 

mendemonstrasikan bunyi Bahasa Inggeris yang diminta. Bentuk tugas 

KBM itu adalah sebagai berikut ini. 

 

Tugas KBM kategori HOTS: Buliding vocabulary 

1. Describe the sounds that are made when you 

 Drop a metal spoon on the floor 

 Use sandpaper to scrape paint off a surface 

 Release air from a balloon 

 Turn on an electric fan at full speed 

 Open a door with rusty hinges 

 Drop several metal trays 

 Switch on the air-conditioner 

 Hurriedly throw cutlery into a kitchen drawer  

 Press the horn of a car 

 Start the engine of a car 

  

2. What produces the following sounds? 

Work in groups. You may use a dictionary 
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Whirr     -    clang   -   boom   -   drone   -   hiss   -   mar 

 

Screech  - rasp   -   rattle   -   clatter   -  blare   -   buzz 

 

Sumber: Rosalind Sim (1997), New Clue 2: Course in Learning and Using 

English, Singapore: Curricuum Planning & Development Division Ministry of 

Education Singapore. 

 

 

7.3  MELATIH SISWA SUKA MENULIS BAHASA INGGERIS 

Memang sebagian besar siswa merasa berat dan sulit menulis bebas 

dalam Bahasa Inggeris. Guru tetap perlu menghilangkan perasaan 

siswa sulit menulis Bahasa Inggeris ini dengan melatih siswa untuk 

menulis satu atau dua kata Bahasa Inggeris untuk menjawab 

pertanyaan guru dalam Bahasa Inggeris sehari-hari dan sederhana 

seperti, ‗where do you live?‘ (mungkin Jawab Siswa singkat dengan 

menuliskan: at Jalan Pulau Pejaba 5 atau hanya at Pondok Gede) – 

‗where does your young brother live?‘ (mungkin jawab siswa hanya 

dengan menuliskan ‗Tangerang‘) – ‗what is your Dad name?‘ (mungkin 

jawab siswa hanya dengan menuliskan singkat, ‗Pak Suhandi‘)‘– dan 

dengan pertanyaanan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

mendorong siswa menulis dengan satu atau dua kata sederhana.  

Pada tahap awal, guru mengajukan pertanyaan yang 

jawabannya cukup dalam Bahasa Indonesia seperti nama jalan, nama 

kota, nama teman, nama orang tua. Pada tahapan selanjutnya, mulai 

siswa dilatih menuliskan yang jawabannya dalam Bahasa Inggeris 

seperti ‗school‘ – ‗market‘ – ‗football‘ – ‗lunch‘ – ‗dinner‘. Untuk latihan, 

apa jenis pertanyaan dalam Bahasa Inggeris yang jawabannya ada kata-

kata dalam Bahasa Inggeris ini ‗school‘ – ‗market‘ – ‗football‘ – ‗lunch‘ – 

‗dinner‘.  

Ini contoh tugas KBM Bahasa Inggeris yang mendorong dan 

memotivasi siswa untuk mau menulis Bahasaeris Inggeris. Tugas ini 

diawali dengan membaca, menterjemahkan teks Bahasa Inggeris, lalu 

baru menjawab dengan menulis dalam Bahasa Inggeris 
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Tugas KBM Bahasa Inggeris kategori HOTS 

Kelas VII SMP 
 

 

 Do any member of your 
family or your extended 
family (grandfathers, 
aunts, uncles, and cousins) 
have the abilities and 
qualities named in the 
‗family tree‘ at the right? If 
they do write their names 
in the spaces above those 
attributes or talents. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Add the name of the other relatives 
to the tree and below each name , 
write the abilities or qualities you 
appreciate most in that person 

  

 

 Work in group , which 
of the world below do 
you immediately 
associate with the idea 
of ‗family‘? Take turns 
to explain the cinection 
that you perceive 
between the word and 
the idea. 

  

 

 In group, define the prhase ‗family 
trees‘ . Then suggest three ways in 
which ‗ties‘ in families can be 
strengthened.  

 

A 

handyman 

Generous 

You: 

…. 

Marvelous 

cook Talented 

singer 

helpful 
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Gbr 2: Family Circles 

 

 

7.4  MELATIH SISWA TERAMPIL MEMBACA TEKS BAHASA 

INGGERIS 

Meskipun, ketika siswa ditugaskan membaca teks Bahasa Inggeris, 

siswa tak mesti tahu artinya dalam Bahasa Indonesia, sebaiknya siswa 

tetap mengetahui artinya. Kalau siswa tahu artinya, siswa dapat 

membaca Bahasa Inggeris dengan penuh mimik. Supaya tak 

memberatkan siswa, teks Bahasa Inggeris yang dibaca untuk kelas VII 

SMP tentu tak perlu panjang-panjang tapi cukup satu atau dua kalimat. 

Atau kalaupun satu atau dua kalimat, sebaiknya kalimat itu bermakna 

seperti tugas ini. 

I 

Friendship 

dream 

Family

hily 
team 

time 

support 

success 
we 
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Bacalah! 
 
…….Give me a lever long enough ... and single handed I can move the 
world,…..  (dalam Peter M Senge dalam The Fifth Discipline, 1990) 
 

 
Artinya: 
 
Beri aku tuas yang cukup panjang ... dan satu tangan pun aku bisa 
menggerakkan dunia 
 

 
Bacalah! 
 
A CEO asked a teacher a kind of rude question about her job. She 
respond eloquently 
 

 
Arti terjemahan pertama 
 
Seorang CEO bertanya kepada seorang guru semacam pertanyaan kasar 
tentang pekerjaannya. Dia menanggapi dengan fasih 
 

 
Arti terjemahan kedua yang agak diterjemahkan secara lebih bebas 
 
Seorang pimpinan (CEO = Chief of Excutive Office/ Manager Ekkutif) 
bertanya ke seorang guru dengan pertanyaan kurang sopan tentang 
tugasnya. Guru itu menjawab pertanyaan itu dengan lancer, fasih dan 
sangat sopan 
 

 

Bacalah teks menarik ini secara teliti. Bacalah dengan 

pemahaman tinggi. Kerjakan tugas setelah membaca sesuai permintaan 

dalam teks. Disini teks 1, teks 2, teks 3 tentang bacaan menarik 

berkaitan dengan ‗Kehidupan Keluarga Inti: Ayah – Ibu – Anak2‘ – 

kadangkala nenek dan kakek sering dimasukkan keluarga inti kalau di 

Indonesia, karena kakek dan nenek suka tinggal bersama anakknya, 

setelah berusia tua. Dari teks (1) , teks (2), dan teks (3) itu, kamu 

diminta untuk membaca pemahaman secara teliti. Setelah membaca 2 

teks itu, kamu diminta untuk mengerjakan 4 tugas yaitu, (1) kamu 
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diminta untuk membaca gagasan dari teks (reading for main ideas, (2) 

kamu diminta untuk membaca teks secara rinci (reading for details), (3) 

kamu diminta untuk membuat inferensi setelah kamu membaca ketiga 

teks itu ( making inferences), dan (4) kamu diminta untuk menetapkan 

viewpoint dari ketiga teks itu. 

 

Gbr 3. EnglishText 

 

Family life can be interesting and eventful. In the following extraxt 

from the book Cheaper by the Drozen, the writers tell us 

anecdotes about life with their father. Read the extract and say 

what the writers thought of their father. 

 

 

AN HAPPY FAMILY 

 

 

 

5 

Our family life centred around our father, a lively and wholly 

unpredictable ma. Dan was a tall man with a large head and a 

jowls. He was no longer slim , he had passed two-hundred pound 

mark during his early thirties. He was so large that whenever they 

wanted to weight himself, he  

 

 

 

10 

had to use railway baggage scales. But he carried himself , with the 

self assurance of a successful businessman and was proud  of 

himself, his family and his business achievements. 

Dan loved children and always wanted a large family. 

Eventually he got what he wanted for there were twelve  

 

 

 

15 

children in the family. Without fail, he would enthusiastically show 

us off to visitors. 

Once, Dad proudly presented the first three children in the 

family. Anne, Mary, and Emestine, to some visitors. Then he got 

the fourth child, Marta, out of the crib and   

 

 

 

said, ―And this is our latest model, complete with all the 

improvements. And don‘t think that this is all we‘re expecting the 

1911 model some time next month.‖ 
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20 There were many things Dad was good at and he was an 

excellent father because he taught us such a lot. But  

 

 

 

25 

Dad‘s teaching methods were unusual, to say the least.        

    One day, while we were in our holiday house in Nantucket, Dad 

come up with a way of teaching us the Morse code.‖  

He said we would actually learn it without any studying.  

After lunch, he  got  out a small paintbrush and a can of 

 

 

30 

black paint. Then he locked himself in the lavatory where he busily 

painted the alpahabet in acode we had never seen before on the 

wall. For the next three days, Dad wrote messages in Morse Code 

all over the whitewash in almost every room of the house. There 

were the letters in  

 

 

35 

Morse Code on the ceiling on the bedrooms and secreet messages in 

Morse Code on the walls of the front porch and the dining room. 

When we asked him what the messages meant, he replied 

mysteriously that they were about many secret and 

 

 

40 

Funny things. So we went to our bedrooms and copied the Morse 

Code alphabet on pieces of paper. Than we began translating the 

messages. Before long, , we were all addicted to the game. 

Every day after that. Dad would leave a piece of paper  

 

 

 

45 

containing a Morse Code message on the dining room table. After 

translation, a message might read like this:   .             „The first one 

who figures out this secret message should look in the right hand pocket of 

my linen shorts, hanging on the book of my bedroom, Daddy.‖ 

 

 

 

 

50 

Another message might read: 

    ‗Hurry up before someone else beats beats you to it, and look in the 

bottom left hand drawer of the sewing machine‘. 

Whoever got there first would find a chocolate bar, some money or 

a receipt entitling the bearer to a chocolate 

 

 

 

ice cream soda at the nearest store. As Dad had planned we all knew 

the Morse Code within a few weeks. 

Although Dad taught us the importance of discipline, he was also a 

clown. What he enjoyed most was taking us out for a drive in the car. 
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55 Just the sight of all of us would cause 

 

 

60 

People to pour out of their house s. On one occasion a man in a 

village we were passing through shouted excitedly that he had seen 

eleven people in our car, not counting Mom and Dad. Immediately, 

Dad called out over his shoulder , ―You missed the second baby up 

from the front here, Mister.‖   

 

 

65 

Another time, Dad told us this joke although we wee not sure 

then  whether he was telling us the truth. Mum, who wa a 

psychologist, once went to give a lecture and let Dad in charge of te 

house. When Mum returned, she 

 

 

 

70 

asked him if everything had run smoothly. He said that everything 

was fine expect that one of the children had been spanked because 

he had been troublesome. When he pointed at the child that had 

been punished. Mum looked at him calmly and said. ―That‘s not 

one of our dears. He belongs next door.‖ 

  

 Sumber:  Rosalind Sim (1997), Clue 2: Course in Learning and 

Using  English,page 4,5, and 6, Singapore: Federal 

Publisher, mengutip sudah permisi ke penulis 

  

 

Gbr 5: Teks 3: Keluarga Bahagia, makan bersama 
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(1), Reading for main ideas 

Answer the following questions using information fom the passage above, 

 How many children were there in the writers‘ family? 

 What did the writers‘ parents do for a living? 

 What was the writers‘ father proud of? 

 Why did the writers think they had an excellent father? 

 

(2), Reading for details 

Answer the following questions using information from the passage. 

 We are told that the writers‘ father had to use railway baggage scales 
to weigh himself. What does this tell us about him? 

 Give two instances to show that the writers‘ father have a sense of 
humour. 

 Apart from his sense of humour, the writers‘ father had other qualities 
which made him an interesting personality. Mention at least two of 
these qualities. 

 How did the writers‘ father show that he was proud of his large 
family? 

 

(3), Making inferences 

Answer the following questions using information from the passage 

 ―but the carried himself with the self assurance of a successful 
businessmen..‖ (line 6 and 7). What can be inferred from the writers‘ 
use of but in the above sentence? ( Tick the correct answer) 
(a), ……. You would not normally expect an overweight person to be 

self-assured 
(b), ……..The only fault his father had was that he was self-assured 
(c), …….. His success in business made him a self-assured person 

 

(4), Viewpoint 

Discuss the answers to the following questions. 

 What are the advantages and disadvantages of having large families or 
being in a large family? 

 What makes a good parents? 
Take a quick survey of your class to find out which three qualities are 
considered the most important. 
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VII.5   KEGIATAN PENILAIAN SELAMA KBM BAHASA INGGERIS   

MERUPAKAN  KEGIATAN  BELAJAR  

Dalam pembelajaran Bahasa Inggeris, pelaksanaan kegiatan penilaian 

merupakan hal penting dan dapat dianggap sebagai bagian 

pembelajaran Bahasa Inggeris yang tak terpisahkan. Penilaian kinerja 

siswa inipun dilakukan melalui beragam cara baik melalui tes ataupun 

melalui kegiatan non-tes seperti pengamatan, portofolio, studi 

dokumen, atau skala sikap haruslah mendukung dan memperkuat 

kegiatan pembelajaran Bahasa Inggeris. Karena itu, kegiatan penilaian 

ini akan bermanfaat bagi guru mengajar dan bermanfaat bagi siswa 

belajar, khususnya berkaitan dengan, mengukur seberapa siap siswa 

belajar (assessing learning readiness) -  memantau kemajuan belajar 

(monitoring learning progress), - mengidentifikasi kesulitan siswa 

belajar (diagnosing learning difficulties) - dan menilai hasil belajar 

(evaluating learning outcomes). Efektivitas hasil penilaian ini 

ditingkatkan melalui pengamatan seperangkat prinsip dasar. Dan 

dengan memperhatikan perbedaan antara penilaian acuan norma dan 

penilaian acuan kriteria (dalam Norman E. Gronlund: Constructing 

Achevement Tests, 1992). 

 Pada awal mengajar, guru Bahasa Inggeris perlu mengetahui 

tentang kemampuan dan pengetahuan siswa melalui pelaksanaan tes 

yang disebut ‗placement test‘ (tes penempatan). Informasi ini 

diperlukan guru Bahasa Inggeris untuk menetapkan kiat dan tehnik 

mengajar selanjutnya. Memang sebelum mengajar, guru Bahasa 

Inggeris perlu merenung melalui pertanyaan ini, 

 Seberapa jauh kemampuan dan keterampilan yang dimiliki 

siswa yang diperlukan untuk memulai belajar (to what extent 

do the students posses the skills and abilities that are needed to 

begin instruction?) 

 Seberapa jauh siswa sudah memiliki target hasil belajar yang 

akan diajarkan? (to what extent have the students already 

achieved the intended learning outcomes of the planned 

instructions?). 
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Skema rincian ‗placement test‘ ini dapat disajikan sebagai 

berikut yang disajikan pada diagram 1, 2, 3 dan diminta guru 

menterjemahkan sendiri-sendiri yang termuat dalam diagram ini 

sambil memberikan contoh kontekstual. 

 

 

Selama mengajar, disediakan tes yang disebut formative and 

diagnostic testing, yaitu tes untuk mengetahui dan mendiasnogtif 

kemampuan siswa. Ada dua pertanyaan yang diperlukan guru sebelum 

mengajar yaitu. 

1. On which learning tasks are the students progressing 

satisfactory? On which ones do they need help? 

2. Which students are having such severe learning problems that 

they need remedial work? 

 

Gbr 7: Diagram Alur Tes Formatif 
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Pada bagian akhir mengajar disediakan tes lain yang disebut 

summative testing, yaitu tes untuk mengetahui kemampuan yang 

sudah dimiliki siswa pada akhir pelajaran.Ada dua pertanyaan yang 

diperlukan guru sebelum mengajar yaitu. 

 Which students have mastered the learning tasks to such a 

degree that they should proceed to the next course or unit of 

instruction? 

 What grade should be assigned to each student? 

 

 

Gbr 8: Diagram Alur Tes Sumatif 
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LAMPIRAN TUGAS KBM BAHASA INGGERIS  

KATEGORI HOTS 
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Lampiran VII-1: Tugas KBM HOTS Bahasa Inggeris kelas VIII 

 

 

Read he following poem and answer the questions that follow 

 

What’s out there 

 

What‘s out there? 

I wish I knew 

Maybe someone just like you? 

Maybe someone who‘s like me? 

People …. people I can‘t see? 

 

What‘s out there? 

Do voice call softly far beyond as all? 

Somewhere – on some planet‘s hem – 
wait for us to answer them 

What‘s out there? 

An eye, which looks into different 
picture books? 

Has a different language – sees 
different mountains, different trees 

Can there be another race spinning 
round in outer space – woundering 
about us too? What‘s out there 

I wish I knew. 

(Jean Kenward dlm buku New Clue 
2: Course in Learning and Using 
English) 

 

 

Questions 

 

1. Do you think that there is life 
out there in outer space?  

2. What do you think these life 
forms look like? Draw or 
describe them. 

3. Have you read about aliens in 
science fiction books? Tell your 
group about them. 

4. Have yu read reports of 
sightings of aliens or UFOs 

 

 

 

 

(Ada photo Aliens) 

 

 

The Killey Hopkinsville Goblin was a 
tiny-goblin like aliens seen in 1955 by 
some farmers in Kentucky USA. When 
they shot at it, they heard a metallic 
sound but the aliens was apparently 
unhurt. It disappeared shortly after 
that.  

(sumber: New Clue 2: Course in Learning and Using  English 

 What do you think about this English Assignment relating to a 

HOTS Task? 

 Is it appropriate for grade VIII at SMP? What are your reasens?  
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Lampiran VII-2: Tugas KBM HOTS Bahasa Inggeris kelas VIII 

 
 

In this extract from the story ―Zero Hour‖, Mink, a lively seven-year-old girl, 
tells her mother, Mrs Morris, about a new game she and the other children 
are playing called ―Invasion‖. Mrs Morris is told thatthey are playing with 
Drill, a being from another planet. Read the extract and find out what  is 
unusual about this game 

 

 
Zero Hour 

Mrs. Morris poked a red button on the kitchen butler and ten 
seconds later something landed with a bump in the rubber receiver. 
She opened it, took out a can, unsealed it with a flick and poured hot 
soup into a bowl. 

During all this, Mink fidgeted, ―Hurry up, Mom! This is a 
matter of life and death!‖ 

 

 
 
 
 
 
 
5 

―I was the same way at your age. Always life and death.‖, Mink 
started to gulp down the soup. 
―Slowly,‖ said Mom. 
―Can‘t,‖ said Mink. ―Drill is waiting for me.‖ 

 
 
 
10 

―What a peculiar name. Who‘s Drill?‖ 
―You don‘t know him.‖ 
―A new boy in the neighbourhood?‖ 
―He‘s new all right,‖ said Mink 
―Which one is Drill,‖ asked Mom 

 
 
 
 
15 

―Mom, I got to run if we want to have the invasion!‖ 
―Who‘s invading what?‖ 
― Martians invading Earth. Well, not exectly Martians. 
They‘re - I don‘t know. From up‖ . She pointed with her spoon 

 
 
 
20 

―And inside,‖ said Mom, touching Mink‘s feverish brow. 
Mink rebelled. ―You‘re laughing! You‘ll kill Drill and everybody.‖ 
―I wouldn‘t want to do that,‖ said Mom. ―Drill‘s a Martian?‖ 
―No. He‘s – well – maybe from Jupter or Saturn or 

 
 
 
25 

Venus. Anyway, he‘s had a hard time‖ 
―I imagine.‖ Mrs. Morris hid her mouth behind her hand. 
―They couldn‘t figure out a way to attack Earth.‖ 
―We‘re impregnable,‖ said Mom in mock seriousness. 
―That‘s the word Drill used. Drill says – he says to make  

 
 
 
 
30 

a good fight you need a new way of surprising people. 
That way you win. And he says you need help from your enemy.‖ 
―A fifth column,‖ said Mom 
―That‘s what Drill said. Then, ― Mink whispered 

 
 
 
35 
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melodramatically, ―they thought of children.‖ 
―Well‖ 
―And they thought of how grown-ups are so busy they 
Never look under rose bushes or on lawns. And then there‘s 
Something about dim-dims,‖ 

 
 
 
 
40 

―Dim-dims?‖ 
―Dimen-shuns.‖ 
―Dimensions?‖ 
―Four of ‗em! And there‘s something about being under nine and 
having imagination. 

 
 
 
 
45 

It‘s funny to hear Drill talk.‖ 
Mrs Morris was tires.‖ It sounds funny. You‘re keeping Drill 
waiting now. It‘s getting late 

 
 
50 

And, if you want to have your invasion before your bath, 
You‘d better jump to it.‖ 
―Do I have to take a bath?‖ Mink growled. 
―You do! Why is it children hate water?‖ 

 
 
 
55 

―Drill says I won‘t have to take baths,‖ said Mink. 
―Oh, he does, does he?‖ 
―He told all of us that. No more baths. And we can stay 
up till ten o‘clock and go to two televisor shows on Saturday 
instead of one!‖    

 
 
 
 
60 

―I think Mr Drill had better mind his p‘s and q‘s. I‘ll call 
Up his mother and –― 
Mink went to the door. ―we‘re having trouble with people  
Like Pete Britz and Dale Jerrick. They‘re growing up. They 
make fun. They‘re worse than parents. They won‘t believe 

 
 
 
 
65 

in Drill. They‘re so snooty because they‘re growing up 
They were little only a couple of years ago. I hate them 
worst of all. We‘ll kill them first.‖ 
―Your father and I are going to be last, are we?‖ 
―Drill says you‘re dangerous. Know why? Because you 

 
 
 
  
70 

Don‘t be;ieve in Martians! They‘re going to let us run the 
world. I might be Queen.‖ She opened the door. ―Thanks 
for lunch!‖ she ran out, then returned and stuck her head 
back in. ―Mom, I don‘t think you‘ll be hurt much really.‖ 
―Well, thanks,‖ said Mom. 

 
 
 
 
75 

Slam went the door. 
At four o‘clock the audio-visor buzzed. Mrs. Morris flipped 
the tab ―Hello, Helen,‖ she said in welcome. 
―Hello, Mary, How are things in New York?" 
―Fine. How are things in Scranton? You looked tired.‖ 

 
 
 
 
80 

―So do you,‖ said Helen. ―The children. Underfoot‖ 
Mrs. Morris sighed. ―Why Mink‘s 
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the same. The super-invasion.‖ 
Helen laughed. Are your  
kids playing that game?‖  

 
 
85 

―Today, yes. Tomorrow it‘ll be geometrical jacks and 
Motorized hopscotch. Were we this bad when we were 
young?‖ 
―Worse. Japs and Naziz. Don‘t know how my parents 
put up with me Tomboy.‖ 

 
 
 
 
90 

―Parents learn to shut their ears.‖ 
―My boy Tim;s got a crush on someone called – Drill, I 
think it was.‖ 
―Must be a new password. Mink likes him.‖ 
―Don‘t know it had got as far as New York, Word of 

 
 
 
 
95 

mouth. I imagine. I talked to Josephine and she said her 
kids – that‘s in Boston – are wild on this new game. It‘s 
sweeping the country.‖ 
At this Mink trotted into the kitchen for a glass 
of water. ―almost finished,‖ she said   

 
 
 
 
100 

―Good,‖ said Mrs Morris. ―But what‘s that?‘ 
―A yo yo,‖ said Mink. ―Whatch.‖ 
She flung the yo yo down its string . Reaching the end it 
vanished. 
―She?‖ said Mink. Flicking her finger, she made the yo- 

 
 
 
 
105 

yo reappear and zip back up the string 
―Do that again,‖ said her mother 
―Can‘t Zero Hour‘s five o‘clock. Bye.‖ Mink left with her 
yo-yo . 
On the audio visor, Helen laughed. ―Tim brought one of 

 
 
 
 
110 

those yo-yos in this morning, but when I got curious he 
said he wouldn‘t show it to me, and when I tried to work it, 
Finally, it wouldn‘t work.‖ 

 
 
115 

 

 
Sumber: disadur dari ‗Zero Hour‘ oleh Ray Bradbury dalam Rosalind 

Sim (1997), Clue 2: Course in Learning and Using  English,page 
45 sampai 48 Singapore: Federal Publisher) 
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A. Reading for main ideas 
 
Answer for the following questions using information from the passage 
 

1. Why  was Mink in such a hurry? 
2. Who did Mrs Morris think Drill was? 
3. What interests did the children of Marry Morris, Helen, and Josephine 

have in common? 
 
Reading for details 
   

4. What evidence is there to show that the story is set in the future? 
5. In what ways was Mink‘s behavior typical of a seven-year-old? 

(mention at least two) 
6. According to Milk why was Drill having a hard time? 
7. What, according to Drill, were the two ways of winning a fight or a 

war? 
8. In Drill‘s opinion, what was the problem with grown-ups like Mrs 

Morris? 
9. Why did Mrs. Morris threaten to call up Drill‘s mother? 
10. What was Mink‘s attitude towards older children like Pete Britz and 

Dale Jerrick? 
11. Pick out a phrase that suggests the growing popularity of Drill and the 

game of Invasion. 
12. In HeLen‘s view, how did the new game become so popular? 
13. What was unusual about the yo-yo? 

 
C, Making inferences 
 
Answer the following questions using information from the passage. 
 

14. What evidence is there to show that Mrs Morris did not take Mink 
seriously? 

15. ―….they thought of children.‖ (1.36) 
a. To whom does they refer? 
b. Why were they interested in children? 
c. Was there a particular age-group they were interested in? 

 
16. In what ways is Mink‘s behavior and knowledge not typical of a seven-

year-old? (mention at least two) 
 
D, Viepoint.  
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Discuss the answers to the following questions. Give reasons for your answers 
 

17. Describe Mink‘s attitude toward her parents. 
18. Do you think Mink really understood the things that Drill had told 

her? 
19. Can you point out instances in the passge where Mrs. Morris should 

have been listening to her daughter and wasn‘t?  
20. Why do you think the aliens excluded older children from their plot? 

 
E, Word Study 

21. Match the informal expressions in bold with their equivalents in 
formal Engish 

 

 
a. I got to run (l 16) 
b. They couldn‘t figure out a 

way to attack Earth (l 28)  
c. And they thought of how 

grown-ups are so busy (l 38)   
d. ….you‘d better jump to it (l 

53) 
e. They‘re so snooty because 

they‘re growing up (l 66) 
f. Are your kids playing that 

game? (ll 84 and 85) 
g. My boy Tim‘s got a crush on 

someone called  - Drill (l 92) 
h. …..she said her kids ….are 

wild on this new game (ll 96 
and 97) 
 

 
(1) Hero-worships 
(2) Children 
(3) Proudly rude 
(4) Very enthusiastic about 
(5) Irritating 
(6) Have to leave quickly 
(7) Adults 
(8) Act immediately 
(9)  Think of 
(10) Decide on 

 
22. Give the meaning of each of the following words or phrases as they are 

used in the passage 
 
a. Butler (l 1) 
b. Fidgeted (l 5) 
c. Feverish brow (l 21) 
d. Impregnable (l 29) 
e. Mock seriousness (l 29)  
f. Melodramatically (l 36) 
g. Lawns (l 39) 
h. Zero hour (l 108) 
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F, Summing Up 
 
Imagine you are Drill. In about 50 words, explain your purpose for coming to 
Earth and how you plan to accomplish your mission. Use the following 
questions to guide you, 
 

 Who is going to help you? 

 How are you going to convince them to help you? 

 What reward are you going to give them? 
 

 
 

REFLEKSI INDIVIDUAL 
 

  

 
 
Picture: Graph of Student‘s Condition, School‘s Conditions, and 

Students-Teachers Interactions 
 

Your Assignment: 
 
Observe this graph accurately. Could you write descriptons of this 
graph meaning. You must write at least two pages 

Questions: 

 Where can you find the graph of business situation? How could you 
utilize the graph for teaching English at grade VIII Juninior Secondary 
School with HOT assignments for teaching-learning activities 
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BAB VIII PENUTUP  

SEMUA GURU SD, SMP BISA RANCANG DAN 
IMPLEMENTASIKAN PEMBELAJARAN DAN 

PENILAIAN KATEGORI HOTS  

 

To travel hopefully is a better thing than to arrive 

Harapannya, ketika berangkat merupakan kondisi yang lebih baik dari 

pada ketika tiba (Anonym) 

 

 

 

Gbr.1: Penulis sedang diskusi bersama guru, waKS dan KS untuk SD 

dan SMP di Kab Semarang 

https://www.phrases.org.uk/meanings/387450.html


288 | Dr. Suud Karim A. Karhami, MA & Prof. Dr. Yetti Supriyati., M.Pd. 

 

ada dasarnya, semua guru SD, SMP mampu mengembangkan 

dan menerapkan KBM kategori HOTS selama mereka mau, 

yakin, dan terus berlatih. Dan tentu saja, keyakinan ‗saya bisa 

merumuskan dan mengembangkan tugas KBM kategori HOTS‘ harus 

terus dipupuk dan diproteksi dalam pikiran semua guru SD, SMP. Dan 

sebaliknya, pikiran-pikiran yang menjerembabkan kemampuan 

potensial guru SD, SMP seperti ‗aku tak mungkin bisa‘ – ‗aku memang 

tak berbakat dalam mata pelajaran itu‘ – ‗sudahlah, aku memang masuk 

kelompok guru rata-rata‘ harus segera disingkirkan. Lalu, untuk 

membuktikan semua kemampuan ini, guru SD, SMP harus segera 

berbuat: menulis tugas KBM kategori HOTS, memperbaiki secara terus 

menerus, menuliskannya dengan lay-out terbaik, dan lalu 

mempraktekkan tugas kategori HOTS itu dalam suasana kelas nyata. 

Pada bagian Penutup ini akan disajikan 3 hal yang meliputi, (1) 

Konklusi Uraian Isi Buku (2) Guru Bisa Merancang Dan Menerapkan 

Tugas KBM Kategori HOTS, Melalui Simulasi Diskusi dan Dialog dari 

Pengalaman Siswa, (3) Jangan Lupa Menyelipkan Pengembangan 

Pendidikan Karakter (PPK) pada Tiap Tugas KBM Kategori HOTS, dan 

(4) Keperluan Budaya Kerja Keras Perlu Dimiliki Baik Siswa Apalagi 

Guru 

 

8.1  KONKLUSI URAIAN ISI BUKU 

Beberapa hal penting yang dapat disarikan dari sajin informasi pada 

buku ini antara lain adalah, 

(1)  Dewasa ini sudah banyak dilakukan diklat guru tentang Soal 

Penilaian Kategori HOTS meski diklat guru tentang Tugas KBM 

Kategori HOTS masih terbatas. Data menunjukkan bahwa, 

diklat guru baik yang dikelola oleh Kemendikbud Pusat, oleh 

Ditjen Guru dan oleh Ditjen Dikdasmen maupun yang dikelola 

oleh LPMP di daerah di tingkat kabupaten, dan di tingkat 

provinsi, sudah banyak dilaksanakan diklat cara merancang soal 

penilaian yang fokus pada keterampilan berpikir kategori 

HOTS. Ini berarti, materi tentang keterampilan berpikir kategori 

HOTS bukan merupakan barang baru bagi guru, baik bagi guru 

SD maupun bagi guru SMP. Bahkan sejumlah guru di beberapa 

SD dan SMP sudah mampu merumuskan soal penilaian 

kategori HOTS untuk melompok mata pelajaran MIPA. Guru-

P 
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guru ini sudah terbiasa mengidentifikasi, mana soal penilaian 

kategori LOTS dan mana soal penilaian kategori HOTS.  Kita 

ketahui bahwa, guru yang ditugaskan menjadi instrukur tingkat 

nasional sudah mampu merubah soal penilaian kategori LOTS 

menjadi soal penilaian kategori HOTS. Apalagi, kini di beberapa 

sekolah calon guru yang jebolan beberapa LPTK Negeri dan 

LPTK ternama sudah melatihkan mahasiswanya dengan soal 

penilaian kategori HOTS. Meski demikian, masih ada guru 

berlatar pendidikan S1 yang masih mendalami hakikat dan 

makna soal penilaian dan tugas KBM yang fokus pada 

keterampilan berpikir kategori HOTS dengan menyajikan 

contoh-contoh kontekstual. Kondisi ini terjadi mungkin  karena 

lebih banyak membahas teori soal penilaian kategori HOTS dari 

praktek mengembangkan soal penilaian kategori HOTS   

Memang mengejutkan, ada rasa tak percaya bahwa guru SD, 

SMP yang minimal berlatar belakang pendidikan lulusan S1 

keguruan, kurang memahami tentang pengetahuan dasar 

keguruan yang perlu diimplementasikan di kelas selama 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Dalam suatu studi kasus, 

ternyata sebagian besar guru SD, SMP belum memahami hirarki 

ranah kognitif hasil belajar yang seyogyanya sudah dikuasai 

mereka ketika mereka mengikuti pendidikan keguruan sebelum 

menjadi guru di tingkat strata S1 

 

(2) Pada dasarnya, batasan Tugas KBM kategori HOTS adalah 

tugas-tugas yang mendorong siswa aktif melakukan kegiatan 

ilmiah untuk melatih keterampilan siswa berpikir tingkat tinggi, 

yang jenis keterampilannya berada pada rentang menganalisis, 

mensintesis, mengevaluasi, dan mengkreasi gagasan baru, 

seperti dalam memhasilkan konsep dan membangun rumus 

baru untuk memecahkan masalah. Kegiatan tugas KBM jenis ini 

perlu dilatihkan di sekolah untuk mengimbangi tugas KBM 

yang hanya sekedar mengingat, menghafal konsep atau bahkan 

hanya menerapkan konsep atau mengaplikasikan rumus 

sekalipun, seperti pada tugas KBM mapel Matematika. Dari 

kajian Anderson dan Krathwol (2001) tentang hirarki kognitif 

hasil belajar menurut taxonomy Bloom dapat dibuat dalam satu 

rentangan kemampuan berpikir, dari berpikir  kongkrit yang 

cenderung berada pada kategori LOTS  sampai keberpikir 
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abstrak yang cenderung berada pada kategori HOTS, yang 

rincian ini dapat dilihat pada table 2, tentang; kategori dimensi 

proses kognitif, atau pada lampiran 1 tentang daftar kata kerja 

mulai dari kelompok keterampilan mengingat/ Remembering 

sebagai kategori LOTS sampai pada keterampialan mencipta/ 

creating sebagai kelompok keterampilan berpikir kategori 

HOTS. 

 

(3) Mapel IPA seperti juga mapel Matematika di SD dan di SMP, 

sebagian besar materinya berada pada lingkup materi kategori 

HOTS. Pengajaran materi IPA di SD oleh guru kelas SD dan oleh 

guru IPA SMP sangat cocok menerapkan filosofi constructivism 

sebagaimana juga siswanya belajar IPA. Pandangan dan filosofi 

construktivism menyatakan bahwa pengetahuan dibangun 

dalam pikiran pembelajar. Artinya, si pembelajar sendiri yang 

harus aktif mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan 

pengalaman-pengalamannya sendiri. Oleh karena itu, penganut 

konstruktivisme menghendaki adanya pergeseran paradigma 

dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator atau menjadi 

mediator yang kreatif dalam proses pembelajaran. Salah satu 

tenaga pengajar yang berkecimpung dalam pembelajaran adalah 

guru. Satu hal yang perlu dihindari guru IPA sewaktu 

menajikan materi IPA di SD atau di SMP, meskipun guru 

berpengaruh dalam keberhasilan siswa belajar, guru IPA juga 

dapat melemahkan siswa belajar materi IPA kalau guru sering 

menghipnotis negatif siswa. 

 

(4) Kebiasaan siswa sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah, 

sudah membangun beberapa pikiran yang tidak kondusif untuk 

belajar dengan maksimal, termasuk untuk belajar melatih 

keterampilan kategori HOTS. Kita, tahu banyak guru suka 

menghipnotis negative siswa. Bahkan dalam kegiatan belajar 

sehari-hari di sekolah, sudah terbiasa menghipnotis diri dengan 

pikiran negative yang menghambat siswa untuk belajar untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir  HOTS karena mereka 

sering menganggap belajar itu sulit. Fisika merupakan mata 

pelajaran paling sulit. Karena itu, guru perlu memberikan 

motivasi belajar dengan meniadakan pikiran negatif itu. Lalu, 

bagaimana kiat guru untuk ‗mendelete‘ pikiran penghambat 
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semangat belajar siswa melalui pemberian motivasi. Yang 

paling penting untuk mengatasi ini, guru perlu mengidentifikasi 

hambatan siswa belajar tentang pikiran bahwa pelajaran itu 

sulit. Untuk merancang tugas KBM kategori HOTS, guru selain 

perlu menguasai kata kerja operasional yang mendorong siswa 

mampu berpikir pada kategori HOTS, guru juga pelu 

memahami secara mendalam tentang kondisi dan karakteristik 

siswa pendidikan dasar: SD dan SMP. Beberapa kondisi dan 

karakteristik usia pendidikan dasar, usia SD dan SMP, paling 

tidak berkaitan dengan 6 hal yaitu, (1) Kondisi dan karakteristik 

siswa SD, SMP itu suka bertanya, (2) Kondisi dan karakteristik 

siswa SD, SMP itu suka mengamati, (3) Kondisi dan 

karakteristik siswa SD, SMP itu suka coba-coba, (4) Kondisi dan 

karakteristik siswa SD, SMP terbiasa jujur, (5) Kondisi dan 

karakteristik siswa SD, SMP yang terbiasa mengerjakan tugas 

versi sendiri-sendiri. (6) Kondisi dan karakteristik siswa SD, 

SMP itu suka menjawab – berdasarkan pengalaman awal 

mereka (their previous knowledge), (7) Kondisi dan 

karakteristik siswa SD, SMP itu sebagai saintis cilik, (8) Kondisi 

dan karakteristik siswa SD, SMP itu sebagai teknolog cilik 

 

(5) Disadari bahwa, dalam beberapa dekade terakhir ini, materi 

pelajaran kelompok Mapel MIPA dan Teknologi sebagai materi 

MIPA terapan sudah banyak memberikan dukungan pada 

bidang investasi bisnis dan managemen pemerintahan, sehingga 

pengajaran materi ini di sekolah dan di Universitas pada setiap 

negara dijadikan kebijakan global.  Akibatnya, materi mata 

pelajaran IPS agak diabaikan karena dianggap kurang 

memberikan peran di pemerintahan dan di dunia bisnis 

nasional dan bisnis antar Negara. Kini, para ahli pendidikan 

bahwa, materi IPS tak kalah pentingnya dari pada materi MIPA 

dan teknologi karena beberapa materi IPS benar2 dibuthkan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa materi IPS itu antara 

lain mencakup ekonomi, ilmu politik, sosiologi, sejarah, 

arkeologi, antropologi, kepedulian social, kesadaran hak 

individu, dan hukum serta beberapa materi berkaitan dengan 

kemasyarakatan lainnya. Yang paling penting adalah guru-guru 

yang mengajarkan materi IPS perlu menyadarkan siswa tentang 

besarnya peran IPS di masyarakat. Memang disadari bahwa 
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pemahaman masyarakat tentang IPS sebagai pekerja social 

seperti guru, atau perawatan orang jompo. Dengan demikian, 

hakikat dan makna materi IPS adalah materi tentang ilmu-ilmu 

sosial yang fokus pada studi kemasyarakatan dan hubungan 

antar individu dalam masyarakat (dalam International Study 

Lewis University), 2015). Karena itu, baik siswa SD maupun 

siswa SMP perlu diperlakukan seperti ahli ilmu social sewaktu 

mengikuti KBM IPS. Siswa perlu mencontoh yang biasa 

dilakukan ahli ilmu social meski dalam skala kecil dan baru 

dalam bentuk simulasi. Kita ketahui bahwa ahli ilmu sosial kin I 

banyak terlibat dalam menyelesaikan banyak masalah 

kemasyarakatan baik di tingkat nasional maupun di tingkat 

global seperti, penanggulangan sampah keluarga, pencegahan 

kebiasaan orang membuang sampah sembarangan, mencegah 

kebiasaan makan tidak habis, atau ke skala internasional seperti, 

penyelesaian permasalahan kejahatan kekerasan, solusi energi 

alternatif, dan atau keamanan dunia maya. Permasalahan ini 

memiliki efek mendalam pada setiap bagian masyarakat. 

 

(6) Seperti mata pelajaran lain, keberhasilan guru Bahasa Indonesia 

mengajar sangat ditentukan oleh kreativitas guru dalam 

menyediakan beragam model pembelajaran yang berkaitan 

dengan keterampilan berkomunikasi yang meliputi, membaca – 

menulis – mendengar – berbicara – termasuk membuat catatan 

penting semua yang didengar. Menurut Untung Yuwono, dosen 

Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Indonesia 

(Kompas, 22 Oktober 2018),mahasiswanya banyak yang tidak 

menguasai kompetensi dasar Bahasa Indonesia seperti bentuk 

kalimat pasif, kalimat aktif, preposisi, tanda baca, imbuhan dan 

sisipan. Ini menurutnya, disebabkan lemahnya kompetensi 

dasar kebahasaan dan keterbahasaan bahasa Indonesia di 

jenjang pendidikan dasar. Sebenarnya, kemampuan kebahasaan 

ini mudah dilihat dari kemampuan mahasiswa menulis karya 

ilmiah dan ketika mereka menyajikan karya tulis ini secara lisan.  

 

(7) Kita sadari bahwa, hakikat implementasi kurikulum 2013 

berbasis kompetensi adalah untuk mendorong guru agar 

mampu mengasah kompetensi awal milik siswa itu menjadi 

lebih hebat Untuk keperluan ini, guru harus merancang KBM 
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yang menterkejutkan dan mentercengangkan siswa sehingga 

siswa dengan difasilitasi guru akan sibuk mengasah sendiri2 

kompetensi awal itu. KBM jenis itu, biasanya lebih mudah 

disajikan dalam KBM Matematika kategori HOTS, baik melalui 

mapel Matematika di SD maupun melalui mapel Matematika di 

SMP yang biasanya mampu mempertajam kompetensi siswa 

karena semua siswa dikondisikan terlibat aktif mengasah 

sendiri kompetensi yang semula abal2 menjadi kompetensi 

hebat yang siap dimanfaatkan dan diperbagus jadi lebih unggul, 

dan ini sangat bisa dilakukan melalui KBM Matematika kategori 

HOTS di SD dan di SMP. Untuk ini, siswa harus difasilitasi guru 

supaya mengasah kompetensi terus menerus, 

berkesinambungan, sampai kompetensi awal itu terus berproses 

menuju lebih baik, lebih hebat, lebih unggul, dan lebih berdaya 

guna. Bagaimana caranya? Salah satu kiat untuk ini melalui 

ajang kompetisi (lomba) dalam artian maknawi bukan dalam 

artian asal menang dalam lomba meski mungkin dengan 

mencurangi lawan. Dalam Q 2:148, YMK mengingatkan dengan 

keras supaya tiap individu berkompetisi (berlomba-lomba) 

meraih kebaikan yang bernilai kemaslahatan bagi diri dan bagi 

orang banyak, supaya mereka mampu memposisikan dirinya 

sebagai rahmatan lil ‗alamin. KBM jenis ini berwujud kompetisi 

yang menterkejutkan dan mentercengangkan siswa. Betapa 

tidak? Dengan mengikuti kompetisi ini, siswa bukan bersaing 

tapi bekerja sama untuk menang. Tentu guru selalu siap 

membuat ‗record keeping‘ akurat untuk diolah menjadi input 

siswa dalam berkompetisi yang diinginkan.   

 

(8) Lalu dalam KBM Bahasa Inggeris, baik di SD maupun di SMP,  

pelaksanaan kegiatan penilaian merupakan hal penting dan 

dapat dianggap sebagai bagian pembelajaran Bahasa Inggeris 

yang tak terpisahkan. Penilaian kinerja siswa inipun dilakukan 

melalui beragam cara baik melalui tes ataupun melalui kegiatan 

non-tes seperti pengamatan, portofolio, studi dokumen, atau 

skala sikap haruslah mendukung dan memperkuat kegiatan 

pembelajaran Bahasa Inggeris. Karena itu, kegiatan penilaian ini 

akan bermanfaat bagi guru mengajar dan bermanfaat bagi siswa 

belajar, khususnya berkaitan dengan, mengukur seberapa siap 

siswa belajar (assessing learning readiness) -  memantau 
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kemajuan belajar (monitoring learning progress), - 

mengidentifikasi kesulitan siswa belajar (diagnosing learning 

difficulties) - dan menilai hasil belajar (evaluating learning 

outcomes). Artinya, ketika siswa mengikuti kegiatan penilaian 

harus dimaknai guru Bahasa Inggeris sebagai melaksanakan 

kegiatan belajar bermakna (meaningful-learning). Menurut ahli 

pendidikan Bahasa Inggeris bahwa , efektivitas hasil penilaian 

ini ditingkatkan melalui pengamatan seperangkat prinsip dasar 

dan dengan memperhatikan perbedaan antara penilaian acuan 

norma dan penilaian acuan kriteria (dalam Norman E. 

Gronlund: Constructing Achevement Tests, 1992). 

 

8.2   GURU BISA MERANCANG DAN MENERAPKAN TUGAS KBM 

KATEGORI HOTS, MELALUI SIMULASI DISKUSI DAN 

DIALOG DARI PENGALAMAN SISWA 

Merancang tugas KBM kategori HOTS, paling idial dilakukan melalui 

kegiatan diskusi kelas. Kita sadari, kegiatan diskusi sering dianggap 

guru sebagai kegiatan pembelajaran yang mustahil dilaksanakan bagi 

siswa pemula di TK atau di SD kelas rendah bahkan di SMP pun ada 

guru yang mengaggap diskusi itu mustahil dapat diikuti semua siswa.  

Padahal tidak demikian menurut ahli pendidikan karena 

berdiskusi dengan mengangkat tema diskusi yang biasa terjadi dalam 

lingkungan sehari-hari anak-anak, merupakan hal menarik bagi siswa 

di TK, di SD kelas rendah, termasuk di SMP kelas 13. Biasanya, diskusi 

dengan anak yang paling menarik dan dapat dilakukan guru/ orang 

tua  adalah diskusi dengan topik yang diangkat dari pengalaman 

sehari-hari anak dari lingkungan sekitar. Sayang sekali, dari 

pengamatan kasus, kegiatan Berdiskusi dan Berdialog dari Pengalaman 

Anak belum maksimal dilakukan di sekolah dan di rumah. Alasannya 

klasik, pengalaman anak itu tidak berkaitan dengan peningkatan skor  

dan soal tes, khususnya untuk tes pada UASBN (Ujian Akhir Sekolah 

Berstandar Nasional) atau soal pada UAN (Ujian Akhis Nasional). 

 Pada dasarnya, bersekolah atau tidak bersekolah, sebenarnya 

anak sudah biasa belajar sendiri dari lingkungannya. Siswa biasa 

belajar melalui pengalaman langsung. Bahkan, diduga anak lebih 

banyak belajar dari lingkungan dari pada dari sekolah. ‘Real Learning‘ 

(Belajar sesungguhnya) itu memang banyak terjadi di luar kelas. Karena 

itu, kalau ingin melakukan diskusi dengan anak, guru dan orang tua 
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sebaiknya mengangkat semua yang biasa dialami anak. Selama 

kegiatan diskusi, guru dan orang tua perlu memposisikan diri sebagai 

mitra anak sehingga mereka lebih mudah berdialog secara individual 

dengan anak. Bahaslah semua pengalaman anak, baik yang berkesan 

atau yang menakutkan.   

Tujuan kegiatan diskusi di TK, di SD, dan di SMP adalah upaya 

untuk meningkatkan sikap ingin tahu. Bahkan dalam kondisi tertentu, 

pertanyaan yang diajukan siswa selama kegiatan diskusi dapat saja 

diminta anak untuk menjawabnya. Untuk keperluan ini, ketika anak 

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalamannya, guru 

dapat saja mengajukan pertanyaan kembali seperti, ‗bagaimana 

menurutmu‘. Kebiasaan seperti ini biasa dilakukan oleh guru-guru di 

Inggeris dengan mengajukan pertanyaan ‗What do you think?‘. Mari 

mengamati kasus Jamilah, siswa SD usia 9 tahun kelas 3 SD. 

Bacalah kasus Jamilah dibawah ini. Hayati apa yang dilakukan 

Jamila. Juga, hayati bagaimana Ibunya merespon pertanyaan dan 

gagasan Jamila. Renungkan dan lakukan refleksi, apakah anak-anak 

Anda juga Anda perlakukan seperti Ibu Jamila memperlakukan Jamila? 

 

 

ILUSTRASI KASUS JAMILAH 

‘Jamila 9 tahun, siswa kelas 3 SD, asyik bermain pasir di pantai 

Pangandaran, daerah Selatan Jawa Barat. Dia tidak merasa takut 

meskipun di pantai itu pernah terjadi gelombang tsunami yang 

menewaskan banyak orang. Dia tetap asyik membuat rumah-

rumahan dan ayah, ibunya mengawasi dari sekitar 2 meter. Dia 

berjaga-jaga ketika gelombang laut bergerak dan menabrak tepi 

pantai. Rumahnya hancur dan Jamila berteriak; ‘rumahku roboh, hai 

laut, tolong jangan robohkan rumahku, aku sangat sayang dengan 

rumah buatanku‘. Meski hatinya sedih tapi dia tetap ketawa karena 

dia merasa bisa membuat rumah pasir lagi. Dia serius mengamati 

gerakan air laut. Dia agak heran mengapa bagian atas air laut 

berwarna putih. Dia juga mempertanyakan, mengapa gelembung jadi 

banyak setelah air laut menabrak tepi pantai. Dia pikir tenaga ombak 

ini besar sekali. Menurutnya, tenaga air laut ini bisa lebih besar dari 

tenaga tukang beca. Ibunya bertanya, ‘ mengapa kau termenung?‘.  
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‘Tidak bu, aku hanya memikirkan kalau kekuatan air laut itu bisa 

digunakan tukang beca untuk menarik becanya, tukang beca tidak 

perlu capek bekerja keras untuk mencari uang‘, sergah 

jamila.‘Sudahlah, kata Ibunya, ‘jangan berpikir macam-macam‘, 

Jamila diam dan mulai membuat rumah-rumahan pasir lagi‘. 

(Cerita Pengalaman Penulis akhir tahun 2008) 

 

 

8.3  JANGAN LUPA MENYELIPKAN PENGEMBANGAN 

PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) PADA TIAP TUGAS KBM 

KATEGORI HOTS 

Kita sadari bersama bahwa Penguatan Pendidikan Karakter bukanlah 

suatu kebijakan baru karena sejak tahun 2010 pendidikan karakter di 

sekolah sudah menjadi Gerakan Nasional. Semua pemangku 

kepentingan bidang pendidikan setuju bahwa satuan pendidikan 

menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena 

memiliki sistem, infrastruktur, dan dukungan ekosistem pendidikan 

yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari perkotaan sampai 

pedesaan. Sudah banyak praktik baik yang dikembangkan sekolah, 

namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk 

memastikan agar proses pembudayaan nilai-nilai karakter berjalan dan 

berkesinambungan. Selain itu, sangat diperlukan keberanian guru 

untuk menyelipkan semua materi pelajaran yang disajikan di sekolah 

dengan materi penguatan pendidikan karakter termasuk dalam 

mengimplementasikan tugas KBM kategori HOTS ini.  

Guru sebagai lulusan LPTK disarankan pengamat pendidikan 

agar mampu mendidik siswa melalui tugas KBM kategori HOTS 

dengan menyelipkan muatan karakter posisitf seperti kebiasaan 

keberanian mengakui kesalahan diri. Tentang muatan karakter untuk 

berani mengakui kesalahan sendiri ini dapat mencontoh murid pertapa 

sebagaimana yang dilukiskan oleh Jakob Sumarjo, penulis kolom opini 

di harian Kompas pada 7 November 2019 dengan judul tulisan 

―Mengaku Salah‘. Dalam bahasa Agama, mengaku salah adalah 

mengaku dosa. Setiap kesalahan selalu ada hukumannya. Mengaku 

nkesalahan adalah sia meneruma hukumannya karena setiap kesalahan 

atau dosa adalah kejahatan. Konon dalam sebuah komunitas pertapa 
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yang mengisolasi diri dalam hutan, pemimpin komunitas itu, yang 

dianggap paling suci, pada suatu pagi memanggil salah satu murid 

kesayangannya. Ketika dipanggil, tetap berdiam diri saja. Kedua kali 

dipanggil tetap berdiam diri saja sampai dipanggil ketiga kalinya 

dalam nada lebih keras., si murid tetap membisu.Sang pemimpin 

meminta muridnya yang lain menyeret dia kehadapannya.Murid yang 

salah itu dijatuhi hukuman kerja keras membersihkan seluruh asrama 

seorang diri. 

Beberapa hari kemudian, si murid bandel itu dipanggil dan 

ditanyai alasan menolak panggilannya sampai tiga kali. Si murid 

menjawab bahwa ketika dia dipanggil, ia sedang berdoa dan bertahan 

menyelesaikan doanya. Sang ketua,orang suci itu, tiba-tiba mengakui 

kesalahannya. Si murid dipaksa menginjak-injak dirinya sekuat tenaga 

sebagai penebusan atas kesalahannya. Itulah pengakuan dosa atau 

pengakuan kesalahan seorang pertapa yang suci hatinya. Kebalikannya 

pada orang-orang jahat, meski seluruh dunia melihat perbuatan 

jahatnya, ia tetap bersikeras tidak mengakui telah berbuat jahat. Ia 

selalu pintar mengelak perbuatan jahatnya, bahkan mengubah 

perbuatan jahatnya sebagai perbuatan baik. Diharapkan, lulusan 

sekolah sebagai murid yang belajar materi pelajaran pada tugas KBM 

kategori HOTS, seharusnya bersikap seperti ketua orang suci dalam 

pertapaan itu yang selalu siap mengakui kesalahannya, siap dihukum 

karena kesalahannya, dan siap untuk merubah kebiasaan berbuat salah 

dengan kebiasaan berbuat baik yang bermanfaat bagi lingkungannya. 

 

8. 4  BUDAYA KERJA KERAS PERLU DIMILIKI BAIK SISWA 

APALAGI GURU 

Baik siswa , apa lagi harus terbiasa dengan budaya kerja keras yaitu 

kebiasaan kerja maksimal, syukur semua permasalahan pembelajaran 

yang dikerjakan berakhir dengan ‗Happy-End‘, karena permasalahan 

itu dapat dipecahkan. Ingatlah sebuah situasi ketika nanti kalau siswa 

sudah bekerja, lalu dia merasa sangat negatif terhadap pekerjaan atau 

karirnya. Mungkin  mereka, lulusan sekolah ini, tidak menyukai 

pekerjaan yang sedang dilakukan, atau mungkin mereka tidak suka 

pada penyelia, atasan, atau rekan kerjamu (situasi ini bahkan bisa 

terjadi padamu saat ini). Apakah mereka melihat dirinya sebagai  

korban  keadaan yang  berada di luar kendalinya, atau mereka dalam 

tingkatan tertentu, merasa bertanggungjawab dalam menciptakan 
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‗situasi‘ tersebut dan karenanya, pada akhirnya mereka 

bertanggungjawab untuk mengatasi hal itu? Apa yang perlu dilakukan, 

jika ada, dalam kondisi seperti ini? Jika memikirkan situasinya 

sekarang, pelajaran apa yang dapat dipetik dari sana? Apa yang akan 

perlu dilakukan secara berbeda? Diskusikan bersama guru-guru sejenis 

dalam wadah KKG (Kelompok Kerja Guru). Dibawah ini disajikan 

beberapa tugas lain, yang dapat dikerjakan pada forum KKG rutin 

mingguan atau bulanan. 

 

8.5  LATIHAN TUGAS PROFESIONAL PROGRAM EKSTENSI 

 

(Latihan Tugas 1 Bab VIIII sebagai 
program Ekstensi) 

Apakah yang kamu kerjakan saat ini 
sudah bermakna? Apa bukti bahwa 
pekerjaan mu itu sudah bermakna? 
Atau sebaliknya, Apakah  yang kamu 
kerjakan saat ini kurang bermakna? 
Apa bukti bahwa pekerjaanmu itu 
kurang bermakna? Apa kemungkinan 
kriteria sebagai acuan bahwa pekerjaan 
itu sudah bermakna? Apa yang bias 
kamu lakukan untuk menjadikan 
pekerjaanmu saat ini lebih bermakna? 

 

 (Latihan Tugas 2 Bab VIIII 
sebagai program Ekstensi) 

Tanyakan secara jujur kepada 
dirimu sendiri, apakah kamu 
sebagai seorang ―tawanan‘‘ dari  
pikiranmu? Apakah kamu 
menjadikan orang lain, termasuk 
teman sekolahmu, sebagai 
‗tawanan dari pikiranmu ‘‘?Apa 
yang kamu maksudkan dengan 
―tawanan pikiran‖?  (sajikan 
dengan contoh kontek stual 
berkaitan dengan kegiatan di 
sekolah atau kegiatan di rumah 
sehari-hari), Apa dasar kamu 
beranggapan demikian? 

   

(Latihan Tugas 3 Bab VIII sebagai 
program Ekstensi) 

Pada  akhirnya,  manusia tidak 
seharusnya bertanya tentang arti 
hidupnya, sebaliknya ia harus lebih 
menyadari bahwa dirinyalah yang 
ditanya. Pendeknya, setiap manusia 
ditanyai oleh kehidupan, dunia  hanya 
bias menjawab  kehidupan dengan 
mempertanggungjawabkan hidupnya 
sendiri, kepada kehidupan ia hanya 
bias merespons dengan 

 (Latihan Tugas 4 Bab VIII 
sebagai program Ekstensi) 

Apapun bisa diambil dari 
seorang manusia kecuali 
kebebasan-kebebasan manusia 
yang terakhir – untuk memilih 
sikap kita dalam situasi tertentu, 
untuk memilih jalan kita. 
Mengapa demikian? Apa contoh 
kontekstual dalam kegiatan 
pemelajaran di kelas dibawah 
bimbingan guru? Apa makna 
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bertanggungjawab. Apa  contoh 
kontekstual  di sekolah tentang 
pernyataan ini? 

kebebasan manusia terakhir 
pada pernyataan ini? 

 

   

(Latihan Tugas 5 Bab VIII sebagai 
program Ekstensi) 

Sebagai fenomena manusia, kebebasan 
dirinya sangatlah rentan. Kebebasan 
manusia adalah kebebasan yang 
terbatas. Kita sadari bahwa manusia 
tidak bebas dari sejumlah kondisi. 
Namun, manusia bebas untuk 
mengambil sikap pada dirinya. Kondisi 
tersebut tidk sepenuhnya 
mengkondisikannya untuk bebas 
memilih. Dalam batas tertentu, dirinya 
akan menentukan apakah akan 
mengalah dan menyerah pada kondisi 
tersebut. Dia bisa bangun mengatasi 
kondisi tersebut dan dengan 
melakukan itu berarti dia memasuki 
wilayah dan domain harkat 
kemanusiaan. Sadar atau tidak, 
manusia memutuskan apakah akan 
menghadapi kondisi itu atau benar-
benar menyerah, apakah manusia akan 
ditentukan oleh kondisi-kondisi itu 
atau tidak? Apa pesan pernyataan ini 
dikaitkan dengan pengembangan 
budaya kerja positif di suatu 
perusahaan? Apa contoh kontekstual 
oleh siswa yang sedang melakukan 
kegiaan prakerin? 

 

 (Latihan Tugas 6 Bab VIII 
sebagai program Ekstensi) 

Seorang pemikir dunia kerja 
lulusan sekolah, Rodney Crowell 
(2003) berucap seperti ini, ‗sudah 
waktunya untuk masuk kedalam 
bathin, menatap pada diri 
sendiri. Sudah waktunya untuk 
memanfaatkan waktu diri 
masing-masing yang tersisa. 
Jeruji penjara khayalan tidak 
kalah kokoh dengan jeruji baja. 
Menurutmu, apa kira2 pesan 
ungkapan ini berkaitan dengan 
pengembangan budaya kerja 
positif di perusahaan swasta? 
Apa alasan Rodney Crowell 
mengatakan bahwa ‖Jeruji 
penjara khayalan tidak kalah 
kokoh dengan jeruji baja‘‘? Apa 
bukti kontekstual di sekolah 
yang mendukungung kapan 
pandangan Rodney Crowell ini 
dapat diterapkan? 
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REFLEKSI INDIVIDUAL 

  

 

Gbr 2: siswa SD kelas II, mengerjakan tugas melalui diskusi kelompok 

 

PERTANYAAN MENANTANG BERPIKIR KATEGORI HOTS 

 

1. Salah satu cara untuk meningkatkan siswa untuk terlatih berpikir 
kategori HOTS, siswa harus terbiasa dan suka mengajukan 
pertanyaan. Bagaimana mendorong agar siswa mau mengajukan 
pertanyaan? 

2. Tugas KBM dapat dilakukan melalui diskusi kelompok. 
Bagaimana mendorong siswa kelas rendah SD: kelas 1, kelas 2, 
kelas 3 untuk mau aktif melakukan diskusi kelompok? 

3. Bagaimana memasukkan unsur Pengembangan Pendidikan 
Karakter (PPK)  sewaktu mengajarkan topic penyerbukan 
tanaman, untuk biologi kelas VIII? 

4. Untuk mengetahui bilangan tak diketahui x, y, z pada 
Matematika kelas VII SMP, disediakan 3 persamaan. Bagaimana 
menentukan nilai x, y, dan z pada persamaan ini: (1) x + y + z = 
55, (2) 3x -2y +5z = 82, (3) 2x + 2y – 3y = 25. Bagaimana cara 
mengajarkan materi ini, agar siswa memiliki sikap jujur? 

5. Apa bukti bahwa siswa sudah memiliki kerja keras dalam 
menyelesaikan tugas survey lapangan untuk mengetahui minat 
masyarakat membantu orang duafa? 
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Beberapa pelatihan/ seminar di dalam dan luar negri yang pernah 
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Seminar: Water Education di Manila Filipina (2003), Seminar : Applying 
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2002 dia diberi tanggung jawab sebagai Ketua Tim Pengembangan 
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konsultan Belanda hasil kerja sama antara Balitbang Dikbud dgn Ditjen 

Dikdasmen (Dit. Sekolah Swasta dan PPPG Teknologi Cimahi) dan SLO 

(Specialisten in Leerplanontwikkeling) Netherlands. Th 1991 sampai 

sekarang menjadi penulis buku baik untuk siswa maupun untuk guru 

SD, SMP, SMA.  
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periode tahun 2009 s/d 2013 dan 2013 s/d 2017 menjabat sebagai 

Asisten Direktur II Pascasarjana UNJ. 2014 s/d sekarang beliau juga 

menduduki sebagai Ketua Senat Komisi Akademik UNJ. 

 Selain mengajar, aktif juga dalam berbagai kegiatan penelitian, 

pelatihan, penulisan buku dan artikel ilmiah serta pertemuan ilmiah. 

Buku yang pernah ditulis di antaranya tentang Strategi Pembelajaran 

Fisika, Evaluasi Pembelajaran Fisika, Penilaian Kelas, Paradigma Baru 

dalam Pembelajaran Sains, dan Evaluasi Pembelajaran MIPA. Di 

samping itu aktif dalam berbagai pelatihan baik nasional maupun 

regional sebagai instruktur ataupun peserta dan aktif mengikuti 
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Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia dan Assosiation 

Education Comunication Technology . Beliau baru- baru ini sudah 
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Perangkat Tes Pembelajaran Fisika yang Memiliki Anchor Item 

Horizontal Berbasis Macromedia Flash‖dan ‖Perangkat Tes 

Pembelajaran Fisika SMA Berbasis Macromedia Flash‖. 




