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Penelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen soal High Order Thinking 

Skill (HOTS) dengan variasi stimulus berbasis IT menggunakan Wondershare 

Quiz Qreator (WQC) yang valid dan reliabel pada materi kinematika, 

mendeskripsikan setting CBT yang sesuai untuk instrumen soal berbasis IT 

menggunakan WQC ini, perbedaan rata-rata siswa menjawab soal dengan benar 

pada variasi situmulus yang digunakan dan tingkat kesukaran soal. Penelitian ini 

menggunakan metode research and development. Desain penelitian yang 

digunakan diadaptasi dari desain peneltian Borg & Gall dengan dibatasi hanya 

sampai pada tahap ke-7, yaitu penelitian dan pengumpulan data, perencanaan 

produk, pengembangan produk awal, uji coba tahap awal, revisi hasil uji coba, uji 

coba lapangan, dan produk akhir. Instrumen soal yang dikembangkan memiliki 

level kognitif menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). Sebelum 

dilakukan uji coba lapangan, instrumen soal diuji ahli yang terdiri dari uji validasi 

materi dengan skor 3,37 (sangat valid), konstruk dengan skor 3,16 (valid), bahasa 

dengan skor 3,15 (valid), dan setting CBT dengan skor 3,24 (valid). Sampel 

penilitian untuk uji coba lapangan, yaitu 22 siswa kelas X MIA MA Al-Hidayat 

Gerning. Hasil data yang diperoleh dianalisis bantuan software SPSS.  Instrumen 

soal memuat 3 soal sangat sukar, 9 soal sedang, dan 12 soal sangat mudah. 

Berdasarkan hasil penelitian, instrumen soal HOTS yang dikembangkan valid dan 

reliabel dengan dengan nilai alpha Cronbach’s sebesar 0,874 yang berada pada 

kriteria bagus sekali. 

 

Kata kunci: instrumen soal, variasi stimulus, HOTS, kinematika 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
  

DEVELOPMENT OF HOTS QUESTION INSTRUMENTS WITH 

VARIATION OF IT-BASED STIMULUS ON  

KINEMATIC MATERIAL 
  
  
  

By 

 

 

Merry Laraswati 
 
 
 

This study aims to develop a High Order Thinking Skill (HOTS) question 

instrument with a variety of IT-based stimulus using a valid and reliable 

Wondershare Quiz Qreator (WQC) on kinematics material, describe the 

appropriate CBT settings for IT-based question instruments using this WQC, the 

difference in average number of students answering the questions correctly on 

variation of the situation used and the level of difficulty of the questions. This 

study uses research and development methods.  The research design used was 

adapted from the research design of Borg & Gall with limited only to the 7th stage, 

namely research and data collection, product planning, initial product 

development, early stage trials, revision of test results, field trials, and products.  

end.  The question instrument developed has a cognitive level of analyzing (C4), 

evaluating (C5), and creating (C6).  Prior to field testing, the instrument was 

tested by experts which consisted of a material validation test with a score of 3.37 

(very valid), constructs with a score of 3.16 (valid), language with a score of 3.15 

(valid), and CBT settings with a score of 3.24 (valid).  The research sample for 

field trials, namely 22 students of class X MIA MA Al-Hidayat Gerning.  The 

results of the data obtained were analyzed with the help of SPSS software.  The 

question instrument contains 3 very difficult questions, 9 moderate questions, and 

12 very easy questions.  Based on the results of the study, the HOTS test 

instrument developed was valid and reliable with Cronbach's alpha value of 0.874 

which was in very good criteria. 
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MOTTO 

 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S. Asy-Syarh: 5-6) 

 

“Never give up on what you really want to do. The person with big dream is more 

powerful then the one with all fact” 

(Albert Einstein) 

 

“Everything has its own timing” 

(Merry Laraswati) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.   Latar Belakang 

 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan 

suatu bangsa. Khoiri dan Harimurti (2018) menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan salah satu faktor utama dalam mempersiapkan dan membentuk 

sumber daya manusia yang mampu mendorong pembangunan suatu bangsa ke 

arah yang lebih baik. Pendidikan melalui pembelajaran pada abad ke-21 

mempunyai pola pembelajaran yang menekankan pada kemampuan berpikir 

kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi 

informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi (Afriyanti, Wardono, & Kartono, 

2018). Menurut Wijaya, Sudjimat, dan Nyoto (2016) pendidikan abad 21 

menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan 

belajar, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta 

dapat bekerja, dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup 

(life skills). 

 

Pembelajaran abad 21 mengubah paradigma belajar dimana pusat belajar 

bukan guru melainkan adalah siswa. Selain itu, pembelajaran abad 21 juga 

menuntut siswa lebih aktif dalam pembelajaran agar siswa dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif untuk 

keberhasilan siswa khususnya di bidang pendidikan (Liana et al., 2018). Pada 

hakikatnya pembelajaran saat ini menuntut peserta didik untuk lebih berperan 

aktif dalam menemukan dan mengembangkan pengetahuan, bukan hanya 

dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir tingkat rendah (Lower Order 

Thinking Skill), tetapi peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skill). Menurut taksonomi 
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Bloom proses kognitif terbagi menjadi kemampuan berpikir tingkat rendah 

atau Lower Order Thinking Skill (LOTS) dan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS). Kemampuan yang termasuk 

ke dalam LOTS meliputi kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan, 

sedangkan kemampuan yang termasuk HOTS meliputi kemampuan 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta (Abidin dan Tohir, 2019). 

 

Proses pembelajaran khususnya pada tingkat SMA/MA, terdapat salah satu hal 

yang dapat menyebabkan rendahnya penguasaan konsep yaitu peserta didik 

mengalami kesulitan belajar sains khususnya pelajaran fisika (Liana et al., 

2018). Salah satu materi fisika SMA yang dianggap sulit bagi peserta didik 

adalah materi kinematika gerak. Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Sutrisno (2019) menunjukkan bahwa pemahaman 

konsep peserta didik pada materi kinematika gerak yaitu sebesar 49,6%. 

Persentase ini relatif  kecil jika meninjau bahwa peserta didik sudah belajar 

tentang kinematika gerak. Bahkan terdapat indikasi miskonsepsi peserta didik 

pada materi tersebut. Persentase peserta didik yang terindikasi miskonsepsi 

sebesar 26,7%. Terkait hal tersebut dapat diketahui bahwa sebagian peserta 

didik tidak mengalami perubahan pemahaman konsep setelah pembelajaran. 

Maka perlu untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta 

didik. Melalui kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS siswa akan 

mampu berpolapikir kritis kreatif, teliti, mampu dalam memecahkan masalah 

dan membuat keputusan (Maryanto, 2015). 

 

Salah satu cara untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi dari 

masing-masing peserta didik, yaitu dengan cara melakukan penilaian. Selain 

itu, penilaian berupa tes dengan soal-soal menantang dapat digunakan untuk 

mengasah kemampuan berpikir peserta didik, dan berpengaruh dalam 

menentukan keterampilan berpikir peserta didik (Liana et al., 2018). Sehingga 

dengan penggunaan instrumen soal yang merepresentasikan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi, diharapkan peserta didik dapat memiliki kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Instrumen  penilaian yang digunakan untuk mengukur 

HOTS berupa soal-soal tes berpikir tingkat tinggi ini berarti soal-soal yang 
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digunakan merupakan suatu instrumen yang dapat mengukur kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik. Pernyataan tersebut sejalan dengan 

pernyataan Barnett dan Francis (2012) bahwa pertanyaan berpikir tingkat 

tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara detail tentang 

materi pelajaran, maka dapat dikatakan bahwa tes kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dapat memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya. Hal ini didukung 

dengan adanya tuntutan kurikulum 2013 mengenai penilaian hasil belajar yang 

diharapkan mampu membantu peserta didik dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) (Mukhtar & Hanin, 2019: 1) 

 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru dari penelitian pendahuluan yang 

dilaksanakan di SMAN 1 Purbolinggo. Diperoleh informasi bahwa guru telah 

melakukan latihan atau ulangan harian setiap selesai sub topik materi fisika, 

guru sudah pernah menggunakan soal yang dapat melatih kemampuan berpikir 

siswa, tetapi instrumen soal HOTS belum menggunakan stimulus berupa 

gambar, tabel, grafik, ataupun video. Hal tersebut juga didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bayu, Suyatna & Rosidin (2020) yang 

mengatakan bahwa bentuk instrumen soal yang diberikan pada peserta didik 

hanya berupa pernyataan-pernyataan yang berbentuk naratif yang kurang 

mampu menstimulus kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik untuk 

memecahkan masalah dan berpikir kritis. Sedangkan untuk hasil analisis 

kebutuhan siswa diperoleh informasi yaitu, siswa pernah mengerjakan soal 

yang dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi, tetapi 69,44% siswa 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS.  

 

Terkait hal tersebut dapat diketahui bahwa instrumen soal yang digunakan 

belum memenuhi syarat penyusunan instrumen HOTS. Mukhtar dan Hanin, 

(2019:3) mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip dalam instrumen 

penilaian berpikir tingkat tinggi, yaitu menyajikan stimulus untuk dipikirkan 

oleh peserta didik, menggunakan suatu permasalahan atau fenomena baru bagi 

peserta didik, membedakan antara tingkat kesulitan soal dan level kognitif. 

Selain itu, Fanani (2018) juga menyatakan bahwa dalam menulis soal yang 
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menuntut peserta didik berpikir tingkat tinggi, penulis soal (guru) diharuskan 

untuk dapat menentukan perilaku yang akan diukur dan memberikan dasar 

pertanyaan (stimulus) pada setiap butir soal HOTS. Stimulus soal dapat 

berbentuk sumber bacaan sebagai informasi seperti: teks bacaan, teks drama, 

paragraf, penggalan novel,cerita, atau dongeng, puisi, kasus, grafik, gambar, 

foto, rumus, tabel, daftar kata atau simbol, contoh, peta, film, atau rekaman 

suara (Laily & Wisudawati, 2015). 

 

Pendidikan sekarang ini menunjukan kemajuan yang sangat pesat seiring 

dengan perkembangan Information and Technology (IT). Pemanfaatan IT saat 

ini sudah berjalan namun pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. 

Saat ini pemanfaatan IT sudah banyak digunakan sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, guru dan peserta didik 

sudah terbiasa menggunakan dan mengoperasikan laptop maupun komputer, 

tetapi penggunaan fasilitas sekolah seperti laboratorium komputer, LCD, Wi-

Fi belum digunakan secara maksimal dalam pembelajaran, guru juga belum 

memanfaatkan media yang tersedia di laptop maupun komputer dalam 

pembelajaran fisika, proses penilaian yang dilakukan guru juga masih bersifat 

konvensional, yaitu siswa mengerjakan ulangan dengan menulis jawabannya 

di lembar jawaban yang disediakan pada saat ulangan.  

 

Menurut Rahayu dan Listiyadi (2014) penilaian yang dilakukan secara 

konvensional dapat menimbulkan banyak terjadi kesalahan pada saat 

pengerjaan soal seperti jumlah soal yang tidak sesuai dengan waktu 

pengerjaan ulangan, lamanya proses pengoreksian, kesalahan teknis dalam 

mengoreksi karena banyaknya jumlah jawaban yang harus dikoreksi, dan 

terjadinya kecurangan dalam mengerjakan ulangan seperti mencontek. Terkait 

hal itu salah satu media IT yang dapat digunakan untuk melakukan proses 

penilaian adalah Wondershare Quiz Creator (WQC). Menurut Utomo dan 

Kustijono (2015) Wondershare Quiz Creator sebuah software yang dapat 

membuat kuis, soal atau tes secara online dalam berbagai jenis tipe soal 

seperti tipe pilihan jamak, menjodohkan, uraian dan tipe soal lainnya dengan 

mudah dan cepat. Pengembangan proses penilaian dengan memanfaatkan IT 
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mampu menekan kelemahan sistem konvensional saat ini. Beberapa kelebihan 

dari penerapan ujian secara online diantaranya, yaitu lebih efisien, 

meminimalisir human error, soal dapat diacak secara cepat sehingga dapat 

mengurangi kecurangan di dalam ujian seperti mencontek, alokasi waktu yang 

ditentukan sesuai dengan rencana dan hasil perolehan nilai siswa dapat 

langsung bisa dilihat sehingga memudahkan guru untuk melakukan 

pengoreksian serta hasil tes tersebut akurat karena menggunakan komputer 

dalam pengoreksian. Berdasarkan masalah telah diuraikan di atas, maka salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

peneliti mengembangkan instrumen soal berbasis IT (Wondershare Quiz 

Creator) papda skripsi yang berjudul “Pengembangan Instrumen Soal HOTS 

Dengan Variasi Stimulus Berbasis IT Pada Materi Kinematika”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah penelitian pengembangan ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana validitas dan reliabilitas instrumen soal High Order Thinking 

Skill (HOTS) dengan variasi stimulus berbasis IT pada materi kinematika? 

2. Bagaimana kesesuaian setting CBT instrumen soal High Order Thinking 

Skill (HOTS) dengan variasi stimulus berbasis IT pada materi kinematika? 

3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata siswa menjawab soal dengan benar 

pada variasi situmulus yang digunakan? 

4. Bagaimana tingkat kesukaran butir soal High Order Thinking Skill (HOTS) 

dengan variasi stimulus berbasis IT pada materi kinematika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian pengembangan ini sebagai berikut. 

1. Menghasilkan produk berupa instrumen soal High Order Thinking Skill 

(HOTS) dengan variasi stimulus berbasis IT yang valid dan reliabel pada 

materi kinematika. 

2. Mendeskripsikan kesesuaian setting CBT instrumen soal High Order 

Thinking Skill (HOTS) dengan variasi stimulus berbasis IT pada materi 

kinematika. 
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3. Mendeskripsikan perbedaan rata-rata siswa menjawab soal dengan benar 

pada variasi situmulus yang digunakan. 

4. Mendeskripsikan tingkat kesukaran butir soal High Order Thinking Skill 

(HOTS) dengan variasi stimulus berbasis IT pada materi kinematika. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian pengembangan ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Pengembangan soal dengan variasi stimulus berbasis IT diharapkan 

mampu menemukan prinsip instrumen penilaian HOTS.  

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, instrumen soal yang dikembangkan dapat dijadikan 

alternatif alat penilaian dalam melatih kemampuan berpikir tingkat 

tinggi siswa SMA pada materi kinematika. 

b. Bagi siswa, instrumen soal dapat digunakan sebagai bahan latihan 

menggunakan soal yang sudah berbasis HOTS dalam memecahkan 

masalah dan menjawab pertanyaan. 

c. Bagi peneliti, dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, sebagai berikut. 

1. Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian adalah mengembangkan 

instrumen soal HOTS dengan variasi stimulus berbasis IT dengan aplikasi 

Wonder Share Quiz Creator pada materi kinematika. Uji validitas 

dilakukan oleh tiga dosen Pendidikan Fisika Universitas Lampung yang 

berkompeten dalam bidang tersebut. 

2. Tipe soal yang digunakan berupa multiple response. 

3. Instrumen soal yang dikembangkan menggunakan indikator kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (HOTS) pada taksonomi Bloom yang telah direvisi, 

yaitu mengalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). 
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4. Kompetensi dasar yang digunakan untuk mengembangkan soal HOTS 

tersebut diambil dari 3.4 dan 3.5 pada kurikulum 2013 yang telah direvisi 

pada materi kinematika. 

5. Stimulus soal yang digunakan, berupa gambar, grafik, tabel, dan video. 

6. Prosedur pengembangan yang digunakan pada penelitian ini Borg & Gall 

(1983) yang terdiri dari 7 langkah, yang terdiri dari: (1) penelitian dan 

pengumpulan data, (2) perencanaan produk, (3) pengembangan produk 

awal, (4) uji coba tahap awal, (5) revisi hasil uji coba, (6) Uji coba 

lapangan dan (7) produk akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Kerangka Teoritis 

 

1. Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skill) 

merupakan proses berpikir yang tidak sekedar menghafal atau 

menyampaikan kembali informasi yang telah diketahui melainkan 

kemampuan  untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Bagarukayo 

et al. (2012) mendefinisikan bahwa HOTS terdiri dari (1) keterampilan 

pengambilan keputusan, (2) menyelesaikan masalah, (3) berpikir kritis, (4) 

menganalisis, (5) mensintesis, serta (6) menginterpretasi. Keterampilan 

berpikir tingkat tinggi menuntut siswa untuk menerapkan informasi atau 

pengetahuan baru yang telah dimilikinya dan memanipulasi informasi 

tersebut untuk mencapai kemungkinan jawaban dalam situasi baru (Prasetya, 

Rosidin, & Herlina, 2019). 

  

Kemampuan berpikir tingkat tinggi pada Taksonomi Bloom, merupakan 

dimensi proses kognitif dari tingkat rendah ke tinggi (Malik, Rosidin, dan 

Ertikanto, 2018). Pada Taksonomi Bloom yang sudah direvisi kemampuan 

berpikir tingkat tinggi mencakup kemampuan menganalisis (C4), 

mengevaluasi (C5), dan mencipta atau kreativitas (C6), dianggap berpikir 

tingkat tinggi (Anderson & Krathworl, 2001). Anderson melakukan suatu 

penelitian serta diperoleh perbaikan dalam Taksonomi Bloom yang sudah 

ada. Perbaikan tersebut, mengubah Taksonomi Bloom dari kata benda 

menjadi kata kerja yang dapat dilihat pada Tabel 1. Hal ini disebabkan 

karena Taksonomi Bloom yang sebenarnya menggambarkan proses berpikir, 
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kemudian dilakukan pergeseran susunan Taksonomi Bloom yang 

menjabarkan berpikir tingkat rendah ke berpikir tingkat tinggi. 

 

Tabel 1. Perbedaaan Taksonomi Bloom dan Revisi Taksonomi Bloom 

Taksonomi Bloom Revisi Taksonomi Bloom 

Pengetahuan Mengingat 

Pemahaman Memahami 

Penerapan Menerapkan 

Analisis Menganalisis 

Sintesis Menilai 

Penilaian Menciptakan 

(Anderson & Krathworl, 2001) 

 

Berdasarkan Tabel 1, domain kognitif terdiri dari satu dimensi sedangkan 

dalam taksonomi Anderson dan Krathwohl berubah menjadi 

dua dimensi. Dimensi pertama, yaitu dimensi pengetahuan (knowledge 

dimension) dan dimensi proses kognisi (cognitive process dimension). 

Dimensi proses kognisi dibagi menjadi 6 kategori, yaitu kemampuan 

mengingat, memahami, dan menerapkan yang termasuk ke dalam 

kemampuan berpikir tingkat rendah. Selain itu kemampuan menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

 

Menurut Anderson dan Krathwohl (2001: 66-88) penjelasan mengenai 

dimensi proses kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu. 

a. Menganalisis (C4) 

Menganalisis merupakan kemampuan menguraikan konsep ke dalam 

bagian-bagian yang lebih mendetail. Kemampuan menganalisis juga  

merupakan salah satu komponen yang penting untuk proses tujuan 

pembelajaran. Adanya peningkatan keterampilan siswa dalam 

menganalisis materi pelajaran adalah tujuan pokok dari banyak bidang 

studi misalnya ilmu sains, ilmu sosial, humaniora, dan kesenian. 

Kemampuan menganalisis perlu dikembangkan agar siswa dapat: 

1) membedakan antara fakta dan opini, 

2) menghubungkan kesimpulan dengan pernyataan-pernyataan yang 

mendukung, 
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3) membedakan antara materi yang relevan dan yang tidak relevan, 

4) menguhungkan ide-ide, 

5) mendapatkan asumsi-asumsi yang tidak dikatakan dalam perkatan, 

6) membedakan antara ide-ide pokok dan ide-ide turunan, dan 

7) menemukan bukti pendukung tujuan penulisan suatu karya. 

 

b. Mengevaluasi (C5) 

Evaluasi merupakan pembuatan keputusan berdasarkan standar yang 

telah ditetapkan. Standar yang sering digunakan adalah standar 

berdasarkan kualitas, konsistensi, dan efisiensi. Standar tersebut berlaku 

pada guru dan siswa. Pada tahap evaluasi, siswa harus mampu membuat 

penilaian dan keputusan tentang nilai suatu metode, produk, gagasan, 

atau benda dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan 

tingkatan ini mencakup dua aspek kognitif, yaitu memeriksa (checking) 

dan mengkritik (critiquing). Contoh kata kerja operasional yang 

digunakan pada jenjang evaluasi, yaitu menilai, mendiskriminasikan, 

membandingkan, mengkritik, membela, menjelaskan, mengevaluasi, 

menafsirkan, membenarkan, meringkas, menyimpulkan, dan 

mendukung. 

 

c. Menciptakan (C6) 

Mencipta merupakan proses kognitif yang melibatkan kemampuan 

mewujudkan konsep menjadi suatu produk. Siswa dapat dikatakan 

mempunyai kemampuan proses kognitif menciptakan, jika siswa 

tersebut dapat membuat suatu produk baru. Berpikir tingkat tinggi 

dalam konteks ini, yaitu merujuk pada kemampuan siswa dalam 

mensintesis informasi ke bentuk yang lebih mendetail dan menyeluruh. 

Proses kognitif pada menciptakan meliputi merumuskan, merencanakan, 

dan memproduksi. 
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2. Prosedur Pengembangan Instrumen 

 

Instrumen menurut Nisa, Widyastuti, & Hamid (2018) merupakan alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu variabel. Di bidang 

pendidikan diperlukan suatu instrumen untuk mengetahui ketercapaian 

tujuan dari proses pembelajaran yang biasa disebut dengan instrumen 

penilaian. Instrumen penilaian terbagi menjadi, yaitu tes dan non tes. Tes 

digunakan sebagai alat ukur sejauh mana seorang siswa telah memahami 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, terutama meliputi aspek 

pengetahuan dan keterampilan (Sudaryono, Margono, & Rahayu, 2013: 63). 

Selain itu menurut Julianingsih, Rosidin, dan Wahyudi (2017) penilaian 

dalam bentuk tes dapat digunakan untuk melatih kemampuan berpikir siswa 

dan berpengaruh dalam menentukan keterampilan berpikir siswa.  

 

Menurut Rosidin (2017: 9-10) tes merupakan suatu pertanyaan atau 

seperangkat tugas yang dirancang untuk memperoleh informasi mengenai 

atribut pendidikan yang mana pada setiap butir pertanyaan atau tugas 

tersebut memiliki solusi atau jawaban yang dianggap benar. Berdasarkan 

pendapat di atas tes merupakan alat untuk melakukan penilaian yang 

berbentuk pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan siswa sehingga 

menghasilkan nilai tentang prestasi belajar siswa. 

 

Syarat-syarat instrumen tes yang baik menurut Rosidin (2017: 193)  

diantaranya, sebagai berikut: (1) Valid, instrumen dikatakan valid atau 

mempunyai validitas yang tinggi, jika instrumen tersebut dapat mengukur 

apa yang diukur dan menghasilkan pengukuran sesuai dengan tujuan. (2) 

Reliabel, reliabilitas  pada suatu instrumen menunjukan seberapa jauh hasil 

pengukuran dengan ketepatan, stabilitas atau konsistensi suatu pengukuran 

yang dilakukan. (3) Objektifitas pada intrumen atau alat ukur menunjuk 

pada skor yang sama diperoleh dari data yang sama jika dilakukan dengan 

penilai yang sama. (4) Praktis dan mudah dilaksanakan, sebuah instrumen 

dikatakan praktis dan mudah apabila peserta ujian dapat dengan mudah 

memahami tes tersebut dan instrumen bentuk instrumen tes tidak rumit serta 
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bahasa yang sederhana. (5) Norma, bertujuan sebagai panduan, kriteria, atau 

ukuran yang digunakan untuk menentukan standar minimal batas kelulusan 

peserta tes. 

 

Sedangkan Sudaryono, Margono, & Rahayu (2013: 103) menyatakan 

instrumen tes yang baik harus memenuhi 2 kriteria, yaitu validitas dan 

reliabilitas. Validitas merupakan suatu konsep yang menunjukan sejauh 

mana tes telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen tes 

dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut mampu 

memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan tujuan pengukuran. 

Reliabilitas instrumen tes berhubungan dengan eror dalam pengambilan 

sampel yang tertuju pada konsistensi hasil ukur jika pengukuran dilakukan 

ulang pada kelompok yang berbeda. 

 

Langkah-langkah menyusun instrumen tes atau soal menurut Kadir (2015), 

yaitu. 

1. Merujuk silabus, silabus dibutuhkan dalam proses pembuatan kisi-kisi 

soal agar soal yang dibuat mewakili semua pokok bahasan untuk 

mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. 

2. Menyusun kisi-kisi soal, kisi-kisi soal merupakan format yang memuat 

kriteria butir soal yang diperlukan dalam menyusun soal. Kisi-kisi soal 

yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu dapat mewakilkan 

isi kurikulum, komponen-komponen isi dari kisi-kisi harus rinci, jelas, 

dan mudah dipahami, serta untuk setiap indikator dituliskan butir 

soalnya. 

3. Menyusun soal, soal yang disusun dapat berupa soal objektif dan soal 

uraian.  

4. Melaksanakan uji coba tes, untuk mendapatkan soal yang baik maka 

perlu dilakukan uji coba soal dan kemudian hasilnya dianalisis untuk 

mengetahui apakah soal tersebut memenuhi syarat-syarat soal yang baik 

atau tidak. 

5. Membuat skor, setelah soal diujicobakan, kemudian membuat pedoman 

penskoran untuk masing-masing siswa (peserta uji coba). 
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3. Tipe Soal 

 

Tes berdasarkan bentuk jenis soal dibagi menjadi 2, yaitu tes objektif 

(objective test) dan tes uraian (essay test).  Tes objektif berdasarkan tipenya 

dikelompokkan menjadi 3, yaitu tes menjodohkan (matching test), dan tes 

benar salah (true-false test), tes isian (fill in test) dan tes pilihan jamak 

(multiple choice test) dalam berbagai variasi. Sedangkan untuk tes uraian 

berdasarkan tipenya dibagi menjadi 2, yaitu tes uraian terbatas (restricted 

essay test) dan tes uraian bebas (extended essay test) (Rosidin, 2017: 11).  

 

Tes objektif khususnya tipe soal pilihan jamak digunakan pada tes formatif 

dan tes sumatif yang di dalamnya terdapat ujian sekolah, ujian nasional dan 

digunakan juga pada ujian masuk perguruan tinggi. Keunggulan 

penggunaan tipe soal pilihan jamak, yaitu dapat mencakup banyak pokok 

bahasan dan mudah penyekorannya. Jenis tes bentuk pilihan jamak antara 

lain pilihan jamak biasa dan pilihan jamak asosiasi (Hanifah, 2014). Pada 

tipe pilihan jamak asosiasi ini hampir sama dengan bentuk pilihan jamak 

biasa, akan tetapi cara menjawab pilihan jamak asosiasi lebih kompleks.  

 

Pilihan jamak biasa hanya terdapat satu jawaban yang tepat atau benar, 

tetapi pada pilihan jamak asosiasi jawaban yang benar lebih dari satu 

(multiple response). As’ari (2017) menyatakan bahwa multiple respons 

merupakan tipe soal dengan alternatif jawaban yang disediakan memiliki 

jawaban benar lebih dari satu, sehingga siswa tidak hanya memilih satu 

jawaban namun memungkinkan memilih jawaban yang lain. Tipe soal 

pilihan jamak asosiasi atau kompleks dapat membuat siswa mampu berpikir 

kritis, di mana dalam menjawab butir soal siswa tidak asal menebak 

jawaban yang benar, dan siswa semakin familiar melihat bentuk-bentuk 

pilihan ganda yang dimodifikasi, sehingga ketika siswa mengikuti tes masuk 

perguruan tinggi atau kejuaraan olimpiade siswa sudah terbiasa dengan 

bentuk soal multiple respone (Ariyanti dan Bhakti, 2020).  
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4. Stimulus 

 

Struktur soal yang dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) 

pada umumnya menggunakan stimulus. Menurut Mukhtar dan Hanin 

(2019:4) stimulus merupakan dasar dalam memahami informasi. Dalam 

konteks HOTS, stimulus yang disajikan harus bersifat kontekstual dan 

menarik. Stimulus pada soal HOTS juga harus mampu memotivasi peserta 

didik untuk menginterpretasi dan mengintergrasikan informasi yang 

disajikan, bukan hanya sekedar membaca.  

 

Stimulus yang baik memuat beberapa informasi yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan kemampuan mencari hubungan antar informasi, transfer 

informasi, dan terkait langsung dengan pokok pertanyaan. Stimulus yang 

tidak menarik berdampak pada ketidaksungguhan peserta tes untuk 

membaca informasi yang disajikan dalam stimulus atau untuk stimulus yang 

sering diangkat dalam topik permasalahan dan sudah diketahui secara umum, 

memungkinkan peserta tes tidak mau membaca lagi stimulus yang disajikan 

karena akhirnya sudah diketahui sebelum membaca. 

 

Stimulus yang baik dapat diambil dari informasi-informasi, topik, wacana, 

situasi, berita atau hal lain yang sedang menjadi trending topic. Menurut 

Fanani (2018) stimulus juga dapat diangkat dari permasalahan yang ada di 

lingkungan sekitar satuan pendidikan seperti budaya, adat, kasus-kasus di 

suatu daerah, atau berbagai keunggulan yang terdapat di daerah tertentu. Hal 

ini juga dikemukakan oleh Menurut Laily dan Wisudawati (2015) dalam 

setiap butir soal HOTS selalu diberikan stimulus atau dasar pertanyaan yang 

berbentuk sumber bacaan sebagai informasi seperti: teks bacaan, teks drama, 

paragraf, penggalan novel,cerita, atau dongeng, puisi, kasus, grafik, gambar, 

foto, rumus, tabel, daftar kata atau simbol, contoh, peta, film, atau rekaman 

suara. Instrumen soal HOTS yang dilengkapi dengan stimulus berupa 

wacana, gambar, grafik, video, animasi dan stimulasi interaktif yang 

memanfaatkan masalah dalam kehidupan sehari-hari akan mampu 
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menstimulus kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik (Pranata, 

Suyatna, dan Rosidin, 2020) 

  

5. Wondershare Quiz Creator 

 

Seiring perkembangan teknologi informasi, berkembang pula program-

program komputer yang dapat digunakan untuk membuat tes. Salah satu 

program yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses penilaian adalah 

Wondershare Quiz Creator. Menurut Utomo dan Kustijono (2015) 

Wondershare Quiz Creator merupakan sebuah software yang dapat 

membuat kuis, soal atau tes secara online, dalam penggunaannya software 

cukup mudah untuk dioperasikan sehingga tidak memerlukan kemampuan 

bahasa pemrogaman yang sulit untuk dipahami. Wondershare Quiz Creator 

menurut Dafitri (2017) merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan 

dalam pembuatan soal ujian online (electronic test) dengan cara meng-

upload file dari aplikasi di sebuah website kemudian pengguna (user) dapat 

mengerjakan soal ujian di web dengan memanfaatkan sebuah komputer.  

As’ari (2017) mengatakan bahwa Wondershare Quiz Creator adalah salah 

satu perangkat lunak yang dapat membuat tes dan kuis dengan berbagai 

macam jenis tipe soal. Beberapa macam jenis model pertanyaan yang 

tersedia dalam Wondershare Quiz Creator, yaitu:  

a. Multiple Choice, berfungsi membuat pertanyaan yang memiliki jawaban 

pilihan jamak (lebih dari dua pilihan jawaban). 

b. Multiple Response, berfungsi membuat pertanyaan dengan jawaban benar 

dari soal lebih dari satu. 

c. Matching Test, berfungsi membuat pertanyaan dengan cara menjawab 

memasangkan dua kata atau kalimat kiri dan kanan. 

d. Sequence , berfungsi membuat pertanyaan dengan cara menjawab 

mengurutkan jawaban dari atas kebawah. 

 

Selain dapat memuat berbagai macam jenis tipe soal Wondershare Quiz 

Creator memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan software 

lainnya, yaitu terdapat fasilitas untuk memasukkan gambar dan suara, serta 
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terdapat umpan balik  (feedback) atas respon jawaban dari peserta didik 

(Dafitri, 2017). Memudahkan guru dalam membuat soal ujian sekolah 

secara acak (random) dan mengoreksi hasil ujian sekolah. Peserta didik 

dapat melihat hasil atau score yang diperoleh setelah selesai mengerjakan 

soal pada tes atau ujian sekolah (As’ari, 2017). 

 

B. Desain Hipotetik 

 

Desain instrumen soal yang dikembangkan, yaitu: 

1. Kisi-Kisi, yang di dalamnya memuat: 

a. KD yang digunakan untuk mengembangkan soal HOTS tersebut diambil 

dari 3.4 dan 3.5 pada kurikulum 2013 yang telah direvisi. KD tersebut 

mengindikasikan level kognitif kemampuan menganalisis. 

b. Materi yang digunakan, yaitu kinematika. 

c. Indikator dalam instrumen ini menggunakan kata kerja operasional 

untuk mengukur kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

Indikator tersebut menggambarkan indikator HOTS dengan 

menampilkan stimulus. 

 

2. Soal yang dikembangkan yaitu berupa soal tipe pilihan dengan jawaban 

benar lebih dari satu (multiple response). Jumlah soal yang dikembangkan 

yaitu 24 soal multiple response dengan setiap butir soal menggunakan 

deskripsi permasalahan (stimulus) soal yang berbeda-beda berupa gambar, 

grafik, tabel, dan video dengan level kognitif yang memuat kemampuan 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 

Development). Produk yang dikembangkan didasarkan pada model 

pengembangan Borg dan Gall (1983) yang terdiri dari 10 tahap yang dibatasi 

sampai pada tahap ke-7, yang terdiri dari: (1) penelitian dan pengumpulan 

data, (2) perencanaan produk, (3) pengembangan produk, (4) uji coba tahap 

awal, (5) revisi hasil uji coba, (6) uji coba lapangan, dan (7) produk akhir. 

Pembatasan dan penyederhanaan prosedur pengembangan pada penelitian ini 

dari sepuluh tahap menjadi tujuh tahap saja dikarenakan ketujuh tahap 

prosedur tersebut sudah dapat menjawab tujuan penelitian. Produk yang akan 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrumen tes Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) bertipe memilih banyak respon dengan variasi 

stimulus soal berbasis IT yaitu dengan aplikasi Wondershare Quiz Creator.  

 

B. Subjek Penelitian 

 

Penelitian pengembangan instrumen soal akan dilakukan di MA Al-Hidayat 

Gerning Kabupaten Pesawaran. Populasi dalam penelitan ini adalah semua 

siswa kelas X MIA MA Al-Hidayat Gerning pada tahun ajaran 2020/2021.

Teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling dengan 

memilih satu kelas yang akan dijadikan sebagai kelas eksperimen.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data pada pengembangan ini meliputi: 

1. Teknik Angket 

 

Data dalam penelitian pengembangan ini diperoleh melalui beberapa 

instrumen angket, antara lain instrumen angket kebutuhan siswa dan guru 

dan instrumen angket uji ahli. Instrumen angket digunakan untuk 

menganalisis kebutuhan siswa dan guru terhadap penggunaan soal dengan 

variasi stimulus soal berbasis IT sebagai instrumen tes. Instrumen angket 

uji ahli digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelayakan produk, 

berdasarkan kesesuaian isi materi, konstruksi dan bahasa pada produk 

yang telah dikembangkan.  

 

2. Studi Pustaka 

 

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pendapat-pendapat secara 

tertulis, temuan riset, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan 

pengembangan produk yang direncanakan. Selain itu, studi pustaka 

sebagai landasan perbandingan antara teori dengan praktek lapangan. Pada 

penelitian ini peneliti melakukan studi pustaka dengan membaca dan 

menganalisis beberapa jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan 

rencana penelitian.  

 

D. Prosedur Pengembangan 

 

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan soal tes 

menurut Borg dan Gall (1983). Prosedur penelitian dan pengembangan dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

 

1. Penelitian dan pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan analisis 

kebutuhan, studi pustaka pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Dari 

informasi yang diperoleh diketahui bahwa perlu dikembangkannya 

instrumen soal untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

pada materi kinematika.   

 

2. Perencanaan produk, pada tahap ini dirumuskan tujuan pengembangan 

produk, yaitu menghasilkan produk berupa instrumen soal High Order 

Thinking Skill (HOTS) dengan variasi stimulus berbasis IT yang valid dan 

reliabel pada materi kinematika. Pada tahap ini juga dilakukan 

penyusunan kisi-kisi soal yang mengacu pada silabus dan indikator 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, penyusunan desain instrumen soal 
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HOTS, rubrik penskoran dan penyusunan lembar uji validitas instrumen 

dengan bantuan ahli fisika untuk memvalidasi instrumen soal HOTS yang 

dibuat. 

 

3. Pengembangan produk awal, pada tahap ini dilakukan, yaitu (1) 

menentukan format butir soal, dlam penelitian ini menggunakan format 

butir soal memilih banyak respon dengan menerapkan level kognitif 

tingkat tinggi; (2) menentukan konstruksi butir soal, dalam 

mengkonstruksi soal HOTS, maka penyusunan soal disesuaikan dengan 

indikator-indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi, bahasa yang 

digunakan juga harus jelas dan mudah dipahami; (3)merumuskan 

stimulus yang menarik dan kontekstual, stimulus yang digunakan berupa 

gambar, grafik, tabel, dan video; (4) menulis butir soal, butirsoal ditulis 

pada aplikasi WQC; (5) membuat kunci jawaban, mengatur setting kunci 

jawaban yang benar serta memberikan feedback pada masing-masing 

soal; dan (6) menentukan pedoman penilaian, ketika jawaban siswa benar 

mendapat skor 1, sedangkan ketika jawaban salah mendapat skor 0.  

 

4. Uji coba tahap awal, pada tahap ini dilakukan uji validasi terhadap hasil 

rancangan instrumen soal pada aspek materi, konstruk, bahasa, dan 

setting CBT.  Uji validasi dilakukan oleh tiga ahli di bidang fisika, yaitu 2 

dosen pendidikan fisika dan 1 guru SMA. Soal dikatakan valid jika nilai 

koefisien validitas dalam katerogi cukup hingga kategori tinggi. 

 

5. Revisi hasil uji coba, setelah dilakukan uji validasi oleh ahli, terdapat 

beberapa butir soal yang kurang baik dan perlu diperbaiki. Perbaikan 

dilakukan sesuai hasil yang ditunjukan dalam uji validasi. 

 

6. Uji coba lapangan, instrumen soal yang telah direvisi dan dinyatakan 

valid oleh ketiga validator, kemudian soal dapat diujicobakan kepada 

peserta didik di MA Al-Hidayat Gerning kelas X tahun ajaran 2020/2021. 

Hasil data yang diperoleh dari uji coba lapangan ini untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, perbedaan siswa menjawab benar antar variasi 

stimulus dan tingkat kesukaran soal. 
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7. Produk Akhir, pada penelitian ini berupa produk instrumen soal HOTS 

dengan variasi stimulus soal berbasis IT pada materi kinematika yang 

valid berdasarkan hasil uji validitas. Produk yang dikembangkan mampu 

menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik berdasarkan 

hasil uji coba lapangan dengan hasil validitas, reliabilitas, serta tingkat 

kesukaran soal. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

dikembangkan sudah valid atau layak digunakan diukur berdasarkan 

penilaian dosen ahli. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan angket. 

Angket ini memuat pernyataan-pernyataan dan pilihan jawaban. 

Pernyataan-pernyataan pada angket ini berkaitan dengan aspek-aspek yang 

dinilai baik aspek materi, konstruksi, bahasa, dan setting CBT.  

Untuk menjawab pernyataan tersebut terdapat lima pilihan jawaban yang 

dapat dipilih. Masing-masing pilihan jawaban memiliki bobot skor yang 

berbeda. Pedoman penskoran uji ahli dapat dilihat pada tabel 2.  

 

Tabel 2. Bobot Skor Penilaian Uji Ahli 

Skor Keterangan 

1 Tidak Sesuai 

2 Kurang Sesuai 

3 Cukup Sesuai 

4 Sesuai 

5 Sangat Sesuai 

 

Lembar penilaian berupa angket yang digunakan pada penelitian ini 

memiliki lima pilihan jawaban. Untuk mengetahui nilai rata-rata akhir, 

jumlah rata-rata skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum dan 

dikali empat, seperti rumus berikut: 
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Perolehan hasil validasi instrumen soal selanjutnya dikategorikan sesuai 

dengan kriteria validasi pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kriteria Validitas Instrumen 

Nilai rata-rata Kategori 

3,26-4,00 Sangat Valid 

2,51-3,25 Valid 

1,76-2,50 Cukup Valid 

1,01-1,75 Tidak Valid 

(Arikunto, 2010) 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan apakah instrumen yang dikembangkan cukup 

dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Untuk mengetahui nilai 

reliabilitas suatu instrumen dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan 

aplikasi SPSS. 

 

Tabel 4. Kriteria alpha Cronbach’s 

Nilai Keterangan 

> 0,8 Bagus sekali 

0,7 - 0,8 Bagus 

0,6 - 0,7 Cukup 

0,5 - 0,6 Jelek 

< 0,5 Buruk 

(Sumintono & Wudhiarso, 2015: 85) 

 

3. Uji One Way Anova 

Perbedaan rata-rata siswa menjawab soal dengan benar antar bentuk 

stimulus tiap level kognitif diuji menggunakan One Way Anova dengan 

SPSS. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui dugaan sementara yang 

dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:  

 

               

               

(Kadir, 2015:364) 
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Keterangan: 

   = Tidak terdapat perbedaaan rata-rata siswa menjawab soal dengan 

benar antara soal dengan variasi stimulus gambar, grafik, tabel, dan video. 

   = Terdapat perbedaaan rata-rata siswa menjawab soal dengan benar 

antara soal dengan variasi stimulus gambar, grafik, tabel, dan video. 

 

4. Uji Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran atau kesulitan soal adalah bilangan yang menunjukkan 

mudah atau sukarnya suatu soal (Arikunto, 2010: 207). Tingkat kesukaran 

soal dianalisis dengan berbantuan aplikasi SPSS. Kategori tingkat 

kesukaran soal mengacu pada pendapat Arikunto (2010: 210) dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Kategori Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Interval Keterangan 

0,00-0,30 Sukar 

0,31-0,70 Sedang 

0,71-1,00 Mudah 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Hasil penelitian dan pengembangan instrumen soal ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Telah dihasilkan instrumen soal HOTS dengan variasi stimulus berbasis IT 

pada materi kinematika yang dikembangkan telah memenuhi standar 

kelayakan instrumen, yaitu valid dan reliabel.  

2. Setting CBT dari instrumen soal instrumen soal HOTS dengan variasi 

stimulus berbasis IT pada materi kinematika yang dikembangkan telah 

diujikan dengan menggunakan angket dan dinyatakan valid. Setting yang 

sesuai untuk instrumen ini dengan mengaktifkan random soal, mengatur 

answer submittion menggunakan seting submit one question at a time, 

mengatur limit waktu pada tiap soal, memberikan skor sesuai bobot soal, 

dan memberikan feedback pada tiap soal. 

3. Tidak terdapat perbedaan rata-rata siswa menjawab dengan benar antar 

stimulus berupa gambar, grafik, tabel, dan video yang digunakan pada 

instrumen soal. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan soal dengan stimulus 

berupa video memperoleh rata-rata siswa menjawab soal dengan benar 

tertinggi.  

4. Butir soal pada instrumen instrumen soal HOTS dengan variasi stimulus 

berbasis IT pada materi kinematika yang dikembangkan memiliki tingkat 

kesukaran yang berbeda-beda diantaranya yaitu 3 sukar, 9 sedang, dan 12 

mudah. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan simpulan penelitian maka diajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dapat memberikan tes kepada siswa berupa soal HOTS berbasis 

IT menggunakan aplikasi Wonder Share Quiz Creator dengan beberapa 

setting seperti mengaktifkan random soal, mengatur answer submittion 

menggunakan seting submit one question at a time, mengatur limit waktu 

pada tiap soal, memberikan skor sesuai bobot soal, dan memberikan 

feedback pada tiap soal untuk mengefektifkan proses penilaian. Selain itu, 

Soal HOTS berbasis IT yang digunakan juga perlu diberi stimulus terutama 

dalam bentuk video. 

2. Bagi peneliti, yang hendak melakukan penelitian pengembangan instrumen 

soal HOTS dengan stimulus berbasis IT  dapat dilakukan melalui 

penggunaan tipe soal yang lebih bervariasi. 
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