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ABSTRAK  

 

Pratiwi, Arista Novihana. 2016. Pengembangan Instrumen Penilaian 

Crossword Puzzle Game dengan Higher Order Thinking Skills pada 

Pembelajaran Sistem Koordinasi Manusia di SMA. Skripsi, Jurusan Biologi 

FMIPA Universitas Negeri Semarang. Ir. Tyas Agung Pribadi, M.Sc.St. dan 

Dr. Lisdiana, M.Si. 
 

Berdasarkan observasi instrumen penilaian tes evaluasi di sekolah adalah 

penilaian tradisional dalam bentuk pilihan ganda. Tes evaluasi diambil dari soal-

soal LKS dan buku paket, soal digolongkan berdasarkan Taksonomi Bloom terdiri 

dari 30% menghafal (C1), 40% memahami (C2), dan 25% mengaplikasi (C3), 

sedangkan soal yang mengukur kemampuan menganalisis (C4), mengevaluasi 

(C5), dan mengkreasi (C6) hanya 5%. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui 

kelayakan instrumen penilaian Crossword Puzzle Game dengan Higher Order 

Thinking Skills pada pembelajaran sistem koordinasi manusia di SMA. Kelayakan 

instrumen di lihat dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda.  

Metode penelitian ini Research and Development (R&D). Research and 

Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu adapun langkah-langkah penggunaan metode R&D berdasarkan 

(Sugiyono, 2008). Penelitian dilakukan di SMA N 14 Semarang dan SMA N 1 

Kudus digunakan untuk uji coba skala kecil, dan SMA N 7 Semarang digunakan 

untuk uji coba skala besar. Subyek penelitian ini meliputi peserta didik kelas XI 

dan guru Biologi SMA di tiga sekolah tersebut.  

Pengembangan instrumen penilaian CPG dengan HOTS layak digunakan 

dengan validitas 92%, reliabilitas 98%, tingkat kesukaran 42,5%, dan daya 

pembeda 81,6%. Hasil angket tanggapan peserta didik dan guru menunjukkan 

bahwa instrumen penilaian CPG mendapat tanggapan positif. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa instrumen penilaian CPG 

dengan HOTS 79% layak digunakan sebagai alat evaluasi pada pembelajaran 

sistem koordinasi manusia di SMA.  

 

Kata Kunci : Crossword puzzle game, higher order thinking, instrumen penilaian.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara tiga komponen utama 

yaitu pendidik, pembelajaran, dan peserta didik, melibatkan sarana dan 

prasarana, seperti metode, media, dan penataan lingkungan tempat belajar, 

sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang memungkinkan terciptanya 

tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Salah satu tahapan 

dalam pendidikan untuk mecapai tujuan pembelajaran adalah tahap penilaian 

hasil belajar peserta didik. Penilaian merupakan subsistem yang sangat 

penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena 

penilaian dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan 

hasil pendidikan. Melalui penilaian, maka dapat mengetahui maju dan 

mundurnya kualitas pendidikan, dan dengan penilaian dapat mengetahui titik 

kelemahan serta mudah mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih 

baik ke depan.  

Instrumen penilaian berpikir tingkat tinggi yang valid, reliabel, objektif, 

dan praktis dibutuhkan untuk mengukur kemampuan peserta didik berpikir 

tingkat tinggi. Pendidik dapat memantau kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik dengan adanya instrumen penilaian berpikir tingkat tinggi. 

Apabila kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik tergolong rendah, 

maka pendidik dapat segera melakukan perbaikan pembelajaran. Kenyataan 

menunjukkan bahwa instrumen penilaian yang digunakan pendidik sebagian 

besar hanya mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah. Akibatnya 

kemampuan peserta didik berpikir tingkat tinggi tidak terpetakan sehingga 

pendidik tidak mengetahui bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta 

didik tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan pada hasil analisis bank soal di 

SMA untuk evaluasi formatif menunjukkan bahwa persentase penggunaan 

ranah kognitif Taksonomi Bloom dalam soal adalah 30% menghafal (C1), 

40% memahami (C2), dan 25% mengaplikasi (C3), sedangkan soal yang 

mengukur kemampuan menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan 
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mengkreasi (C6) hanya 5% digunakan oleh pendidik. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penilaian yang digunakan pendidik belum 

mampu untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Faktor penyebab 

instrumen penilaian yang digunakan pendidik belum mampu mengukur 

kemampuan tingkat tinggi adalah pendidik kesulitan dalam membuat soal 

untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pendidik merasa 

sudah membuat soal untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi 

tetapi soal yang dibuat termasuk soal berpikir tingkat menghafal. Selain itu, 

kenyataan yang terdapat di lapangan memperlihatkan bahwa dalam 

melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan soal tes yang telah ada, soal-

soal tersebut di ambil dari LKS dan buku paket. Soal yang digunakan belum 

dapat mengukur aspek kognitif ranah analisis, evaluasi, dan mencipta yang 

harus di capai peserta didik, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pendidik mata pelajaran 

Biologi, diketahui bahwa kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis 

belum di ukur padahal dalam pembelajaran peserta didik sudah menunjukkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal ini dapat di lihat dari peserta didik 

yang mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan pendapat saat 

pembelajaran. Menurut Sukardi (2010), soal obyektif pada umumnya sebagai 

soal yang mengungkapkan, menghafal, dan mengenal materi yang telah 

diberikan. Soal tersebut kurang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Soal berpikir tingkat tinggi 

yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi, jadi soal yang dapat 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik meliputi soal 

ranah analisis, evaluasi, dan mencipta.  

Widodo (2013) menyatakan bahwa “berpikir tingkat tinggi adalah 

berpikir pada tingkat lebih tinggi dari sekedar menghafal fakta, mengatakan 

sesuatu kepada seseorang sama persis seperti yang diceritakan kepada kita”. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills 

berhubungan dengan perolehan hasil belajar peserta didik yang sangat erat 

kaitanya dengan ketrampilan mengolah informasi pada materi yang telah 

dipelajari. Oleh sebab itu kemampuan berpikir tingkat tinggi penting dimiliki 
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oleh peserta didik untuk mengolah informasi, membuat keputusan, dan 

menyelesaikan masalah sehingga peserta didik menjadi manusia yang dapat 

bersaing dalam kehidupan yang kompetitif. Kemampuan berpikir tingkat 

tinggi salah satunya diperlukan pada pembelajaran sistem koordinasi manusia. 

Materi sistem koordinasi manusia merupakan materi yang diajarkan di 

SMA kelas XI semester genap dengan materi pokok yaitu, sistem saraf, 

sistem endokrin, sistem indera, proses kerja sistem regulasi, pengaruh 

psikotropika pada sistem koordinasi, dan kelainan yang terjadi pada sistem 

koordinasi. Penilaian yang dilakukan pada materi ini biasanya berupa soal 

obyektif yang hanya menghafal bagian-bagian alat indera, struktur otak, 

sumsum tulang belakang, macam-macam hormon, kelainan, dan gangguan 

pada sistem koordinasi manusia, padahal peserta didik dituntut untuk dapat: 

KD 3.10 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ 

sistem koordinasi dan mengkaitkanya dengan proses koordinasi sehingga 

dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dalam mekanisme koordinasi dan 

regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem koordinasi 

manusia, KD 3.11 mengevaluasi pemahaman diri tentang bahaya penggunaan 

senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, 

dan masyarakat, KD 4.11 menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada 

struktur dan fungsi saraf dan hormon pada sistem koordinasi yang disebabkan 

oleh senyawa psikotropika yang menyebabkan gangguan sistem koordinasi 

manusia. Kompetensi dasar tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran 

sistem koordinasi memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat kebutuhan untuk 

mengembangkan instrumen penilaian yang layak dengan soal tingkat tinggi. 

Instrumen penilaian dikembangkan pada ranah tingkat analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Untuk itulah penulis mengambil judul pengembangan instrumen 

penilaian Crossword Puzzle Game (CPG) dengan Higher Order Thinking 

Skills (HOTS) pada pembelajaran sistem koordinasi manusia di SMA.  
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B. Rumusan Masalah  

Bagaimana kelayakan instrumen penilaian CPG dengan HOTS pada 

pembelajaran sistem koordinasi manusia di SMA?  

 

C. Penegasan Istilah  

Memberikan batasan ruang lingkup penelitian berjudul “Pengembangan 

Instrumen Penilaian Crossword Puzzle Game dengan Higher Order Thinking 

Skills pada Pembelajaran Sistem Koordinasi Manusia di SMA”, maka 

ditegaskan istilah sebagai berikut:  

1. Pengembangan Instrumen Evaluasi  

Pengembangan adalah proses, cara pembuatan, mengembangkan 

(KBBI, 2007). Pengembangan dilakukan dengan langkah-langkah 

menurut (Sugiyono, 2010). Pengembangan dalam penelitian ini adalah 

instrumen penilaian Crossword Puzzle Game (CPG) dengan Higher 

Order Thinking Skills pada materi sistem koordinasi manusia di SMA. 

Instrumen penilaian merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi 

peserta didik setelah mendapatkan pembelajaran sistem koordinasi 

manusia.  

2. Crossword Puzzle Game (CPG)  

CPG adalah permainan yang memerlukan asah otak, suatu media 

yang membuat peserta didik berfikir secara kreatif untuk menyusun dan 

memasukkan huruf sehinga menjadi kata sesuai dengan panjang kotak 

yang tersedia, sering disebut key word (Wikipedia, 2014). CPG dalam 

penelitian ini merupakan teka-teki silang yang di rancang dan digunakan 

sebagai alat evaluasi pada materi sistem koordinasi manusia dilengkapi 

dengan ilustrasi gambar.  

3. Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

HOTS merupakan proses yang melibatkan operasi-operasi mental 

seperti mengklasifikasikan, dan menalar (Arrend, 2007). HOTS dalam 

penelitian ini sesuai dengan teori Taksonomi Bloom yaitu tingkat C4 

menganalisis (analyze), tingkat C5 mengevaluasi (evaluate), dan tingkat 

C6 mencipta (create).  
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4. Pembelajaran Sistem Koordinasi Manusia  

Pembelajaran sistem koordinasi manusia merupakan materi yang 

diajarkan pada peserta didik SMA kelas XI semester genap dan termasuk 

dalam K.I. 3.10. yaitu, Menganalisis hubungan antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem koordinasi dan  mengaitkannya dengan 

proses koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon 

dalam mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada sistem koordinasi manusia melalui studi literatur, 

pengamatan, percobaan, dan simulasi. Materi sistem koordinasi 

berhubungan dengan mekanisme fisika dan kimiawi yang kompleks.  

  

D. Tujuan Penelitian  

Mengetahui kelayakan instrumen penilaian CPG dengan HOTS pada 

pembelajaran sistem koordinasi manusia di SMA. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Peneliti, dapat melatih mengembangkan instrumen penilaian yang akan 

digunakan untuk evaluasi pembelajaran biologi, CPG dengan HOTS pada 

pembelajaran sistem koordinasi manusia di SMA.  

2. Guru, dapat memberikan variasi baru mengenai instrumen penilaian yang 

dapat digunakan berupa umpan balik (feed back) bagi penyempurnaan 

alat evaluasi CPG dengan HOTS pada pembelajaran sistem koordinasi 

manusia di SMA.  

3. Peserta didik, dapat memberikan pengalaman baru dalam mengerjakan 

evaluasi, berbasis CPG dengan HOTS pada pembelajaran sistem 

koordinasi manusia di SMA.  

4. Produk dari pengembangan instrumen penilaian berbasis CPG dengan 

HOTS dapat digunakan sebagai instrumen penilaian berupa alat evaluasi 

yang berorientasi pada ketrampilan berpikir tingkat tinggi. 




