
Penerapan 

Higher-Order Thinking Skill 

dalam Penyusunan Soal



Penilaian bermutu 
kunci pendidikan 
bermutu
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Norwegia 2 Korea Selatan 22 Portugal 42

Islandia 3 Republik Czech 23 Brasil 43

Denmark 4 Irlandia 24 Kroasia 44

Swedia 5 Italia 25 Qatar 45

Switzerland 6 Austria 26 Malaysia 53

Amerika Serikat 7 Rusia 27 Thailand 59

Kanada 11 Singapura 36 Indonesia 60

Prancis 12 Meksiko 38 Botswana 61



Di Mana Kelemahannya

(1) Memahami informasi yang kompleks; 

(2) Teori, analisis, dan pemecahan 

masalah;

(3) Pemakaian alat, prosedur dan 

pemecahan masalah; 

(4) Melakukan  investigasi.  



Karakteristik soal internasional

(1)Mengukur kemampuan berpikir tingkat 

tinggi; 

(2)Berbasis  permasalahan kontekstual;

(3)Menggunakan  bentuk tes beragam.
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APA TUJUAN MEMBUAT 
SOAL/TES/PERTANYAAN?



7

1. VALID: Mengujikan materi/kompetensi yang tepat (UKRK + measureble)
2. RELIABEL: Konsisten hasil pengukurannya 
3. FAIR (tidak merugikan pihak tertentu):

a. JUJUR (HONESTY): 
-tingkat kesukaran soal = kemampuan siswa
-tidak menjebak
-materi yang diujikan sesuai dengan jenis tes dan bentuk soal yang 
digunakan

-menetapkan penskoran yang tepat
b. SEIMBANG (BALANCE):

-materi yang diujikan=materi yang diajarkan
-waktu untuk mengerjakan soal sesuai
-mengurutkan soal dari yang mudah – sukar
-mengurutkan level kognitif dari yang rendah – tinggi
-mengurutkan/mengelompokkan jenis bentuk soal yang 
digunakan

c. ORGANISASI:
-jelas petunjuk dan perintahnya
- urutan materi dalam tes =  urutan materi yang diajarkan
-layout soal jelas dan mudah dibaca
-berpenampilan profesional.

4. TRANSPARAN: jelas apa yang diujikan, tugasnya, dan kriteria penskorannya?
5. AUTENTIK: harus hasil kerja siswa dan sesuai dengan dunia riil/nyata. 



Penyusunan Soal



TIGA HAL PENTING

Yang perlu menjadi pemikiran 
utama dalam menyusun soal 
HOTS

– Dimensi pengetahuan
– Dimensi proses kognitif
– Level kognitif



HOTS

KI . . ?



SKL Keterampilan
Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak:
1. kreatif,
2. produktif, 
3. kritis, 
4. mandiri, 
5. kolaboratif, dan
6. komunikatif 
melalui pendekatan lmiah    sebagai 
pengembangan dari yang dipelajari di satuan 
pendidikan dan sumber lain secara mandiri 



HOT
and 

Not HOT



MOTS



Matrik Tujuan Pembelajaran & Penilaian

Dimensi Proses Kognitif

C-1
Mengingat

C-2
Memahami

C-3
Menerapkan

C-4
Menganalisis

C-5
Mengevaluasi

C-6
Menciptakan

D
im

ensi 
pengetahuan

A
Pengetahuan

faktual

C-1
Faktual

C-2
Faktual

C-3
Faktual

C-4
Faktual

C-5
Faktual

C-6
Faktual

B
Pengetahuan
Konseptual

C-1
Konseptual

C-2
Konseptual

C-3
Konseptual

C-4
Konseptual

C-5
Konseptual

C-6
Konseptual

C
Pengetahuan 

Prosedural

C-1
Prosedural

C-2
Prosedural

C-3
Prosedural

C-4
Prosedural

C-5
Prosedural

C-6
Prosedural

D
Pengetahuan 
Metakognitif

C-1
Metakog

nitif

C-2
Metakog

nitif

C-3
Metakog

nitif

C-4
Metakog

nitif

C-5
Metakog

nitif

C-6
Metakog

nitif

Bukan tingkat kesukaran, tetapi 
kompleksitas berpikir 



TAKSONOMI BLOOM





KETERAMPILAN  BERPIKIR TINGKAT TINGGI

o BERPIKIR   KRITIS

o BERPIKIR   KREATIF

o PEMECAHAN  MASALAH

o PEMBUATAN  KEPUTUSAN

HOTS



Anak dikatakan terampil berpikir 
tingkat tinggi jika mampu

berpikir kreatif,

berpikir kritis, 

mengambil keputusan, 

memecahkan masalah,

melakakukan  visualisasi, 

belajar secara mandiri  dan reasoning” 

(SCANS, 1991). 



Apakah Higher-Order Thinking?
Proses berpikir yang menekankan pada: 

1. mentransfer satu konteks ke konteks lainnya

2. memproses dan menerapkan informasi

3. melihat keterkaitan antara informasi yang berbeda-

beda

4. menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah

5. mengkaji/menelaah ide atau gagasan dan informasi

secara kritis

6. memberikan solusi dalam penyelesaian masalah dan 

memberikan ide-ide baru secara kreatif 



HOTS

Pasti 
SULIT



Sulit   
≠

HOTS
Contoh: arti kata



HOTS

TIDAK SEDANG MENGUJI 

INGATAN

STIMULUS







9. foto, 
10. rumus, 
11. tabel, 
12. daftar kata/simbol, 
13. contoh, 
14. peta, 
15. film, atau 
16. suara yang 
direkam. 

Sumber Stimulus

1. teks bacaan, 
2. paragrap, 
3. teks drama, 
4. penggalan 

novel/cerita/dongeng
5. puisi, 
6. kasus, 
7. gambar, 
8. grafik, 



Memilih stimulus

a. Pilihlah beberapa informasi  dapat berupa 

gambar, grafik, tabel, wacana, dll yang memiliki 

keterkaitan dalam sebuah kasus sesuai materi 

pokok dalam KD.

b. Stimulus hendaknya menuntut kemampuan 

menginterpretasi, mencari hubungan, 

menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan.

c. Pilihlah kasus/permasalahan konstekstual dan 

menarik (terkini) memotivasi peserta didik untuk 

membaca.

d Terkait langsung dengan pertanyaan (pokok soal), 



Mengukur:

berpikir kritis

berpikir kreatif

pemecahan masalah

pembuatan keputusan

27

MENUNTUT PENALARAN 
TINGGI

DIBERIKAN STIMULUS 4

DIBERIKAN STIMULUS 3

DIBERIKAN STIMULUS 2

DIBERIKAN STIMULUS 1

Mengukur berpikir kritis , berpikir 
kreatif , pemecahan masalah, dan 
pembuatan keputusan



RATHER COOL ‘HOT’ ‘HOTTER’

Apa yang 
disebutkan/disampai
kan di sini? 
(Rangkum materi ini)  

Apa pandangan yang 
disampaikan dalam
materi ini? 

Apa kesimpulan yang 
dapat diambil tentang
nilai-nilai si penulis
materi ini?    

Sebutkan nama
sungai di peta ini. 

Sebutkan nama
sungai lain yang 
perannya sama
seperti sungai yang 
ada di peta ini.

Dengan cara apa
sungai mengendalikan
alirannya? 

Perhatikan lukisan ini. 
Bagaimana si pelukis
menangkap cahaya
dalam lukisan?   

Perhatikan lukisan ini.
Apa pengaruh cahaya
terhadap lukisan
tersebut? 

Perhatikan lukisan ini. 
Mana pernyataan di
bawah ini yang 
memberikan
interpretasi paling 
positif tentang lukisan
tersebut?    



Ice Breaker



Laba-Laba
Seorang gadis kecil duduk di dekat pohon sambil makan kue yang 

tampak lezat.

Seekor laba-laba lapar melihat kue itu dan turun dari pohon.

“Halo, Miss Muffet,” katanya.

“Halo, laba-laba,” kata gadis itu. “Ada yang bisa kubantu?”

“Ya. Aku mencari  temanku. Terakhir kali aku melihatnya, dia sedang 

berenang dalam mangkuk adonan kue.” Dia memandang kue gadis 

itu dan menjilat bibirnya. “Mungkin dia ikut terpanggang di dalam 

kuemu. Ya . . . Rasanya aku bisa melihat salah satu kakinya.”

Gadis itu menjerit, menjatuhkan kuenya dan lari



Pertanyaan

1. Gadis itu duduk di mana?
2. Siapa nama gadis itu?
3. Mengapa gadis itu menjerit?
4. Mengapa laba-laba berbicara dengan 

gadis itu?
5. Laba-laba ini pintar. Apakah kamu 

setuju? Jelaskan jawabannya.

HOTS

LOTS



me-RECITE (merujuk)
-- Siapakah yang duduk di dekat pohon 

sambil makan kue ?

me-RESTATE (menyatakan kembali)
-- Apakah yang ditanyakan gadis kecil 
kepada laba-laba?

me-RECALL (mengingat kembali)
-- Di manakah adegan itu terjadi?

Perlu dihindari di HOTS
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HOTS 

Mengkreasi 

Penalaran  
(Level Kognitif 3) 

• Mengkreasi ide/gagasan sendiri. 
• Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi, 

mengembangkan, menulis, memformulasikan. 

Mengevaluasi 
• Mengambil keputusan sendiri. 
• Kata kerja: evaluasi, menilai, menyanggah, 

memutuskan, memilih, mendukung. 

Menganalisis 
• Menspesifikasi aspek-aspek/elemen. 
• Kata kerja: membandingkan, memeriksa, , 

mengkritisi, menguji. 

MOTS 

Mengaplikasi Aplikasi  
(Level Kognitif 2) 

• Menggunakan informasi pada domain berbeda 
• Kata kerja: menggunakan, mendemonstrasikan, 

mengilustrasikan, mengoperasikan. 

Memahami Pengetahuan & 
Pemahaman (Level 
Kognitif 1) 

• Menjelaskan ide/konsep. 
• Kata kerja: menjelaskan, mengklasifikasi, 

menerima, melaporkan. 

LOTS Mengetahui 
• Mengingat kembali. 
• Kata kerja: mengingat, mendaftar, mengulang, 

menirukan. 
                             Anderson                    UN 

@ Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan



• LEVEL 1: 
Peserta didik memiliki kemampuan standar
minimum dalam menguasai pelajaran (Knowing)

• LEVEL 2: 
Peserta didik memiliki kemampuan aplikatif
(Applying)

• LEVEL 3: 
Peserta didik memiliki kemampuan
penalaran dan logika (Reasoning).

Standar Level Kemampuan



• Memperlihatkan ingatan dan pemahaman dasar
terhadap materi pelajaran dan dapat membuat
generalisasi yang sederhana.

• Memperlihatkan tingkatan dasar dalam pemecahan
masalah dalam pembelajaran, paling tidak dengan
satu cara.

• Memperlihatkan pemahaman dasar terhadap grafik-
grafik, label-label, dan materi visual lainnya.

• Dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dasar dengan
menggunakan terminologi yang sederhana.

LEVEL 1:



• Memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi
pelajaran dan dapat mengaplikasikan gagasan-gagasan dan
konsep-konsep dalam konteks tertentu.

• Dapat menginterpretasi dan menganalisis informasi dan data.

• Dapat memecahkan masalah-masalah rutin dalam pelajaran.

• Dapat menginterpretasi grafik-grafik, tabel-tabel, dan materi
visual lainnya.

• Dapat mengkomunikasikan dengan jelas dan terorganisir
penggunaan terminologi.

LEVEL 2:



• Memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap materi

pelajaran dan dapat menerapkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep

dalam situasi yang familiar, maupun dengan cara yang berbeda.

• Dapat menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi gagasan-gagasan dan

informasi yang faktual.

• Dapat menjelaskan hubungan konseptual dan informasi yang faktual

• Dapat menginterpretasi dan menjelaskan gagasan-gagasan yang kompleks

dalam pelajaran.

• Dapat mengekspresikan gagasan-gagasan nyata dan akurat dengan

menggunakan terminologi yang benar.

• Dapat memecahkan masalah dengan berbagai cara dan melibatkan banyak

variabel.

• Dapat mendemonstrasikan pemikiran-pemikiran yang original.

LEVEL 3:
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Seperti apa 
soal yang 

baik?

Mau 
tahu???

45



HAL-HAL PENTING DALAM 
MENULIS SOAL HOT

1. Pilih materi (stimulus)
yang sesuai dengan

indikator soal

2. Periksa stimulus
- Apakah bermanfaat?
- Apakah merefleksikan

kurikulum?
- Apakah menarik?

(trending topic)
Relevan? Cocok?

- Adakah pertanyaan
penting yang dapat
diidentifikasi dari
stimulus?

3. Apakah HOTS
- Mengnalisis
- Mengevaluasi
- Mengkreasi



C 1: Ingatan – Mengingat Kembali 
Informasi

Kata kunci: Kenali, Cantumkan, Jelaskan, Ambil, Beri 
Nama, Temukan, Cocok, Ingat, Pilih, Label, 
Tentukan, Beri tahu

Pertanyaan permulaan:
Apa yang…?
Siapa itu ...?
Dapatkah kamu sebutkan…?
Jelaskan apa yang terjadi setelah ...
Apa yang terjadi setelah ...?



C 2: Memahami - Menunjukkan pemahaman 
tentang fakta, konsep dan gagasan

Kata kunci: Membandingkan, Mengkontraskan, 
Menunjukkan, Menggambarkan, Menafsirkan, 
Menjelaskan, Perpanjang, Ilustrasikan, 
Sebutkan, Garis Besar, Berkaitan, Ulangi, 
Terjemahkan, Ringkaskan, Tunjukkan, 
Klasifikasikan

Pertanyaan permulaan:
Bisakah Anda menjelaskan mengapa ...?
Dapatkah Anda menulis dengan kata-kata Anda sendiri?
Tulis garis besar singkat ...
Bisakah kamu menjelaskan ...?
Siapa yang kamu pikirkan…?
Apa ide utamanya?



C 3: Menerapkan - Selesaikan masalah dengan menerapkan 
pengetahuan, fakta, teknik dan peraturan dengan cara yang unik

Kata kunci: Menerapkan, Membangun, Memilih, Menyusun, 
Mendemonstrasikan, Mengembangkan, 
Menggambar, Bereksperimen dengan, Ilustrasi, 
Wawancara, Manfaatkan, Model, Atur, Rencana, 
Pilih, Selesaikan, Memanfaatkan

Pertanyaan permulaan:
Apakah Anda tahu contoh lain dimana ...?
Tunjukkan bagaimana karakter tertentu serupa atau berbeda?
Ilustrasikan bagaimana sistem kepercayaan dan nilai karakter 
disajikan dalam cerita.
Pertanyaan apa yang akan kamu tanyakan ...?
Dapatkah Anda menggambarkan ...?
Pilihan apa yang ... (karakter) hadapi?



C 4: Menganalisis - Memecah informasi menjadi beberapa bagian 
untuk mengeksplorasi koneksi dan hubungan

Kata kunci: Menganalisis, Mengategorikan, Klasifikasikan, 
Bandingkan, Bandingkan, Temukan, Bagilah, 
Periksa, Grup, Periksa, Urutan, Sederhanakan, 
Buat Perbedaan, Hubungan, Fungsi, Asumsikan, 
Kesimpulan

Pertanyaan permulaan:
Kejadian mana yang tidak mungkin terjadi?
Jika ... terjadi, apa yang bisa jadi akhir cerita?
Bagaimana ... mirip dengan ...?
Bisakah kamu membedakan antara ...?
Apa titik baliknya?
Apa masalahnya dengan ...?
Mengapa ... perubahan terjadi?



C 5: Mengevaluasi - Membenarkan atau 
mempertahankan posisi atau tindakan

Kata kunci: Penghargaan, Memilih, Mempertahankan, Menentukan, 
Mengevaluasi, Menilai, Membenarkan, Mengukur, 
Membandingkan, Menandai, Menilai, Merekomendasikan, 
Memilih, Menyetujui, Menilai, Memprioritaskan, Mendukung, 
Membuktikan, Menyetujui. Menilai, Memengaruhi, Nilai

Pertanyaan permulaan:
Tentukan  nilai dari ...
Dapatkah Anda mempertahankan posisi karakter tentang ...?
Apakah Anda pikir ... adalah hal yang baik atau buruk?
Apakah kamu percaya…?
Apa konsekuensinya ...?
Mengapa karakternya memilih ...?
Bagaimana Anda bisa menentukan motivasi karakter ketika ...?



C 6: Membangkitkan ide, produk, atau cara baru untuk 
melihat sesuatu

Kata kunci: Merancang, Membangun, Menghasilkan, Menanam, 
Menggabungkan, Mengumpulkan, 
Mengembangkan, Merumuskan, Bayangkan, 
Mengubah, Mengubah, Memperbaiki, Menguraikan, 
Merencanakan, Mengusulkan, Memecahkan,

Pertanyaan permulaan:
Apa yang akan terjadi jika ...?
Dapatkah Anda melihat solusi yang mungkin untuk ...?
Apakah Anda setuju dengan tindakannya? ... dengan hasilnya?
Apa pendapat anda tentang ...?
Apa yang Anda bayangkan akan menjadi hasilnya jika ... telah 
membuat pilihan yang berbeda?
Ciptakan akhir yang baru
Apa yang akan Anda kutip untuk membela tindakan ...?





Contoh template soal:  Ingatan/recall

• Kapan terjadi . . . ?

• Sebutkan . . . !

• Apa yang dimaksud dengan . . . ?

• Apa pengertian dari . . . ?

• Siapakah . . . ?



• Bagaimanakah cara kerja . . . ?

• Apa makna dari simbol . . . ?

• Apa makna lambang . . . ?

• Perhatikan tabel . . . .  Buatlah analisis dari . . . !

• Perhatikan grafik . . . . Buatlah analisis dari . . . !

• Perhatikan gambar . . . . Buatlah analisis dari . . . !

• Perhatikan diagram . . . . Buatlah analisis dari . . . !

• Apa saja penyebab . . . ?

• Temukan contoh-contoh . . .  pada teks . . . !

• Klasifikasikan . . . berdasarkan . . . !

• Kelompokkan . . .  berdasarkan . . . !

Contoh template soal:  Analisis



• Buatlah diagram untuk mengilustrasikan . . .  dari cerita di atas!

• Pola apa yang tampak dari . . . ?

• Buatlah sebuah outline mengenai . . . !

• Perhatikan . . . . Pilah-pilah dan jelaskan setiap komponen 
penyusunnya!

• Berikan contoh . . . !

• Informasi apa saja yang diperlukan untuk . . . ?

• Berdasarkan . . . ,  buatlah sebuah diagram!

• Berdasarkan . . . , buatlah sebuah diagram!

• Berdasarkan . . .  ,  buatlah sebuah grafik!

Contoh template soal:  Analisis



• Teknik-teknik apa yang digunakan dalam . . . ?

• Ke dalam kategori-kategori apa saja, . . . dapat dikelompokkan?

• Termasuk jenis apakah . . . ini?

• Dari beberapa . . . di atas, yang manakah yang bukan termasuk 
kelompok . . . ?

• Apa fungsi dari . . . ?

• Apa tujuan dari . . . ?

• Apa hubungan antara . . . dengan . . . ?

• Ukurlah . . . !

• Informasi-informasi . . . manakah yang relevan?

Contoh template soal:  Analisis



• Bandingkan antara . . .  dan . . . !

• Apa perbedan antara . . .  dan . . . !

• Apa persamaan antara . . .  dan . . . !

• Bandingkan . . . sebelum dan sesudah di . . . !

• Bandingkan karakter tokoh . . . di awal dengan di akhir cerita!

• Pilah-pilah antara . . .  dan . . . !

• Pada hal apa saja kamu dapat membuat perbandingan antara . . .  
dan . . . !

• Yang manakah dari . . .  yang paling tinggi/ tua/ bagus/ tepat/ 
sesuai/cocok?

Contoh template soal:  Membandingkan



• Buatlah sebuah dugaan, apa yang akan terjadi jika . . . !

• Prediksikan apa yang akan terjadi pada . . . !

• Buatlah pemecahan masalah dari . . . !

• Bagaimana sudut pandang penulis tentang . . . ?

• Prediksilah bagaimana akhir dari cerita . . . !

• Apa gagasan utama cerita . . . ?

• Apa tema besar dari cerita . . . ?

• Apa pesan moral dari cerita . . . ?

• Kembangkan sebuah rencana untuk . . . !

Contoh template soal:  Menginferensi



• Apa kesimpulan yang dapat ditarik dari . . .  ini?

• Usulkan dan deskripsikan sebuah penemuan baru yang 
dapat menyelesaikan masalah . . . !

• Tulislah sebuah laporan peneletian tentang . . . !

• Berdasarkan bahan bacaan tersebut, apa yang dapat kamu 
simpulkan tentang . . . ?

• Buatlah sebuah . . . !

• Desain sebuah . . . !

• Rancang sebuah . . . !

Contoh template soal:  Menginferensi



• Apakah biaya yang digunakan untuk . . .  sepadan dengan hasilnya?

• Apakah usaha yang dilakukan untuk . . .  sepadan dengan hasilnya?

• Apakah . . . telah bertindak secara tepat?

• Apa yang akan kamu lakukan dengan situasi . . .  ini, mengapa?

• Apakah penelitian . . . ini telah dirancang dengan baik? jelaskan!

• Keputusan apakah yang sebaiknya diambil tentang masalah . . .  ini? 
mengapa?

• Apakah keputusan yang dipilih oleh . . . bijaksana menurutmu? 
Mengapa?

Contoh template soal:  Mengevaluasi



• Jika kamu seorang hakim, apa putusanmu? Jelaskan!

• Manakah yang terbaik dari . . . ? Mengapa?

• Alasan apa yang paling tepat untuk . . . ? Mengapa?

• Reviu langkah-langkah percobaan . . . yang telah 
dilakukan, bagaimana menurutmu tentang langkah-
langkah itu?

• Gunakan rubrik penilaian berikut untuk menilai . . . !

• Apa yang akan kamu lakukan pada situasi . . . semacam 
ini? Mengapa?

Contoh template soal:  Mengevaluasi



• Rancanglah  sebuah . . . .

• Kembangkalah alternatif solusi . . . .

• Jika . . .  ,  apa solusi yang paling tepat untuk . . . ? 
Mengapa?

• Jika ada masalah seperti . . . ,  langkah-langkah solusi 
secara komprehensif apa yang bisa ditempuh? 
Rumuskan.

• Susunlah langkah-langkah kreasi karya dari bahan-bahan 
yang tidak terpakai!

Contoh template soal:  Mengkreasi



Tugas menemukenali & menyusun soal 
HOTS

A. Setiap kelompok mendiskusikan dan menganalisis contoh soal-
soal sesuai format, untuk menjawab:  

1. Soal-soal nomor berapa yang memenuhi HOTS, 

2. Soal-soal nomor berapa yang belum sesuai HOTS dan beri 
penjelasannya. 

3. Sempurnakan soal-soal yang belum agar berorientasi HOTS.

B. Presentasikan hasil kelompok Saudara untuk mendapatkan 
masukan dari kelompok lain.





Sabar dan Bijak Ala Gandhi
http://www.andriewongso.com/articles/details/14525/Sabar-dan-Bijak-

Ala-Gandhi

• Alkisah dahulu, ketika Mahatma Gandhi (1869-
1948) sedang belajar Ilmu Hukum di University 
of College, London, Inggris, ada seorang 
profesor Bahasa Inggris bernama Peters, yang 
kurang menyukai Gandhi.

Suatu hari, ketika Prof. Peters sedang makan 
siang di kantin kampus, Gandhi muda datang dan 
duduk di sampingnya sambil membawa makan 
siangnya. Prof. Peters lantas berkata, "Gandhi, 
apakah Anda tidak mengerti bahwa seekor babi 
dengan seekor burung tidak duduk berdampingan 
untuk makan?"

Gandhi bagai orang tua yang menatap anak nakal, 
menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, Prof. 
Saya akan segera ‘terbang’." Gandhi pun segera 
pergi untuk makan di meja lainnya. Muka Prof. 
Peters memerah penuh kemarahan. Ia 

      



Esoknya, di dalam kelas, Prof. Peters dengan sengaja mengajukan 
pertanyaan ke Gandhi, "Gandhi, andai kamu sedang berjalan, lalu tiba-
tiba menemukan paket berisi 1 tas penuh uang serta 1 tas penuh 
dengan kebijaksanaan... mana yang kamu ambil?"

Tanpa ragu Gandhi menjawab, "Yaaa, uang."

Prof. Peters sambil tersenyum sinis berkata, "Jika itu aku... maka aku 
akan mengambil kebijaksanaan."

Gandhi menjawab, “Seseorang akan mengambil apa yang tidak dia 
punya."

Prof. Peters hilang akal, tidak bisa berkata apa-apa. Pada kesempatan 
berikut, dengan penuh kemarahan, dia menulis kata "idiot" pada lembar 
jawaban ujian Gandhi dan memberikannya ke Gandhi. Gandhi 
mengambil, duduk sambil berusaha keras tetap tenang.

Beberapa menit kemudian Gandhi berdiri dan menghampiri sang 
profesor seraya berkata dengan sangat sopan, "Prof. Peters, Anda 
hanya menanda tangani lembar jawaban saya tapi belum memberi 
nilai..."



Penilaian Kontekstual

• Penilaian yang berbasis situasi 

nyata dalam kehidupan sehari-hari, 

dimana peserta didik diharapkan dapat 

menerapkan konsep-konsep 
pembelajaran di kelas untuk 

menyelesaikan masalah. 



Permasalahan Kontekstual

• Lingkungan hidup, 

• Kesehatan  

• Kebumian  dan ruang angkasa, serta 

• Pemanfaatan  iptek  dalam berbagai 

aspek kehidupan. 



Siswa terampil

• menghubungkan
• menginterpretasikan 
• menerapkan dan
• mengintegrasikan 

ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di 
kelas untuk menyelesaikan permasalahan 
dalam konteks nyata.



REACT
Relating: terkait langsung dengan konteks pengalaman 

kehidupan  nyata.

Experiencing: ditekankan kepada penggalian (eksplorasi), 
penemuan (discovery), dan penciptaan
(invention).

Applying: kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan 
yang diperoleh di dalam kelas untuk 
menyelesaikan masalah masalah nyata.

.Communication: kemampuan mengomunikasikan 
kesimpulan model pada kesimpulan 
konteks masalah. 

Transfering: kemampuan mentransformasi konsep-
konsep dalam kelas ke dalam situasi atau 
konteks baru.



• Kamu dan kawan-kawan akan 
mengadakan Ramadhan Fair. 
Telah terkumpul 7 stand yang 
akan mengisi kegiatan tersebut 
dengan ukuran dan bentuk 
stand yang beragam. Berikut ini 
adalah ukuran dan bentuk 
setiap stand serta lapangan 
yang digunakan. Buatlah 
beberapa susunan stand 
sehingga tepat memenuhi 
lapangan tersebut. 
(Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan bangun datar 
segiempat (persegi, 
persegipanjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga)





TERIMA KASIH
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