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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menyusun Soal-Soal 
HOTS Melalui Bimbingan Individual Pada SDN Gintungreja 01 Tahun Pelajaran 
2019/2020”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
Guru dalam menyusun soal-soal HOTS Melalui bimbingan individual pada SD Negeri 
Gintungreja 01 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian ini 
adalah dari hasil observasi yang di lakukan pada siklus 1 Dari hasil telah untuk 
penyusunan dan pengembagan soal-soal HOTS dari 8 orang guru diperoleh nilai 
rata-rata 85. Dari hasil kuesioner tentang sikap para guru terhadap bimbingan 
individual 72,84% setuju dan yang masih ragu 27,16%. Ini menunjukkan sikap 
positif bagi guru terhadap bimbingan individual. Dari siklus 2 hasil telaah untuk 
penyusunan dan pengembangan soal-soal HOTS diperoleh nilai rata-rata 94. 
Prosentase kuesioner sikap positif guru pada pra siklus diperoleh 25,16% setuju 
terhadap model pembimbingan melalui bimbingan individual. Hal ini berarti bahwa 
guru kurang atau tidak menunjukkan respon positif terhadap bimbingan individual. 
Mereka menganggap bahwa menyusun butir soal tidak perlu bertele-tele yang 
penting ada. Namun setelah tindakan siklus I dan II melalui bimbingan individual 
respon positif mereka meningkat menjadi 72,84%. Dan setelah diberikan penguatan 
pada siklus II, meningkat menjadi 87,65 %. Ini menunjukkan peningkatan yang 
sangat signifikan. 
 
Kata kunci : Kemampuan Guru , Menyusun Soal-Soal HOTS , Bimbingan Individual 
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I. PENDAHULUAN 

Penilaian merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil 

pengamatan di lapangan terhadap instrumen-instrumen penilaian pencapaian 

kompetensi, yakni butir-butir soal khususnya mata pelajaran kejuruan otomotif di 

sekolah binaan saat melaksanakan pengawasan akademik, ditemukan bahwa  

penyusunan tes dan pengembangan butir soal masih banyak yang tidak valid dan 

reliabel. Dalam mengadakan ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan 

semester, guru-guru hanya menyalin soal-soal dari LKS (lembar kerja siswa) dan 

atau menyalin dari buku-buku lainnya tanpa memperhatikan apakah soal-soal 

sesuai dengan indikator-indikator dan kompetensi dasar yang telah ditentukan atau 

tidak. Mereka menyusun tes dan mengembangkan butir soal terkesan asal-asalan 

tidak sesuai dengan indikator-indikator dan kompetensi dasar yang telah 

ditentukan. 

Dan juga beberapa guru dalam mengembangkan tes belum menggunakan langkah-

langkah yang semestinya dilakukan, seperti (1) menentukan tujuan penilaian, (2) 

menentukan kompetensi yang diujikan (3) menentukan materi penting pendukung 

kompetensi (urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian), (4) menentukan jenis tes 

yang tepat (tertulis, lisan, perbuatan), (5) menyusun kisi-kisi, butir soal, dan 

pedoman penskoran, (6) melakukan telaah butir soal. 

Melihat kenyataan ini penulis selaku kepala sekolah berkeinginan untuk membantu 

Guru di sekolah binaan dalam membuat butir soal khususnya soal-soal HOTS 

melalui bimbingan individual. 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah: Apakah melalui bimbingan individual 

dari kepala sekolah dapat meningkatkan kemampuan guru dalam membuat soal-

soal HOTS? Untuk itu bagaimana proses pelaksanaan bimbingan individual yang 

diberikan kepada guru-guru di sekolah binaan dan bagaimana kemampuan guru di 

sekolah binaan membuat soal-soal HOTS setelah mengikuti bimbingan individual. 

Dari paparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melalukan penelitian 

yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menyusun Soal-Soal HOTS 
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Melalui Bimbingan Individual Pada SD Negeri Gintungreja 01 Kecamatan 

Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Tahun Ajaran 2019/2020 ” 

1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah bimbingan individual dapat meningkatkan Kemampuan guru SD 

Negeri Gintungreja 01 Kecamatan Gandrungmangu dalam menyusun soal-soal 

HOTS? 

2. Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan Guru dalam menyusun soal-

soal HOTS Melalui bimbingan individual pada SD Negeri Gintungreja 01 Kecamatan 

Gandrungmangu Kabupaten Cilacap? 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Guru dalam 

menyusun soal-soal HOTS Melalui bimbingan individual pada SD Negeri Gintungreja 

01 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Sekolah ini di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 

sekolah. Serta dapat di jadikan refernsi oleh pihak lain untuk melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan kemampuan guru dengan menerapkan bimbingan individual 

pada proses pembelajaran. 

II.  LANDASAN TEORI 

Kemampuan Guru 

Kemampuan merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai kondisi yag diharapkan.Perilaku yang rasional merupakan 

wujud dari kemampuan seseorang.Berarti orang yang memiliki suatu keampuan 

adalah benar-benar orang yang mempunyai keahlian dibidangnya atau dikenal 

dengan istilah “profesional” 

Oleh karena itu seorang guru dituntut menguasai sejumlah kemampuan dan 

keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran,antara lain : 

1. Kemampuan menguasai bahan ajar 
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2. Kemampuan dalam mengelola kelas 

3. Kemampuan dalam menggunakan metode,media dan sumber belajar 

4. Kemampuan untuk melakukan penilaian baik proses maupun hasil. 

Higher Order of Thinking Skill (HOTS) 

Higher Order of Thinking Skill (HOTS) adalah kemampuan berpikir kritis, logis, 

reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Kurikulum 2018 juga menuntut materi pembelajarannya sampai 

metakognitif yang mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, 

mendesain, dan memperkirakan. Sejalan dengan itu ranah dari HOTS yaitu analisis 

yang merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasi aspek-aspek/elemen 

dari sebuah konteks tertentu; evaluasi merupakan kemampuan berpikir dalam 

mengambil keputusan berdasarkan fakta/informasi; dan mengkreasi merupakan 

kemampuan berpikir dalam membangun gagasan/ide-ide. Kemampuan-kemampuan 

ini merupakan kemampuan berpikir level atas pada taksonomi Bloom yang terbaru 

hasil revisi oleh Anderson dan Krathwohl seperti pada gambar di bawah ini. 

Soal Higher Order of Thinking Skill (HOTS) 

Higher Order of Thinking Skill (HOTS) atau ketrampilan berfikir tingkat tinggi dibagi 

menjadi empat kelompok yaitu pemecahan masalah, membuat keputusan, berfikir 

kritis dan berfikir kreatif. Untuk melaksanakan penilaian, guru memerlukan 

instrumen penilaian dalam bentuk soal-soal, baik untuk menguji aspek 

pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Instrumen penilaian yang digunakan 

guru untuk menguji hasil belajar peserta didik pada aspek pengetahuan biasanya 

diambil dari berbagai buku atau kumpulan soal-soal ujian. Soal dapat berupa uraian 

atau pilihan ganda. 

Kenyataan di lapangan, soal-soal cenderung lebih banyak menguji aspek ingatan. 

Banyak buku yang menyajikan materi dengan mengajak peserta didik belajar aktif, 

sajian konsep sangat sistematis, tetapi sering diakhiri soal evaluasi yang kurang 

melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Melatih peserta didik 

untuk terampil ini dapat dilakukan guru dengan cara melatihkan soal-soal yang 
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sifatnya mengajak peserta didik berpikir dalam level analisis, evaluasi dan 

mengkreasi. 

Untuk menguji keterampilan berpikir peserta didik, soal-soal untuk menilai hasil 

belajar dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik menjawab soal melalui 

proses berpikir yang sesuai dengan kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom, 

baik pada soal pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Di dalam pembelajaran 

dinyatakan bahwa kemampuan peserta didik bukan hanya untuk menguasai 

sekumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan, berarti peserta didik 

harus selalu diajak untuk belajar dengan menggunakan proses berpikir untuk 

menemukan konsep-konsep tersebut. 

Pengertian Bimbingan Individual 

Bimbingan individual bisa dimaknai sebagai suatu bantuan dari pembimbing 

kepada terbimbing (individu) agar dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan 

pribadi dalam mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya secara baik. 

Menurut Winkel &Sri Hastuti (2006: 118-119) bimbingan individual berarti 

bimbingan dalam memahami keadaan batinnya sendiri dan mengatasi  berbagai 

pergumulan dalam batinnya sendiri, dalam mengatur diri sendiri dibidang 

kerohanian,  perawatan jasmani,  pengisian waktu luang,  penyaluran nafsu seksual 

dan sebagainya. Prayitno (1997:63) mengartikan layanan bimbingan individual 

adalah membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan YME, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan 

rohani. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan 

bimbingan individual adalah salah satu kegiatan layanan bimbingan untuk siswa 

agar dapat mengembangkan dirinya sehingga mantap dan mandiri serta mampu 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk membantu konseling atau siswa 

dalam memahami keadaan dirinya baik fisik maupun psikis, memahami akan 
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makna diri sebagai makhluk Tuhan serta pemahaman akan segala kelebihan dan 

potensi diri yang dimiliki demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. 

III. METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan di SD Negeri Gintungreja 01 

Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Jumlah guru yang menjadi subjek 

penelitian ini ada 8 orang guru. Sedangkan pelaksanaan tindakan dilakukan selama 

1 bulan, dari minggu ke-1 sampai ke – 4 Desember 2019. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian disini adalah guru di SD Negeri Gintungreja 01 Kecamatan 

Gandrungmangu Kabupaten Cilacap berjumlah 8 orang 

Sumber Data 

Sumber data dalam penulisan ini adalah (1) Dokumen soal-soal HOTS; (2) Kuesioner 

guru untuk mengetahui respon mereka terhadap penyusunan butir soal melalui 

bimbingan individual; (3) Wawancara oleh kepala sekolah kepada guru untuk 

mengetahui kesan dan pendapat mereka selama proses penelitian. 

Validasi Data 

Penelitian kualitatif PTS dikatakan akurat dan dapat dipercaya menurut Hopkins dan 

Rochiati yang dikutip oleh Kunandar (2008:107), terdapat beberapa bentuk validasi 

yang dapat dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Merujuk pada pendapat 

Hopkins dan Rochiati tersebut, beberapa teknik validasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah.: Member check dan triangulasi 

Analisis Data 

Agar diperoleh hasil analisis kualitatif maka dari perhitungan prosentase kemudian 

dimasukan ke dalam lima kategori predikat. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2010:269) lima kategori predikat tersebut yaitu seperti table berikut : 
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No Rentang Skor Kriteria Penilaian Keterangan 

1 ≥ 90 Sangat baik  

2 70 - 89 Baik  

3 50 - 69 Cukup  

4 ˂ 50 Kurang  

 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria keberhasilan yang peneliti 

tentukan, untuk mengetahui berhasil atau belum. Hasil observasi dianalisis 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau 

kalimat, bisa juga diagram dan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Kondisi awal sebelum diberi bimbingan melalui bimbingan individual ini adalah 

kemampuan Guru sangat rendah dalam menyusun soal-soal HOTS. Dalam 

menyusun butir-butir soal ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan 

semester, guru-guru hanya menyalin soal-soal dari LKS (lembar kerja siswa) dan 

atau menyalin dari buku-buku lainnya tanpa memperhatikan apakah soal-soal 

sesuai dengan indikator-indikator dan kompetensi dasar yang telah ditentukan atau 

tidak. 

Menurut pengamatan kepala sekolah (penulis), Guru di sekolah binaan yang 

menyusun soal-soal HOTS hanya sekitar 56%. Berdasarkan telaah soal-soal HOTS 

yang dibuat guru pra siklus berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan 

oleh penulis, berikut ini adalah nilai dari masing-masing guru  

Tabel 4.1 
 

Nilai Guru Dalam Menyusun Soal Hots Pada Pra Siklus 
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No Nama Guru 
Guru Kls / 

Bid.Study Yg 
Diampu 

Nilai 

1 Jikun, S.Pd.SD Kls VI 54 
2 Sumini, S.Pd.SD Kls I 42 
3 Kun Ami Masrokah, S.Pd.SD Kls V 45 
4 Kholifatur Rohman, S.Pd Agama Islam 72 
5 Asror Kls II 54 
6 Dewi Setiowati, S.Pd Kls III 53 
7 Puji Rahayu, S.Pd.I Kelas IV 51 

8 Poniti,S.Pd Penjaskes 78 
 

Sementara itu rata-rata hasil kuesioner pra siklus yang diberikan kepada guru, guru 

yang memiliki pemahaman dalam menyusun soal-soal HOTS ada 60% dari jumlah 

guru di SD Negeri Gintungreja 01 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap . 

Sedangkan hasil kuesioner yang berkaitan dengan bimbingan individual terdapat 

4,94% sangat setuju, 22,22% setuju, 41,98% ragu-ragu dan 30,86% kurang setuju.  

Hasil Penelitian Siklus I 

Observasi dan Evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan pengamatan dan penilaian.  

Berikut ini adalah nilai dari masing-masing guru pada siklus 1 : 

Tabel 4.2 

Nilai Guru Dalam Menyusun Soal Hots Pada Siklus 1 

No Nama Guru Guru Kls / 
Bid.Study Yg 

Diampu 

Nilai 

1 Jikun, S.Pd.SD Kls VI 85 
2 Sumini, S.Pd.SD Kls I 86 
3 Kun Ami Masrokah, S.Pd.SD Kls V 82 
4 Kholifatur Rohman, S.Pd Agama Islam 88 
5 Asror Kls II 82 
6 Dewi Setiowati, S.Pd Kls III 82 

7 Puji Rahayu, S.Pd.I Kelas IV 82 
8 Poniti,S.Pd Penjaskes 92 

 

Dari hasil kuesioner terdapat 8,64% sangat setuju, 64,20% setuju, dan 27,16% ragu-

ragu menerima bimbingan pembuatan soal-soal HOTS melalui bimbingan 

individual. Jadi setelah diberikan tindakan siklus I terdapat perubahan sikap para 

guru di SD Negeri Gintungreja 01 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap 
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meningkat menjadi 72,84% setuju pembuatan butir soal melalui bimbingan 

individual.  

Hasil Penelitian Siklus II 

Dalam tahap implementasi tindakan siklus II ini penulis melakukan kegiatan-

kegiatan seperti berikut: (1) Memberikan feedback dari hasil telaah butir soal; (2) 

Memberikan penjelasan tentang bagaimana membuat butir soal yang harus sesuai 

dengan indikator; (3) Memberikan penjelasan tentang bagaimana memilih materi 

yang ditanyakan yang harus sesuai dengan kompetensi; (4) Memberikan penjelasan 

tentang bagaimana menyusun pilihan jawaban yang harus homogen dan logis; (5) 

Memberikan penjelasan tentang bagaimana menuliskan panjang rumusan pilihan 

jawaban yang harus relatif sama, dan (6) Memberikan penjelasan tentang 

bagaimana penggunaan bahasa yang dipakai yang harus sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia setiap soal. 

Berikut ini adalah nilai dari masing-masing guru pada siklus 2 :Tabel 4.3 

Nilai Guru Dalam Menyusun Soal Hots Pada Siklus 2 

No. Nama Guru Guru Kls / 
Bid.Study Yg 

Diampu 

Nilai 

1 Jikun, S.Pd.SD Kls VI 97 
2 Sumini, S.Pd.SD Kls I 95 
3 Kun Ami Masrokah, S.Pd.SD Kls V 92 

4 Kholifatur Rohman, S.Pd Agama Islam 94 
5 Asror Kls II 93 
6 Dewi Setiowati, S.Pd Kls III 93 
7 Puji Rahayu, S.Pd.I Kelas IV 93 
8 Poniti,S.Pd Penjaskes 97 

 

Dari hasil kuesioner terdapat 29,63% sangat setuju, 58,02% setuju, dan 12,35% 

ragu-ragu. Jadi setelah diberikan tindakan siklus II terdapat perubahan sikap para 

guru di SD Negeri Gintungreja 01 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap 

meningkat menjadi 87,65% setuju menerima bimbingan pembuatan butir soal 

melalui bimbingan individual dengan pendekatan direktif. Sedangkan dari hasil 

wawancara dengan guru bahwa dalam menyusun butir soal mereka sudah merasa 

mendapatkan gambaran yang jelas untuk menyusun dan mengembangkannya. 
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Refleksi. Setelah penulis melakukan analisis data dari penilaian dan pengamatan 

dengan hasil yang sangat baik, maka penulis menghentikan penelitian pada siklus II 

karena hasil yang diperoleh sudah sangat baik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN TIAP SIKLUS DAN ANTAR SIKLUS 

Siklus I 

Dalam kegiatan pengamatan, kepala sekolah/penulis mengamati guru dalam 

mempresentasikan soal-soal HOTS di depan teman-teman. Penulis mengamati dan 

mencatat hal-hal yang perlu disampaikan dalam perbaikan butir soal. 

Dari hasil kuesioner tentang sikap para guru terhadap bimbingan individual 72,84% 

setuju dan yang masih ragu 27,16%. Ini menunjukkan sikap positif bagi guru 

terhadap bimbingan individual 

Dari hasil wawancara dengan guru bahwa dalam pembuatan butir soal mereka 

merasa terbantu dalam menyusun soal-soal HOTS.  Para guru memiliki gambaran 

dalam penyusunan kisi-kisi dan pengembangan soal-soal HOTS. 

Siklus II 

Dari hasil telaah untuk penyusunan dan pengembangan soal-soal HOTS diperoleh 

nilai rata-rata 94. Hasil ini sangat memuaskan. Para guru di SD Negeri Gintungreja 

01 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dapat dikatakan mampu 

menyusun soal-soal HOTS setelah diberikan bimbingan melalui bimbingan 

individual. 

Dari hasil wawancara dengan guru bahwa dalam membuat butir soal, mereka 

merasa paham dan mampu menyusun soal-soal HOTS untuk kompetensi dasar-

kompetensi dasar selanjutnya.  Para guru sudah memiliki gambaran dalam 

pembuatan soal-soal HOTS. 

Antar Siklus 

Berikut adalah tabel hasil telaah soal-soal HOTS dari pra tindakan hingga akhir 

siklus II. 

Tabel 4.4 

Nilai Telaah Soal-Soal HOTS Guru 
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Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Rata-Rata 54 84 94 

  

  Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat peningkatan nilai penyusunan dan 

pengembangan soal-soal HOTS yang signifikan oleh masing-masing guru melalui 

bimbingan individual. 

  Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat peningkatan nilai penyusunan dan 

pengembangan soal-soal HOTS per komponen indikator yang signifikan oleh guru 

SD Negeri Gintungreja 01 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap melalui 

bimbingan individual. 

  Refleksi yang diperoleh dari siklus I sangat penting untuk mengetahui 

respon serta permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh guru selama 

tindakan. Tindakan pada siklus II berdasarkan hasil refleksi siklus I ternyata 

terdapat peningkatan kemampuan guru dalam penyusunan dan pengembangan 

soal-soal HOTS yang sangat signifikan. 

Prosentase kuesioner sikap positif guru pada pra siklus diperoleh 25,16% 

setuju terhadap model pembimbingan melalui bimbingan individual. Hal ini berarti 

bahwa guru kurang atau tidak menunjukkan respon positif terhadap bimbingan 

individual. Mereka menganggap bahwa menyusun butir soal tidak perlu bertele-tele 

yang penting ada. Namun setelah tindakan siklus I dan II melalui bimbingan 

individual respon positif mereka meningkat menjadi 72,84%. Dan setelah diberikan 

penguatan pada siklus II, meningkat menjadi 87,65 %. Ini menunjukkan 

peningkatan yang sangat signifikan. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan Penelitian 

Dari hasil pelaksanaan tindakan, analisis, dan refleksi atas penerapan model 

pembimbingan melalui bimbingan individual dapat disimpulkan beberapa temuan 

sebagai berikut:  



12 

 

1. Model bimbingan individual dapat membantu meningkatkan kemampuan 

guru dalam menyusun soal-soal HOTS;  

2. Model bimbingan individual dapat memberikan keleluasaan guru untuk 

menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan fokus yang dibimbingkan kepadanya. 

Saran 

Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan tindakan berikutnya dan meningkatkan 

kemampuan guru dalam menyusun soal-soal HOTS sebaiknya menerapkan model 

bimbingan individual dengan pendekatan direktif. 

Model bimbingan individual dengan pendekatan direktif merupakan salah satu 

alternatif yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan mutu guru dalam 

menyusun soal-soal HOTS. Untuk keberhasilan pengembangan model ini perlu 

didukung oleh pandangan, kesanggupan dan kesediaan kepala sekolah dan atau 

kepala sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pola dan model 

pembimbingan dan pembinaan yang selama ini dipraktikkan dan dianggap sebagai 

suatu kerangka konseptual yang baku.   

DAFTAR PUSTAKA 
 
Cohen, Dkk. 1992. Psychological Testing and Assessment: An Introduction to Test 

and Measurement, second edition.California: Mayfield Publishing Company. 

David and Steinberg, Lynne. 1997. A Response Model for Multiple-Choice Items 

dalam Wim J. van der Linden and Ronald K. Hambleton (Editor). Handbook of 

Modern Item Response Theory. New York: Springer-Verlag. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1982. Alat Penilaian Kemampuan 

Guru: Buku I. Jakarta: Proyek Pengembangan 

Depdikbud, 1999. Pengelolaan Pengujian Bagi Guru Mata Pelajaran. Jakarta: Dirjen 

Dikdasmen Direktorat Pendidikan MenengahUmum. 

Haladyna, Thomas M. 1994. Developing and Validating Multiple-choice Test Items. 

New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates,Publisher. 

Linn, Robert L. and Gronlund, Norman E. 1995. Measurement and Assessment in 

Teaching. (Seventh Edition). Ohio: Prentice-Hall, Inc. 

Messick, Samuel. 1993. “Validity”, Educational Measurement, Third Edition, ed. 

Robert L. Linn. New York: American Council onEducation and Macmillan Publishing 

Company, A Division of Macmillan, Inc. 



13 

 

Pendidikan Guru.______. 1982. Panduan Umum Alat Penilaian Kemampuan 

Guru.Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Guru. 

______. Alat Penilaian Kemampuan Guru: Hubungan antar Pribadi.Buku III. Jakarta: 

Proyek Pengembangan Pendidikan Guru. 

______. Alat Penilaian Kemampuan Guru: Prosedur Mengajar. Buku II. Jakarta: 

Proyek Pengembangan Pendidikan Guru. 

Suhardjono, A. Azis Hoesein, dkk (1995). Pedoman penyusunan KTI di Bidang 

Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru. Digutentis, Jakarta : 

Diknas 

Suhardjono. 2005. Laporan Penelitian Eksperimen dan Penelitian Tindakan Kelas 

sebagai KTI, makalah pada Pelatihan Peningkatan Mutu Guru di LPMP Makasar, 

Maret 2005 

Suhardjono. 2009. Tanya jawab tentang PTK dan PTS, naskah buku.  

Suharsimi, Arikunto. 2002. Penelitian Tindakan Kelas, Makalah pada Pendidikan 

dan Pelatihan (TOT) Pengembangan Profesi bagi Jabatan Fungsionla Guru, 11-20 

September 2002 di Balai penataran Guru (BPG) Semarang. 

Suharsimi, Suhardjono dan Supardi. 2006. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : PT 

Bumi Aksara 

Nitko, Anthony J. 1996. Educational Assessment of Students, Second Edition. Ohio: 

Merrill an imprint of Prentice Hall EnglewoodCliffs. 

Popham, W.James. 1995. Classroom Assesment: What Teachers Need to Know.  

Boston: Allyn and Bacon 

Safari.  2000. Kaidah Bahasa Indonesia dalam Penulisan Soal. Jakarta: PT 

Kartanegara 

 

 

 

 

BIODATA PENULIS 

 

Nama    : Neneng Herwani, S.Pd. 

NIP         : 19650205 198508 2 002 

Pangkat/Gol : Pembina, IV/a 

Jabatan                  : Kepala Sekolah 

Unit Kerja    : SD Negeri Gintungreja 01 Korwil Bidang 

Pendidikan Kec Gandrungmangu, Kab. Cilacap 

Judul   : MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM 
MENYUSUN SOAL-SOAL HOTS MELALUI BIMBINGAN INDIVIDUAL DI SD SD 
NEGERI GINTUNGREJA 01 KECAMATAN GANDRUNGMANGU CILACAP TAHUN 
2019 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


