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Abstract: Mapping of Cognitive Processes Dimension of Natural
Science Questions on Student Handbook of Curriculum 2013 at
Low Grade Primary School. The objectives of this study are to
identify and to describe the level of cognitive process dimension of
natural science questions on the student handbook of Curriculum
2013 at low grade Primary School. The method of this study was
analytic descriptive through qualitative approach. The research
subjects were 89 natural science questions of 1st grade and 50 natural
science questions of 2nd grade. The data collection techniques was
questionnaires through a questionnaire document analysis sheet. The
data ware analyzed quantitatively and qualitatively. The results
showed that natural science questions on the 1st grade and 2nd grade
handbooks were dominated by low level questions with emphasis on
basic learning. Questions of natural science more developing lower
order thinking skills that is average occurrence percentage of C1
(remember) 57,47%; C2 (understand) 27,04%, and C3 (applying)
6,06%. The average occurrences percentage of natural science
questions that developing higher order thinking skills is low that is C4
(analyzing) 8,43%; C5 (evaluating) 0,00%, and C6 (create) 1,00%.
Therefore, the dimensions of applying, analyzing, evaluating, and
creating the natural science questions in the student handbook need
to be increased in frequency.
Keywords: cognitive process dimension, natural science questions,
student handbook
PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta tuntutan kebutuhan masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk selalu
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan salah satu
tujuan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
“mencerdaskan kehidupan bangsa”. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan. Keseriusan pemerintah
dalam bidang pendidikan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003.
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Fungsi dan tujuan pendidikan nasional disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 menyatakan
bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara”. Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan bahwa
pendidikan nasional “berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas,
pemerintah merumuskan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional
Pendidikan ini terus diperbaharui untuk menciptakan dunia pendidikan yang adaptif
terhadap perkembangan zaman. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas 8
(delapan) standar, salah satunya adalah Standar Penilaian yang bertujuan untuk
menjamin: (1) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi
yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; (2) pelaksanaan
penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan
sesuai dengan konteks sosial budaya; dan (3) pelaporan hasil penilaian peserta
didik secara objektif, akuntabel, dan informatif (Mendikbud, 2013b: 1).
Pembaharuan Kurikulum 2013 bertujuan untuk menghasilkan lulusan siswa
Indonesia yang mempunyai keunggulan kompetensi dalam ranah sikap,
pengetahuan, dan keterampilan (Mendikbud, 2013a: 2). Hal ini untuk mengimbangi
semakin pesatnya perkembangan sains dan teknologi di Abad 21 yang menuntut
lulusan untuk mampu bersaing di dunia global. Salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas pendidikan tersebut yaitu melalui penilaian pembelajaran.
Penilaian pembelajaran IPA harus melatih siswa mengembangkan kemampuan
berpikir secara komprehensif dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan
nyata (Mendiknas, 2011: 1). Oleh karena itu, kemampuan berpikir tingkat tinggi
(Higher Order Thinking Skills) perlu dilatih dalam evaluasi pembelajaran IPA.
Higher order thinking skills berarti berpikir yang terjadi pada level tinggi dari hirarki
proses kognitif (Ramos, Dolipas, & Villamor, 2013: 49).
Hasil penilaian pembelajaran IPA dapat memberikan gambaran tingkat
keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Akan tetapi, pencapaian tujuan
pembelajaran di Indonesia khuusnya pada mata pelajaran IPA masih rendah. Hal
ini mengindikasikan bahwa pembelajaran IPA masih dalam level rendah (low level)
dengan penekanan pembelajaran pada penguasaan konsep (basic learning). Basic
learning dijelaskan oleh Dettmer (2006: 73) yaitu mementingkan penguasaan
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konsep sehingga pencapaian proses pembelajaran sebatas pada aspek
mengetahui dan memahami.
Hasil penelitian tentang prestasi belajar siswa di bidang sains pada level
internasional dapat diketahui melalui studi Programme for International Student
Assessment (PISA) dan Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS). Studi
PISA tahun 2012 menunjukkan bahwa dimensi “scientific processes or skills,
concepts and content, context or application” (OECD/PISA, 2000: 76) siswa SMP
di bidang sains berada pada urutan “ke-64 dari 65 negara” (OECD/PISA, 2014: 5).
Selain itu, studi TIMSS tahun 2011 menunjukkan bahwa dimensi “knowing,
applying, dan reasoning” (Martin et al., 2012: 119) siswa SMP menempati urutan
“ke-40 dari 42 negara” (Tim TIMSS, 2011). Selain itu, hasil penelitian yang sama
juga dinyatakan oleh Istiyono (2014: 43) bahwa kemampuan menciptakan (create)
siswa masih rendah. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut memberikan
gambaran bahwa kemampuan higher order thinking siswa masih pada level
rendah.
Keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui perangkat
pembelajaran (Uswatun, 2015: 138). Salah satu komponen perangkat
pembelajaran yang menjadi faktor penunjang keberhasilan kualitas pembelajaran
yaitu bahan ajar yang dapat beupa buku teks atau buku pelajaran. Peraturan
Pemerintah nomor 32 tahun 2013 pasal 1 ayat 23, disebutkan bahwa buku teks
pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar
dan Kompetensi Inti. Kurikulum 2013 saat ini mengenalkan buku teks atau buku
pelajaran dengan istilah buku pegangan siswa. Buku pegangan siswa ini memiliki
pengaruh yang besar terhadap pengetahuan peserta didik. Berdasarkan hasil
observasil, peranan buku pegangan siswa dijadikan acuan utama dalam proses
pembelajaran. Selain itu, soal-soal latihan sering kali ditugaskan untuk dikerjakan
peserta didik. Dengan demikian, buku pegangan siswa ini merupakan salah satu
variabel pembelajaran yang sangat dekat dengan peserta didik.
Buku teks yang digunakan peserta didik diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional. Buku tersebut ditetapkan sebagai sumber utama
belajar dan pembelajaran setelah dinilai layak oleh BSNP. Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Badan Standar
Nasional Pendidikan (BSNP) melakukan kontrol buku dengan cara penilaian untuk
menyediakan buku teks pelajaran yang layak pakai. Kelayakan ini meliputi
kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafisan buku teks pelajaran selanjutnya
ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP sebelum beredar. Namun demikian, kualitas
buku teks pelajaran belum sepenuhnya baik. Berdasarkan hasil penelitian Juhanda
(2016, 61) mengungkapkan bahwa buku sekolah elektronik (BSE) belum
mengembangkan higher order thinking skills yang ditandai dengan Rerata
persentase kemunculan soal yang mengembangkan keterampilan tingkat tinggi
masih rendah.
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Buku pegangan siswa Sekolah Dasar Kurikulum 2013 mata pelajaran IPA
dikemas dengan pembelajaran tematik. Dalam prosesnya, pembelajaran IPA dapat
menjadi wahana untuk membekali siswa body of knowledge, scientific skills,
thinking skills, strategy of thinking, critical and creative thinking, dan scientific
attitude (Heng et al., 2002: 2). Hal ini juga didukung oleh hasil penelitiannya Kruse
(2009: 4) yang menyatakan bahwa proses pembelajaran IPA dapat membantu
mengembangkan proses berpikir siswa antara lain critical thinking, creative
thinking, dan reflective thinking. Hal ini semestinya sejalan dengan soal-soal latihan
yang terdapat buku pegangan siswa. Soal latihan pada buku pegangan siswa
seharusnya memfasilitasi peserta didik untuk berlatih mengerjakan soal-soal yang
menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi (menganalisis, mensintesis,
mengevaluasi dan mencipta).
Kenyataannya, hasil studi PISA dan TIMSS menunjukkan siswa Indonesia di
bidang sains hanya sebatas pada aspek mengetahui dan memahami. Hal ini
mengindikasikan bahwa buku pegangan siswa yang digunakan di sekolah saat ini
terdapat kekurangan. Kekurangan buku pegangan siswa dapat muncul pada soalsoal latihan tidak memenuhi kriteria soal yang melatih peserta didik menggunakan
kemampuan penalaran, pemecahan masalah, dan mengembangkan keterampilan
berpikir tingkat tinggi.
Keterampilan berpikir berkaitan dengan proses kognitif peserta didik. Dalam
dunia pendidikan taksonomi Bloom membagi tujuan pembelajaran sebagai tingkat
lower order thinking serta higher order thinking (Bloom et al., 1956; Anderson et al.,
2001). Penggunaan pertanyaan-pertanyaan pada instrumen evaluasi
pembelajaran berpengaruh pada pemikiran dan perilaku peserta didik yang
terbentuk. Penelitian berkaitan dengan analisis pertanyaan-pertanyaan yang
terdapat bada buku teks menjadi salah satu perhatian. Seperti halnya penelitian
yang dilakukan oleh Masduki, dkk (2013) yang mengungkapkan bahwa rendahnya
proporsi soal-soal dalam buku teks yang mendorong siswa untuk mampu
menggunakan kemampuan penalaran mereka dalam menyelesaikan masalah.
Proporsi soal-soal yang tidak merata ini menunjukkan kelemahan buku teks yang
digunakan terutama dalam mendorong siswa untuk menggunakan daya pikir
tingkat tinggi (high order thinking) seperti berpikir kritis, kreatif, serta analitis. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan
gambaran level dimensi proses kognitif soal-soal IPA pada buku pegangan siswa
Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar kelas rendah.
METODOLOGI
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptik
analitik dengan pendekatan kualitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat
dimensi proses kognitif soal-soal IPA pada buku pegangan siswa sekolah dasar
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kelas rendah Kurikulum 2013. Adapun dimensi proses kognitif dapat disajikan pada
Tabel 1 berikut.
Tabel 1.
Dimensi Proses Kognitif
No.
1.

Tingkatan Taksonomi
Bloom
Menghafal (remember)

2.

Memahami (understand)

3.

Mengaplikasikan (apply)

4.

Menganalisis (analyze)

5.

Mengevaluasi (evaluate)

6.

Membuat (create)

Aspek
1.1 Mengenali (recognizing)
1.2 Mengingat (recalling)
2.1 Menafsirkan (interpreting)
2.2 Memberi contoh (exemplifying)
2.3 Mengelasifikasikan (classifying)
2.4 Meringkas (summarizing)
2.5 Menarik inferensi (inferring)
2.6 Membandingkan (compairing)
2.7 Menjelaskan (explaining)
3.1 Menjalankan (executing)
3.2 Mengimplementasikan (implementing)
4.1 Menguraikan (differentiating)
4.2 Mengorganisir (organizing)
4.3 Menemukan makna tersirat (attributing)
5.1 Memeriksa (checking)
5.2 Mengritik (critiquing)
6.1 Merumuskan (generating)
6.2 Merencanakan (planning)
6.3 Memproduksi (producing)
Sumber: Widodo, A. (2005: 62)

Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan pada Bulan Februari s.d. Juli 2017. Lokasi penelitian ini
dilakukan di Kota Sukabumi. Terkait dengan populasi dan sampel dalam penelitian
ini menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik ini digunakan oleh peneliti karena
soal-soal IPA yang terdapat pada buku pegangan siswa Kurikulum 2013 sekolah
dasar kelas rendah semuanya dijadikan sampel.
Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah 89 soal IPA kelas I dan 50 soal IPA kelas II pada
buku pegangan siswa Kurikulum 2013
Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket.
Adapun instrumen pengumpulan datanya berupa lembar angket analisis dokumen
disertai rubrik guna menelaah setiap butir soal. Instrumen tersebut di dalamnya
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memuat informasi nomor item soal, pernyataan soal, dan jenis dimensi proses
kognitif.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu:
analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif untuk menghitung
persentase tingkat dimensi proses kognitif soal-soal IPA pada buku pegangan
siswa Kurikulum 2013. Langkah analisis kuantitatif ini sebagai berikut.
(1) Menghitung tingkat dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif soal Uji
Kompetensi IPA pada buku pegangan siswa Kurikulum 2013 dengan
Persamaan 1 (Ngalim, 2002: 102).
P=

ΣX
×
n

100% ............................................................. (Persamaan 1)

Keterangan: P
= Tingkat soal (%)
∑X = Jumlah tingkat pengetahuan dan kognitif
n
= Jumlah seluruh soal
(2) Mengkonversi nilai kuantitatif menjadi kualitatif sesuai Tabel 2.
Tabel 2.
Konversi Persentase Menjadi Kategori
No.
7.
8.
9.
10.

Persentase (%)
≥ 80
> 60-80
> 40-60
> 20-40

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Analisis kualitatif ini dilakukan setelah diperoleh data persentase tingkat
dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif soal-soal IPA pada buku
pegangan siswa Kurikulum 2013. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk
membandingkan dengan pencapaian Kompetensi Dasar dan hasil studi PISA &
TIMSS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Buku pegangan siswa Temati Terpadu Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar
diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi
2016 untuk Kelas I memuat 89 butir soal IPA dan Kelas II memuat 50 butir soal IPA.
Masing-masing kelas buku siswa memuat 8 Tema Pembelajaran baik untuk Kelas
I maupun Kelas II. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI ini sudah
direvisi sebanyak 3 kali.
Hasil analaisis soal menunjukkan bahwa frekuensi kemunculan pertanyaan
dimensi proses kognitif Bloom Revisi pada Buku Siswa Kurikulum 2013 Kelas I dan
Kelas II Sekolah Dasar untuk ranah remember (C1) dan understand (C2)
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mendominasi jumlah item soalnya apabila dibandingkan dengan tingkatan kognitif
yang lainnya (Tabel 3). Tingginya frekuensi kemunculan soal-soal C1 dan C2 ini
mengindikasikan bahwa pertanyaan tersebut dalam kategori mudah karena tingkat
kesulitan soal akan mengikuti hirarki taksonomi kognitif Bloom. Meskipun demikian,
karakteristik soal-soal kognitif yang mengukur keterampilan berpikir tingkat rendah
(lower order thinking skills) juga diperlukan dalam pembelajaran. Juhanda (2016:
63) menyatakan bahwa penanaman keterampilan berpikir tingkat rendah ini
berfungsi untuk mempersiapkan siswa dalam mengembangkan keterampilan
berpikir tingkat tingginya. Keterampilan berpikir yang terdapat pada pertanyaan
ranah C1 dan C2 mengembangkan keterampilan siswa yang bersifat hafalan.
Keterampilan berpikir mengikuti hirarki proses kognitif. Keterampilan hapalan
merupakan keterampilan berpikir tingkat rendah berarti berpikir yang terjadi pada
level rendah dari hirarki proses kognitif. Hal ini menandakan bahwa pembelajaran
IPA masih menekankan pada penguasaan konsep (basic learning). Basic learning
dijelaskan oleh Dettmer (2006: 73) yaitu mementingkan penguasaan konsep
sehingga pencapaian proses pembelajaran sebatas pada aspek mengetahui dan
memahami. Meskipun demikian, kedua keterampilan ini harus dikuasai siswa pada
jenjang pendidikan kelas rendah untuk terus ditingkatkan ke level berpikir
selanjutnya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya jenjang
kelas (Kelas I ke Kelas II) jumlah kemunculan item soal remember (C1) dan
understand (C2) tetap mendominasi. Keadaan tersebut semakin diperparah
dengan item soal applying (C3) dan analyzing (C4) yang telah muncul di soal-soal
Kelas I namun di Kelas II jumlahnya menurun (Tabel 3). Dengan demikian,
pertanyaan yang mengembangkan lower order thinking skills mendominasi pada
soal-soal IPA di Buku Siswa Kurikulum 2013. Pengembangan higher order thinking
skills pada Kurikulum 2013 belum dibiasakan pada soal-soal latihan Buku Siswa.
Hal ini menyebabkan keterampilan berpikir tingkat tinggi belum dikuasai. Hasil
penelitian yang dinyatakan oleh Istiyono (2014: 43) bahwa kemampuan siswa
dalam level rendah dari hirarki proses kognitif.
Tabel 3.
Frekuensi Kemunculan item soal IPA pada Buku Siswa SD Kurikulum 2013
Tingkatan Taksonomi
Remember
Understand
Applying
Analyzing
Evaluating
Create

Kelas I
40
25
9
15
0
0

Jumlah Item
Kelas II
35
13
1
0
0
1

Total
75
38
10
15
0
1
932

Total

89

50

139

Pertanyaan pada soal latihan di Buku Siswa jenjang keterampilan berpikir
tingkat tinggi (higher order thinking skills) menunjukkan persentase kemunculan
yang rendah. Hal ini terlihat pada rata-rata persentase kemunculan soal dimensi
proses kognitif analyzing (C4), evaluating (C5), dan create (C6) memiliki rata-rata
persentase yang kurang (Gambar 1). Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini penting
dikembangkan dalam pembelajaran IPA karena dapat melatih siswa berpikir secara
komprehensif dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan nyata.
Keterampilan tersebut diperlukan dalam mengembangkan keterampilan berpikir
kritis siswa. NC State University (2014: 19) menjelaskan bahwa keterampilan
berpikir kritis siswa memerlukan keterampilan antara lain evaluasi/ penilaian;
kategorisasi/ klasifikasi; penalaran logis; identifikasi; menginterpretasi;
menganalisis; deskripsi; elaborasi; kompleksitas; sintesis, integrasi, kombinasi;
abstraksi/ penyederhanaan; dan menyadari lingkungan. Facione (2013: 9) juga
menjelaskan keterampilan berpikir kritis memerlukan keterampilan antara lain
interpretation (kategorisasi dan mengklarifikasi makna); analysis (pengujian ide,
identifikasi argumen dan alasan); inference (permintaan bukti, alternatif dugaan,
menarik kesimpulan); evaluation (menilai kredibilitas klaim dan kualitas argumen);
explanation (menyatakan hasil, membenarkan prosedur, menyajikan argumen);
dan self-regulation (pemeriksaan dan koreksi diri).
70.00
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Presentase

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Kelas I

Rememb Understa Applying Analyzin Evaluatin
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Rerata
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27.04

6.06

8.43
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Gambar 1. Rata-rata Persentase Kemunculan Soal Dimensi Proses Kognitif
Pada Buku Siswa Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Kelas Rendah
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Keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui
pembelajaran IPA yang dihubungkan dengan eksperimen berorientasi inkuiri (NC
State University, 2014: 19). Proses inkuiri juga membantu mengembangkan proses
berpikir siswa untuk menjadi pemikir yang divergen (Australia Education Service,
2009: 4). Hal ini didukung oleh pernyataan Lam (2004: 1) bahwa inkuiri melibatkan
pertanyaan dan investigasi yang bersifat open-ended serta melibatkan proses
berpikir kompleks siswa. Pertanyaan-pertanyaan pada kegiatan inkuiri sains dapat
melatih siswa mengembangkan keterrampilan berpikir tingkat tinggi dalam
penyelidikan (Sund & Trowbridge, 1973: 72). Selain itu, pembelajaran inkuiri juga
akan memberikan keuntungan bagi siswa yaitu mengembangkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi (Mendiknas, 2011: 12).
Taksonomi Bloom Revisi memberikan dampak positif dalam kaitannya
dengan asesmen. Seperti yang dijelaskan oleh Widodo (2006: 1-2) yaitu
pengetahuan dipisah dengan proses kognitif, sehingga guru dapat segera
mengetahui jenis pengetahuan mana yang belum diukur. Dengan dimunculkannya
pengetahuan prosedural pada taksonomi yang baru maka guru sains akan lebih
terdorong mengembangkan soal untuk mengukur keterampilan proses siswa yang
selama ini masih sering terabaikan. Dalam hal critical thinking, inkuiri sains
melibatkan semua tingkat Taksonomi Bloom tetapi dengan penekanan pada
pengembangan keterampilan berpikir yang lebih tinggi (Kruse, 2009: 4). Hal ini
sesuai dengan pendapat Miri et al. (2007: 353) menyatakan jika guru sengaja dan
terus menerus melatih strategi berpikir tingkat tinggi siswa dengan pemecahan
masalah di dunia nyata, diskusi terbuka, dan mendorong eksperimen berorientasi
inkuiri maka ini adalah kesempatan untuk pengembangan kemampuan critical
thinking. Oleh karena itu, buku pegangan siswa seharusnya memuat pertanyaanpertanyaan yang mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bentuk soal
yang dimaksud yaitu memunculkan dimensi pengetahuan prosedural dan
metakognitif yang mengeksplorasi permasalahan kontekstual dengan kehidupan
siswa.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Dimensi proses kognitif soal-soal IPA pada buku pegangan siswa Kurikulum
2013 di Sekolah Dasar Kelas rendah didominasi soal jenjang kognitif lower order
thinking skills. Soal jenjang C1 dalam kategori baik, C2 tergolong cukup, dan
jenjang selanjutnya dalam kategori kurang.
Saran
Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, komposisi jumlah
kemunculan soal berbagai tingkatan dimensi proses kognitif Bloom Revisi pada
buku pegangan siswa perlu ditingkatkan. Selain itu, karakteristik pertanyaan yang
mengembangkan higher order thinking skills juga harus diperbanyak untuk soalsoal latihan pada buku siswa.
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