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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Kajian Teori 

1. Higher Order Thingking Skills (HOTS) 

a. Hakikat Higher Order Thingking Skills (HOTS) 

Higher Order Thinking Skills merupakan suatu proses berpikir peserta 

didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai 

konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode 

problem solving, taksonomi bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, 

dan penilaian (Saputra, 2016:91). Higher order thinking skills ini meliputi di 

dalamnya kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, 

berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil 

keputusan. Menurut King, higher order thinking skills termasuk di dalamnya 

berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. 

 Menurut Newman dan Wehlage (Widodo, 2013:162) dengan higher order 

thinking peserta didik akan dapat membedakan ide atau gagasan secara jelas, 

berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu 

mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis dan memahami hal-hal 

kompleks menjadi lebih jelas. Menurut Vui (Kurniati, 2014:62) higher order 

thinking skills akan terjadi ketika seseorang mengaitkan informasi baru 

dengan infromasi yang sudah tersimpan di dalam ingatannya dan 

mengaitkannya dan/atau menata ulang serta mengembangkan informasi 
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tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau menemukan suatu penyelesaian dari 

suatu keadaan yang sulit dipecahkan. Tujuan utama dari higher order thinking 

skills adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada 

level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk 

berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir 

kreatif dalam memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang 

dimiliki serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks 

(Saputra, 2016:91-92). Konsep dari higher order thinking skills didasari oleh 

beberapa pendapat, seperti bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. 1 Konsep Dasar Higher Order Thingking Skills (Dinni, 2018) 

Taksonomi Kognitif Bloom 

Original (1956) 

Taksonomi Bloom Revisi 

Anderson & 

Krathwohl (2001) 

Keterangan 

Knowledge (pengetahuan) 

Comprehense (pemahaman) 

Application (penerapan) 

 

Analysis (analisis) 

Synthesis (sintesis) 

Evaluation (evaluasi) 

Remember (mengingat) 

Understand (memahami) 

Apply (mengaplikasikan) 

 

Analize (menganalisis) 

Evaluate (mengevaluasi) 

Create (mencipta) 

Lower Order  

Thingking Skills 

 

 

Higher Order 

Thingking Skills  

Sumber : Anderson dan Krathwohl tahun 2001 

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa Higher Order Thinking 

Skills (HOTS) dalam pembelajaran menuntut kemampuan berpikir peserta didik 

mencakup menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Peserta didik dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menyelesaikan 

suatu masalah apabila peserta didik tersebut mampu menelaah suatu permasalahan 

dan mampu menggunakan pengetahuannya ke dalam situasi baru peserta didik.  
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b. Kategori-Kategori dalam Dimensi Proses Kognitif HOTS  

Tabel 2. 2 Kategori dalam Dimensi Proses Kognitif  

Sumber : Anderson dan Krathwohl tahun 2001 

 

Sumber : Hussein, Adam. 2017. Kata Kerja Operasional C1-C6 Kurikulum 2013 Revisi 2017, 

(Online), (http://www.gurumotivator.com), diakses 30 Oktober 2017. 

 

Lower order thingking skills (LOTS) Higher order thingking skills (HOTS) 

Mengingat 

(C1)  

Memahami 

(C2) 

Mengaplikasikan 

(C3) 

Menganalisis 

(C4) 

Mengevaluasi 

(C5) 

Mencipta 

(C6) 

Recognizing 

(mengenali) 

recalling 

(mengingat 

kembali) 

Interpreting  

(menafsirkan) 

Exemplyfing  

(mencotohkan) 

Classifying  

(mengklasifikasikan) 

Summarizing  

(merangkum) 

Inferring  

(menyimpulkan) 

Explaining  

(menjelaskan) 

Executing  

(mengeksekusi) 

Implementing  

(mengimplementa

sikan) 

 

Differentiating 

(membedakan) 

Organizing 

(mengorganisasi) 

Attributing 

(mengatribusikan) 

 

 

Checking 

(memeriksa) 

Critiquing 

(mengkritik) 

 

 

Generating 

(merumuskan) 

Planning 

(merencanakan) 

Producing 

(memproduksi) 

Lower Order Thingking Skills Higher Order Thingking Skills 

Mengingat 

(remember) 

Memahami 

(Understad) 

Mengaplikasik

an 

Apply) 

Menganalisis 

(Analyze) 

Mengevaluasi 

(Evaluate) 

Mencipta 

(Create) 

Mengutip 

Menebitkan 

Menjelaskan 

Memasagkan 

Membaca 

Menamai 

Meninjau 

Mentabulasi 

Memberi kode 

Menulis 

Menytakan 

Menunjukkan 

Mendaftar 

Menggambar 

Membilang 

Mengidentifik

asi 

Menghafal 

Mencatat 

Memperkirakan 

Menceritajan 

Merinci 

Megubah 

Memperluas 

Menjabarkan 

Mnconthkan 

Mengemukakan 

Menggali 

Mengubah 

Menghitung 

Menguraikan 

Mempertahanka

n 

Mngartikan 

Menerangkan 

Menafsirkan 

Memprediksi 

Mengaskan 

Menentukan 

Menerapkan 

Memodifikasi 

Membangun 

Mencegah 

Melatih 

Menyelidiki 

Memproses 

Memecahkan 

Melakukan 

Mensimulasikan 

Mengurutkan 

Membiasakan 

Mengklasifikasi 

Menyesuaikan 

Menjalankan 

Mengoperasikan 

Meramalkan  

Memecahkan 

Menegaskan 

Meganalisis 

Menimpulkan 

Menjelajah 

Mengaitkan 

Mentransfer 

Mengedit 

Menemukan 

Menyeleksi 

Mengoreksi 

Mendeteksi 

Menelaah 

Mengukur 

Membangunkan 

Merasionalkan 

Mendiagnosis 

Memfokuskan 

Memadukan  

Membandingkan 

Menilai 

Mengarahkan 

Mengukur 

Meangkum 

Mendukung 

Memilih 

Memproyeksikan 

Mengkritik 

Mengarahkan 

Memutukan 

Memisahkan 

menimbang 

Mengumpulkan 

Mengatur 

Erancang 

Membuat 

Merearasi 

Memperjelas 

Mengarang 

Menyususn 

Mengode 

Mengkombinasi

kan 

Memfasilitasi 

Mengkonstruksi 

Merumuskan 

Menghubungka

n 

Menciptakan 

menampilkan 

Tabel 2. 3 Kata Kerja Operasional C1-C6 Kurikulum 2013 Revisi 2017 

http://www.gurumotivator.com/
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C4. Analyze (Menganalisis) 

Menganalisis meliputi kemampuan untuk memecah suatu kesatuan 

menjadi bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut 

dihubungkan satu dengan yang lain atau bagian tersebut dengan 

keseluruhannya. Analisis menekankan pada kemampuan merinci sesuatu 

unsur pokok menjadi bagian-bagian dan melihat hubungan antar bagian 

tersebut. Di tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisa informasi 

yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam 

bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu 

mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario 

yang rumit.  

Kategori Analyze terdiri kemampuan membedakan (Differentiating), 

mengorganisasi (Organizing) dan memberi simbol (Attributing). 

4.1 Differentiating (membedakan) 

Membedakan meliputi kemampuan membedakan bagian-bagian dari 

keseluruhan struktur dalam bentuk yang sesuai. Dalam pembelajaran 

matematika, tujuannya adalah membedakan antara angka-angka yang 

relevan dan yang tidak relevan dalam kalimat matematika. Penilaiannya 

meminta peserta didik melingkari angka-angka yang relevan dan 

menyilang angka-angka yang tidak relevan dalam kalimat matematika.  

4.2 Organizing (mengorganisasi) 

Mengorganisasi meliputi kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur 

secara bersama-sama menjadi struktur yang saling terkait. Dalam 

pembelajaran matematika, contoh tujuannya adalah belajar menunjukkan 
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garis besar buku teks. Penilaiannya meminta peserta didik membaca 

sebuah buku teks tentang statistika dasar dan kemudia membuat matriks 

yang berisikan nama setiap statistika, rumusnya, dan ciri-ciri penelitian 

yang menggunakan statistika tersebut.  

4.3 Attributing (mengatribusikan) 

Mengatribusikan adalah kemampuan peserta didik untuk menyebutkan 

tentang sudut pandang, bias, nilai atau maksud dari suatu masalah yang 

diajukan. Attributing membutuhkan pengetahuan dasar yang lebih agar 

dapat menerka maksud dari inti permasalahan yang diajukan. 

Mengatribusikan dapat diases dengan memberikan materi tulisan atau lisan 

dan kemudian meminta peserta didik untuk membuat atau memilih 

deskripsi tentang pendapat dan tujuan penulis.  

C5. Evaluate (Mengevaluasi) 

Mengevaluasi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan judgement 

berdasar pada kriteria dan standar tertentu. Kriteria sering digunakan adalah 

menentukan kualitas, efektifitas, efisiensi, dan konsistensi, sedangkan standar 

digunakan dalam menentukan kuantitas maupun kualitas. Evaluasi mencakup 

kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau 

beberapa hal, bersama dengan pertanggungjawaban pendapat itu yang 

berdasar kriteria tertentu. Adanya kemampuan ini dinyatakan dengan 

memberikan penilaian terhadap sesuatu. Kategori menilai terdiri dari 

Checking (memeriksa) dan Critiquing (mengkritik). 
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5.1 Checking (memeriksa) 

Cheking adalah kemampuan untuk mengetes konsistensi internal atau 

kesalahan pada operasi atau hasil serta mendeteksi keefektifan prosedur 

yang digunakan. Tugas-tugas memeriksa dapat memanfaatkan proses atau 

produk yang diberikan kepada peserta didik atau yang diciptakan oleh 

peserta didik. 

5.2 Critiquing (mengkritik) 

Critique adalah kemampuan memutuskan hasil atau operasi 

berdasarkan criteria dan standar tertentu. mendeteksi apakah hasil yang 

diperoleh berdasarkan suatu prosedur menyelesaikan suatu masalah 

mendekati jawaban yang benar. Dalam pembelajaran matematika, 

tujuannya adalah belajar menilai manakah dari dua metode yang lebih 

efektif dan efesien untuk menyelesaiakan masalah.  

C6. Create (Mencipta) 

Create didefinisikan sebagai menggeneralisasi ide baru, produk atau cara 

pandang yang baru dari sesuatu kejadian. Create di sini diartikan sebagai 

meletakkan beberapa elemen dalam satu kesatuan yang menyeluruh sehingga 

terbentuklah dalam satu bentuk yang koheren atau fungsional. Peserta didik 

dikatakan mampu Create jika dapat membuat produk baru dengan merombak 

beberapa elemen atau bagian ke dalam bentuk atau stuktur yang belum pernah 

diterangkan oleh guru sebelumnya. Proses Create umumnya berhubungan 

dengan pengalaman belajar peserta didik yang sebelumnya. Proses Create 

dapat dipecah menjadi tiga fase yaitu: masalah diberikan, dimana peserta didik 

mencoba untuk memahami soal, dan mengeluarkan solusi yang mungkin; 
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perencanaaan penyelesaian, di mana peserta didik memeriksa kemungkinan 

dan memikirkan rancangan yang dilaksanakan; dan pelaksanaan penyelesian, 

di mana peserta didik berhasil melaksanakan rencana.  

6.1 Merumuskan (Generating) 

Merumuskan melibatkan proses menggambarkan masalah dan 

membuat pilihan atau hipotesis yang memenuhi kriteria-kriteria 

tertentu. Dalam pembelajaran matematika adalah dapat merumuskan 

untuk mencapai hasil tertentu. 

6.2 Merencanakan (Planning) 

Merencanakan melibatkan proses merencanakan metode penyelesaian 

masalah yang sesuai dengan kriteria-kriteria masalahnya, yakni 

membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Dalam pembelajaran 

matematika, contoh tujuannya dapat memaparkan langkah-langkah 

yang diperlukan untuk menyelesaikan soal-soal geometri.   

6.3 Memproduksi (Producing)  

Memproduksi melibatkan proses melaksanakan rencana untuk 

menyelesaikan masalah yang memenuhi spesifikasi-spesifikasi 

tertentu. Dalam pembelajaran matematika peserta didik diminta 

membuat produk sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu.  

2. Pembelajaran Matematika  

1. Cakupan dan Lingkup Matematika SD 

Merujuk pada kompetensi dasar yang harus dicapai, maka ruang lingkup 

matematika untuk peserta didik SD/MI kelas V, antara lain:  
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a. Bilangan bulat dan bilangan pecahan ditekankan pada kemampuan 

menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan penjumlahandan pengurangan dua pecahan dengan penyebut 

berbeda serta perkalian, pembagian pecahan dan desimal.  

b. Geometri dan pengukuran ditekankan pada kemampuan menjelskan, 

melakukan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

perbandingan dua dua besaran yang berbeda (kecepatan, debit), dan skala 

pada denah. Selain itu, ditekankan pada kemampuan menjelaskan, 

menentukan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volune 

bangun ruang dengan menggunakan kubusmelibatkan pangkat tiga dan 

akar pangkat tiga. Selain itu, menjelaskan, menemukan, dan membuat 

jaring-jaring bangun ruang (kubus dan balok). 

c. Statistika ditekankan pada kemampuan menjelaskan dan menganalisis 

yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta 

teknik pengumpulannya. Selain itu, ditekankan pula pada kemampuan 

menjelaskan penyajian, mengorganisasikan, dan menyajikan data dari 

lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, digram gambar, diagram 

batang, dan diagram garis.   

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

a. Hakikat RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP 

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta 

didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada 
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satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis 

agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali 

pertemuan atau lebih. (Permendikubud No. 22, 2016) 

Penyusunan RPP Kurikulum 2013 revisi 2017 harus mengarah pada 

Higher Order Thingking Skills (Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi-HOTS) 

yang terlihat pada perumusan indikator ranah kognitif yang berada pada 

tingkatan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Metode 

pembelajaran dan pendekatan saintifik (5M) yang menerapkan pembelajaran 

aktif sehingga mengarah pada Higher Order Thingking Skills (Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi-HOTS). Langkah-langkah pembelajaran yang 

menerapkan beberapa model pembelajaran sehingga mengarah Higher Order 

Thingking Skills (Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi-HOTS). Penilaian 

hasil belajar peserta didik yang berupa tes tertulis pilihan ganda dan uraian 

dengan indikator Higher Order Thingking Skills (Keterampilan Berpikir 

Tingkat Tinggi-HOTS).  Pedoman penyusunan RPP Kurikulum 2013 revisi 

2017 dalam bentuk format berikut ini: 

Tabel 2. 4 Pedoman Penyusunan RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017 

 

No. Komponen RPP Penjelasan 

1. Identitas  Sekolah             : (Diisi nama sekolah/satuan pendidikan)  

Mata Pelajaran : (Diisi nama mata pelajaran) 

Kelas/Semester : (Diisi dengan jenjang kelas dan semester) 

Materi Pokok    : (Diambil dari Kompetensi Dasar/KD) 

Alokasi Waktu : sesuai dengan keperluan untuk pencapaian 

KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam 
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pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus 

dicapai. 

2. Kompetensi Inti 

/KI 

a) KI dikutib dari Permendikbud 21 Tahun 2016 

b) KI mencakup:  sikap  spiritual,  sikap  sosial, pengetahuan,  

dan  keterampilan yang  berfungsi sebagai pengintegrasi 

muatan pembelajaran, mata pelajaran atau  program  dalam  

mencapai  SKL.   

3. KD dan IPK a) KD dikutib dari Permendikbud No 24 Tahun 2016  

b) KD merupakan kemampuan minimal dan materi 

pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik 

untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan 

pendidikan yang mengacu pada KI.  

c) IPK dikembangkan dari KD, merupakan kemampuan 

minimal  yang dapat diobservasi untuk disimpulkan 

sebagai pemenuhan KD pada KI 1 dan KI 2, dan 

kemampuan yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk 

disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI 3 dan KI 4.   

d) IPK disusun menggunakan kata kerja opresional yang 

dapat diukur/dilakukan penilaian sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran.  

e) IPK dari KD pengetahuan menggambarkan dimensi proses 

kognitif dan dimensi pengetahuan meliputi faktual, 

konseptual, prosedura, dan/atau metakognitif   

f) IPK dari KD keterampilan memuat keterampilan abstrak 

dan/atau ketrampilankonkret   

g) Peserta didik boleh memiliki kemampuan di atas yang 

telah ditetapkan dalam IPK dan dapat dikembangkan dari 

LOTS menuju HOTS) 

4. Tujuan 

Pembelajaran 

a) Dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata 

kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan  

b) Dituangkan dalam bentuk deskripsi, memuat kompetensi 

yang hendak dicapai oleh peserta didik   

c) Memberikan gambaran proses pembelajaran 

d) Memberikan gambaran pencapaian hasil pembelajaran 

5. Materi 

Pembelajaran  

a) Memuat fakta, konsep/prinsip, dan prosedur yang relevan, 

dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi/IPK   

b) Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai sesuia dengan 

cakupan materi yang termuat pada IPK atau KD 

pengetahuan  

c) Cakupan materi sesuai dengan alokasi waktu yang 

ditetapkan 

d) Mengakomodasi muatan lokal dapat berupa keunggulan 

lokal, kearifan lokal, kekinian dll yang sesuai dengan 

cakupan materi pada KD pengetahuan 

6. Metode 

Pembelajaran 

a) Harus mampu mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD 

yang akan dicapai   

b) Menerapkan pembelajaran aktif (peserta didik yang aktif) 

yang bermuara padapengembangan HOTS  

c) Menggambarkan sintaks/tahapan yang jelas (apabila 

menggunakan model pembelajaran tertentu).  

d) Sesuai dengan tujuan pembelajaran 

e) Menggambarkan proses pencapaian kompetensi    

7. Media 

Pembelajaran 

a) berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran 
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b) Mendukung pencapaian kompetensi dan pembelajaran aktif 

dengan pendekatan ilmiah 

c) Sesuai dengan karakterisitik peserta didik  

d) Memanfaatan teknologi pembelajaran sesuai dengan 

konsep dan prinsip tekno-pedagogis 

8. Sumber Belajar Dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, 

atau sumber belajar lain yang relevan  

9. Langkah-langkah 

Pembelajaran 

a) Diintegrasi Karakter, Literasi, dan HOTS  

b) Pembelajaran dirancang: interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik 

c) Dilakukan melalui tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup 

10. Penilaian Hasil 

Belajar 

1) Sesuai dengan kompetensi (IPK dan atau KD) 

2) Sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam 

pembelajaran 

3) Sesuai materi pembelajaran 

4) Memuat soal HOTS dan soal-soal keterampilan khusus 

mata pelajaran (misalnya Agama, Seni Budaya, Bahasa, 

dll) 

5) Memuat:  

a) Lingkup penilaian: sikap, pengetahuan, keterampilan 

b) Teknik penilaian  

 Sikap: observasi, jurnal, penilaian diri, penilaian antar 

teman 

 Pengetahuan: tes tulis, tes lisan, penugasan 

 Keterampilan: praktik, proyek, portofolio  

c) Bentuk instrumen 

 Lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar 

penilaian antar teman 

 Soal pilihan ganda, soal esai, isian singkat, dll 

(mengembangkan soal HOTS/tingkat berpikir tinggi 

dari suatu kemampuan kognitif) 

 Rubrik praktik/unjuk kerja, rubric proyek, rubrik 

portofolio 

11. Lampiran Hal-hal yang mendukung, misalnya  

a) Uraian materi yang memang diperlukan 

b) Instrumen penilaian dilengkapi dengan pedoman 

penskoran, dll 

 Sumber : Pedoman Penyusunan RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017. 2017. (Online), 

(http://www.informasiguru.com/2017/05/panduanrpp.html?m=1) diakses 12 Desember 

2017 17:35 

3. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

1. Kegiatan Pendahuluan  

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: 

http://www.informasiguru.com/2017/05/panduanrpp.html?m=1
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a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 

b. Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat 

dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan 

contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta 

disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik;  

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

d. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; dan   

e. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. 

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran.  

a. Menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran.   

b. Menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan lain yang relevan 

dengan karakteristik materi dan mata pelajaran.  

c. Mengembangkan sikap melalui proses afeksi mulai dari menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan (seluruh 
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aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang 

mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut)  

d. Mengembangkan pengetahuan melalui aktivitas mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta.   

e. Mengembangkan keterampilan melalui kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.   

f. Seluruh isi materi mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus 

mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga 

penciptaan.   

3. Kegiatan Penutup  

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 

a. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh 

untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun 

tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;  

b. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

c. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik 

tugas individual maupun kelompok; dan 

d. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

Higher Order Thingking Skills (Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi-

HOTS) perlu ditingkatkan oleh guru melalui pendekatan dan model yang tepat 

yang dapat merangsang keterampilan berpikir peserta didik. Penerapan 

pendekatan sanitifik (5M) dan beberapa model pembelajaran seperti 
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pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), pembelajaran inkuiri 

(inquiry based learning), pembelajaran berbasis proyek (project based 

learning), dan pembelajaran berbasis penemuan (discovery learning) menjadi 

peluang bagi guru untuk menerapkan kegiatan pembelajaran pada level HOTS 

(Higher Order Thingking Skills).  

Pendekatan pembelajaran adalah suatu rangkaian tindakan pembelajaran 

yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu (filosofis, psikologis, didaktis dan 

ekologis) yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode 

pembelajaran tertentu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Di 

dalam kurikulum 2013 menerapkan pendekatan saintifik (5M) pendekatan 

saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar 

peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan 

masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, meng-analisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan”.  

Proses pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik menurut 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) meliputi lima langkah, 

yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan 

mengkomu-nikasikan. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut.  

a) Mengamati, yaitu kegiatan peserta didik mengidentifikasi melalui indera 

penglihat (membaca, menyimak), pembau, pendengar, pengecap dan 

peraba pada waktu mengamati suatu objek dengan ataupun tanpa alat 
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bantu. Alternatif kegiatan mengamati antara lain observasi lingkungan, 

mengamati gambar, video, tabel dan grafik data, menganalisis peta, 

membaca berbagai informasi yang tersedia di media masa dan internet 

maupun sumber lain. Bentuk hasil belajar dari kegiatan mengamati adalah 

peserta didik dapat mengidentifikasi masalah. 

b) Menanya, yaitu kegiatan peserta didik mengungkapkan apa yang ingin 

diketahuinya baik yang berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, suatu 

proses tertentu. Dalam kegiatan menanya, peserta didik membuat 

pertanyaan secara individu atau kelompok tentang apa yang belum 

diketahuinya. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan kepada guru, 

narasumber, peserta didik lainnya dan atau kepada diri sendiri dengan 

bimbingan guru hingga peserta didik dapat mandiri dan menjadi 

kebiasaan. Pertanyaan dapat diajukan secara lisan dan tulisan serta harus 

dapat membangkitkan motivasi peserta didik untuk tetap aktif dan 

gembira. Bentuknya dapat berupa kalimat pertanyaan dan kalimat 

hipotesis. Hasil belajar dari kegiatanmenanya adalah peserta didik dapat 

merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis. 

c) Mengumpulkan data, yaitu kegiatan peserta didik mencari informasi 

sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Kegiat an mengumpulkan 

data dapat dilakukan dengan cara membaca buku, mengumpulkan data 

sekunder, observasi lapangan, uji coba (eksperimen), wawancara, 

menyebarkan kuesioner, dan lain-lain. Hasil belajar dari kegiatan 

mengumpulkan data adalah peserta didik dapat menguji hipotesis. 
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d) Mengasosiasi, yaitu kegiatan peserta didik mengolah data dalam bentuk 

serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan bantuan peralatan tertentu. 

Bentuk kegiatan mengolah data antara lain melakukan klasifikasi, 

pengurutan (sorting), menghitung, membagi, dan menyusun data dalam 

bentuk yang lebih informatif, serta menentukan sumber data sehingga 

lebih bermakna. Kegiatan peserta didik dalam mengolah data misalnya 

membuat tabel, grafik, bagan, peta konsep, menghitung, dan pemodelan. 

Selanjutnya peserta didik menganalisis data untuk membandingkan 

ataupun menentukan hubungan antara data yang telah diolahnya dengan 

teori yang ada sehingga dapat ditarik simpulan dan atau ditemukannya 

prinsip dan konsep penting yang bermakna dalam menambah skema 

kognitif, meluaskan pengalaman, dan wawasan pengetahuannya. Hasil 

belajar dari kegiatan menalar  /mengasosiasi adalah peserta didik dapat 

menyimpulkan hasil kajian dari hipotesis. 

e) Mengomunikasikan, yaitu kegiatan peserta didik mendeskripsikan dan 

menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan mengamati, menanya, 

mengumpulkan dan mengolah data, serta mengasosiasi yang ditujukan 

kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk diagram, 

bagan, gambar, dan sejenisnya dengan bantuan perangkat teknologi 

sederhana dan atau teknologi informasi dan komunikasi. Hasil belajar dari 

kegiatan mengomunikasikan adalah peserta didik dapat 

memformulasikan dan mempertanggungjawabkan pembuktian 

hipotesis. 
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4. Penilaian Pembelajaran  

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan pada 

pendidikan dasar terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian 

hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh 

Pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau 

dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar 

peserta didik secara berkesinambungan. 

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai 

pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. 

Penilaian hasil belajar peserta didik meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan 

dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi 

tanggungjawab wali kelas atau guru kelas. Penilaian aspek pengetahuan 

dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan 

kompetensi yang dinilai. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, 

produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi 

yang dinilai. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk 

ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. 

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk 

penilaian akhir dan ujian sekolah.  

Dimensi proses berpikir dalam Taksonomi Bloom sebagaimana yang telah 

disempurnakan oleh Anderson & Krathwohl (2001), terdiri atas kemampuan: 

mengetahui (knowing-C1), memahami (understanding-C2), menerapkan 
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(aplying-C3), menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), 

dan mengkreasi (creating-C6). Soal-soal HOTS pada umumnya mengukur 

kemampuan pada ranah menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi 

(evaluating-C5), dan mengkreasi (creating-C6). Pada pemilihan kata kerja 

operasional (KKO) untuk merumuskan indikator soal HOTS, hendaknya tidak 

terjebak pada pengelompokkan KKO. Sebagai contoh kata kerja 

„menentukan‟ pada Taksonomi Bloom ada pada ranah C2 dan C3. Dalam 

konteks penulisan soal-soal HOTS, kata kerja „menentukan‟ bisa jadi ada 

pada ranah C5 (mengevaluasi) apabila untuk menentukan keputusan didahului 

dengan proses berpikir menganalisis informasi yang disajikan pada stimulus 

lalu peserta didik diminta menentukan keputusan yang terbaik. Bahkan kata 

kerja „menentukan‟ bisa digolongkan C6 (mengkreasi) bila pertanyaan 

menuntut kemampuan menyusun strategi pemecahan masalah baru. Jadi, 

ranah kata kerja operasional (KKO) sangat dipengaruhi oleh proses berpikir 

apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes (soal-soal 

HOTS) sebagaimana yang digunakan dalam PISA, bertujuan agar dapat 

memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan 

peserta tes. Hal ini penting diperhatikan oleh guru agar penilaian yang 

dilakukan dapat menjamin prinsip objektif. Artinya hasil penilaian yang 

dilakukan oleh guru dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai 

dengan keadaan yang sesungguhnya.Penilaian yang dilakukan secara objektif, 

dapat menjamin akuntabilitas penilaian. Terdapat beberapa alternatif bentuk 
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soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS (yang digunakan 

pada model pengujian PISA), sebagai berikut. 

a. Pilihan ganda 

Pada umumnya soal-soal HOTS menggunakan stimulus yang bersumber 

pada situasi nyata. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal (stem) dan 

pilihan jawaban (option). Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan 

pengecoh (distractor). Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling 

benar.Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan 

seseorang terkecoh untuk memilihnya apabila tidak menguasai 

bahannya/materi pelajarannya dengan baik. Jawaban yang diharapkan (kunci 

jawaban), umumnya tidak termuat secara eksplisit dalam stimulus atau 

bacaan. Peserta didik diminta untuk menemukan jawaban soal yang terkait 

dengan stimulus/bacaan menggunakan konsep-konsep pengetahuan yang 

dimiliki serta menggunakan logika/penalaran. Jawaban yang benar diberikan 

skor 1, dan jawaban yang salah diberikan skor 0. 

b. Pilihan ganda kompleks (benar/salah, atau ya/tidak) 

Soal bentuk pilihan ganda kompleks bertujuan untuk menguji pemahaman 

peserta didik terhadap suatu masalah secara komprehensif yang terkait antara 

pernyataan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana soal pilihan ganda biasa, 

soal-soal HOTS yang berbentuk pilihan ganda kompleks juga memuat 

stimulus yang bersumber pada situasi kontekstual. Peserta didik diberikan 

beberapa pernyataan yang terkait dengan stilmulus/bacaan, lalu peserta didik 

diminta memilih benar/salah atau ya/tidak. Pernyataan-pernyataan yang 

diberikan tersebut terkait antara satu dengan yang lainnya. Susunan 
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pernyataan benar dan pernyataan salah agar diacak secara random, tidak 

sistematis mengikuti pola tertentu. Susunan yang terpola sistematis dapat 

memberi petunjuk kepada jawaban yang benar. Apabila peserta didik 

menjawab benar pada semua pernyataan yang diberikan diberikan skor 1 atau 

apabila terdapat kesalahan pada salah satu pernyataan maka diberi skor 0. 

c. Isian singkat atau melengkapi 

Soal isian singkat atau melengkapi adalah soal yang menuntut peserta tes 

untuk mengisi jawaban singkat dengan cara mengisi kata, frase, angka, atau 

simbol. Karakteristik soal isian singkat atau melengkapi adalah sebagai 

berikut. 1) Bagian kalimat yang harus dilengkapi sebaiknya hanya satu bagian 

dalam ratio butir soal, dan paling banyak dua bagian supaya tidak 

membingungkan peserta didik. 2) Jawaban yang dituntut oleh soal harus 

singkat dan pasti yaitu berupa kata, frase, angka, simbol, tempat, atau waktu. 

Jawaban yang benar diberikan skor 1, dan jawaban yang salah diberikan skor 

0. 

d. Jawaban singkat atau pendek 

Soal dengan bentuk jawaban singkat atau pendek adalah soal yang 

jawabannya berupa kata, kalimat pendek, atau frase terhadap suatu 

pertanyaan. Karakteristik soal jawaban singkat adalah sebagai berikut: 1) 

Menggunakan kalimat pertanyaan langsung atau kalimat perintah; 2) 

Pertanyaan atau perintah harus jelas, agar mendapat jawaban yang singkat; 3) 

Panjang kata atau kalimat yang harus dijawab oleh peserta didik pada semua 

soal diusahakan relatif sama; 4) Hindari penggunaan kata, kalimat, atau frase 

yang diambil langsung dari buku teks, sebab akan mendorong peserta didik 
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untuk sekadar mengingat atau menghafal apa yang tertulis dibuku. Setiap 

langkah/kata kunci yang dijawab benar diberikan skor 1, dan jawaban yang 

salah diberikan skor 0. 

e. Uraian 

Soal bentuk uraian adalah suatu soal yang jawabannya menuntut peserta 

didik untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya 

dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut 

menggunakan kalimatnya sendiri dalam bentuk tertulis. Menulis soal bentuk 

uraian, penulis soal harus mempunyai gambaran tentang ruang lingkup materi 

yang ditanyakan dan lingkup jawaban yang diharapkan, kedalaman dan 

panjang jawaban, atau rincian jawaban yang mungkin diberikan oleh peserta 

didik. Dengan kata lain, ruang lingkup ini menunjukkan kriteria luas atau 

sempitnya masalah yang ditanyakan. Di samping itu, ruang lingkup tersebut 

harus tegas dan jelas tergambar dalam rumusan soalnya.  

Adanya batasan sebagai ruang lingkup soal, kemungkinan terjadinya 

ketidakjelasan soal dapat dihindari. Ruang lingkup tersebut juga akan 

membantu mempermudah pembuatan kriteria atau pedoman penskoran. Untuk 

melakukan penskoran, penulis soal dapat menggunakan rubrik atau pedoman 

penskoran. Setiap langkah atau kata kunci yang dijawab benar oleh peserta 

didik diberi skor 1, sedangkan yang salah diberi skor 0. Dalam sebuah soal 

kemungkinan banyaknya kata kunci atau langkah-langkah penyelesaian soal 

lebih dari satu. Sehingga skor untuk sebuah soal bentuk uraian dapat 

dilakukan dengan menjumlahkan skor tiap langkah atau kata kunci yang 

dijawab benar oleh peserta didik.  
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Untuk penilaian yang dilakukan oleh sekolah seperti Ujian Sekolah (US) 

bentuk soal HOTS yang disarankan cukup 2 saja, yaitu bentuk pilihan ganda 

dan uraian. Pemilihan bentuk soal itu disebabkan jumlah peserta US umumnya 

cukup banyak, sedangkan penskoran harus secepatnya dilakukan dan 

diumumkan hasilnya.Sehingga bentuk soal yang paling memungkinkan adalah 

soal bentuk pilihan ganda dan uraian.Sedangkan untuk penilaian harian, dapat 

disesuaikan dengan karakteristik KD dan kreativitas guru mata pelajaran. 

Pemilihan bentuk soal hendaknya dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian 

yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as 

learning.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Kajian penelitian yang releven adalah kajian mengenai penelitian-penelitian 

terdahulu. Berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang ada ditemukan beberapa 

skripsi yang releven dengan penelitian ini, diantaranya adalah: 

No Nama 

Peneliti 

Tahu

n 

Judul Persamaan Perbedaan 

1. Komarudin  2015 Analisis Tipe 

Berfikir 

Dengan Soal 

Higher Order 

Thinking 

Ditinjau 

Berdasarkan 

Kemampuan 

Matematika 

Peserta didik 

a. Membahas 

tentang hots 

b. Jenis penelitian 

kualitatif 

c. Pendekatan 

penelitian 

deskriptif 

a. Aspek yang 

diteliti 

b. Teknik 

pengumpulan data  

c. Kelas  

d. Tempat 

penelitian 

2. Hilaria 

Mitri 

2016 Analisis 

Pembelajaran 

Keterampilan 

Berpikir 

Tingkat 

Tinggi pada 

a. Membahas 

tentang hots 

b. Jenis penelitian 

kualitatif  

c. Pendekatan 

penelitian 

a. Mata pelajaran  

b. Kelas   

c. Tempat 

penelitian  
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Mata 

Pelajaran 

Ekonomi di 

SMAN 8 

Yogyakarta 

deskriptif  

d. Teknik 

pengumpulan data  

3. Maria 

Agustina 

Amelia 

2016 Analisis Soal 

Tes Hasil 

Belajar 

Higher Order 

Thingking 

Skills 

(HOTS) 

Matematika 

Materi 

Pecahan 

untuk Kelas 5 

Sekolah 

Dasar  

a. Membahas 

tentang hots 

 

a. Jenis penelitian  

b. Pendekatan 

penelitian 

deskriptif  

c. Teknik 

pengumpulan data 
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C. Kerangka Pikir

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 

Permasalahan: 

Jika peserta didik tidak memiliki kemampuan berpikir 

tingkat tinggi maka peserta didik tidak bisa menghadapi 

tantangan global pada masa yang akan datang, karena 

kemampuan peserta didik masih pada hafalan 

Observasi, Wawancara, Dokumentasi 

Reduksi data, Penyajian data, Kesimpulan 

Hasil Implementasi Higher Order Thingking Skills dalam 

Pembelajaran matematika di SDN Tunjungsekar 3 Malang

Kondisi Ideal: 

1. Kurikulum 2013 sebagai 

wahana pelaksanaan HOTS 

dalam pembelajaran.  

2. Peserta didik yang mampu

berpikir tingkat tinggi dapat

bersaing di dunia global.

Kondisi Lapangan: 

1. Penerapan pembelajaran 

HOTS bukan hal yang mudah 

dilaksanakan oleh guru. 

2. Peserta didik masih belum

memiliki kemampuan berpikir

tingkat tinggi.




