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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka pada penerapan pendekatan Higher Order Thinking Skill 

(HOTS) untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah merupakan uraian 

mengenai kajian teori, hasil penelitian yang relevan dan hipotesis dari penelitian. 

Kajian teori akan menguraikan tentang pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan HOTS. Hasil penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian 

terdahulu yang dapat mendukung dilaksanakannya penelitian ini. Hipotesis 

penelitian akan menjelaskan hipotesis awal yang diharapkan dari penelitian ini.  

1.1.Kajian Teori 

Kajian teori merupakan rincian tentang pembelajaran menggunakan 

pendekatan HOTS. Istilah HOTS merupakan istilah yang banyak didiskusikan 

dalam dunia pendidikan. Selain itu, dalam kajian teori juga akan dijelaskan model 

pembelajaran yang akan diterapkan dalam praktek penerapan pendekatan HOTS. 

Pembahasan tentang pemecahan masalah juga akan ditambahkan karena tujuan 

dari pembelajaran menggunakan pendekatan HOTS adalah dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam memecahkan masalah matematika.  

2.1.1. Pembelajaran Matematika 

Menurut Susanto (2013) pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar 

sebagai proses interaksi antara guru (pendidik) dan siswa (peserta didik). 

Penyampaian materi dari guru kepada siswa terjadi saat proses pembelajaran. 

Pembelajaran matematika ,merupakan proses penyampaian materi matematika 

oleh guru kepada siswa.  
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Dalam sebuah pembelajaran tentunya memiliki model, pendekatan, strategi 

dan metode pembelajaran. Model  pembelajaran menurut Lefudin (2017) 

merupakan sebuah konsep dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

dari pembelajaran. Model pembelajaran merupakan gambaran kegiatan 

pembelajaran mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Model pembelajaran 

yang dapat diterapkan dalam sebuah pembelajaran yaitu pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis masalah, atau model pembelajaran langsung. Dalam model 

pembelajaran terdapat pendekatan, strategi dan metode pembelajaran (Lefudin, 

2017). 

Menurut Sanjaya (2006) strategi pembelajaran merupakan pola kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan guru dan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Strategi yang digunakan guru menentukan proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan didalam kelas. Strategi pembelajaran dapat mengaktifkan 

kegiatan belajar yang berpusat terhadap siswa maupun guru 

Menurut Sutikno (2009) metode pembelajaran merupakan cara yang 

digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran cara guru untuk menyampaikan 

materi kepada siswa sangat beragam. Metode yang sudah umum digunakan yaitu 

metode ceramah. Yaitu guru menyampaikan langsung materi kepada siswa. 

Seiring perkembangan metode pembelajaran memiliki berbagai macam cara 

contohnya diskusi, demonstrasi dan simulasi.  

Menurut Anitah (2008) pendekatan merupakan wawasan yang digunakan 

sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, metode, dan teknik dalam 
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mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuannya. Pendekatan pembelajaran 

merupakan kebutuhan mendasar sebuah proses pembelajaran. Pendekatan 

pembelajaran menentukan proses berlangsungnya pembelajaran dalam kelas. Ada 

dua jenis pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat 

terhadap keaktifan siswa dan  pendekatan pembelajaran yang berpusat terhadap 

keaktifan guru. 

Pembelajaran yang akan diterapkan pada penelitian ini yaitu menggukaan 

model pembelajaran berbasis masalah, dengan strategi pembelajaran yang 

menuntut siswa untuk berperan aktif (student centered), dan metode yang 

digunakan yaitu ceramah dan diskusi. Pemilihan model, strategi, dan metode 

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penerapan HOTS yang nantinya akan 

meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah matematika.   

2.1.2. Pendekatan Higher Order Thinking Skill (HOTS)  

King (2011) menyebutkan bahwa HOTS meliputi kemampuan untuk 

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

mendasari seseorang untuk memecahkan sebuah masalah. Dalam taksonomi 

bloom, HOTS termasuk dalam proses menganalisa, mengevaluasi dan 

menciptakan, bukan lagi pada proses mengingat, memahami dan 

mengaplikasikan. Hal ini menjelaskan bahwa HOTS memiliki tujuan untuk dapat 

menyelesaikan masalah berdasarkan eksplorasi dari pengetahuan yang dimiliki 

dan informasi baru yang didapatkan.  

Thomas dan Thorne (2010) menjelaskan bahwa HOTS merupakan berpikir 

pada tingkatan yang lebih tinggi dari mengingat fakta, mengulang fakta, atau 

mengaplikasikan aturan/formula/prosedur. HOTS mengharuskan untuk 



11 
 

menjelaskan sesuatu dengan sebuah fakta. Fakta yang didapatkan harus dipahami, 

dihubungkan dengan fakta–fakta lain, dikelompokkan, dimanipulasi, dan diolah 

menjadi sebuah cara baru dan mengaplikasikannya untuk mendapatkan solusi baru 

dari sebuah masalah.  

Menurut Tran (2001) bahwa HOTS merupakan keadaan dimana seseorang 

mendapat sebuah informasi baru dan informasi tersebut disimpan untuk 

selanjutnya diolah dan dari informasi tersebut dicari kemungkinan–kemungkinan 

jawaban yang dapat memecahkan sebuah masalah pada situasi tersebut. Dengan 

demikian, HOTS akan terjadi ketika seseorang dapat  menemukan kemungkinan–

kemungkinan pemecahan masalah berdasar pengolahan informasi baru yang 

didapatkan dengan pengetahuan atau informasi yang pernah didapatkan. 

Informasi–informasi yang didapatkan tentunya tidak hanya diolah, tetapi juga 

perlu dikembangkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan baik untuk 

memecahkan masalah yang didapatkan.  

Berdasarkan pengertian pendekatan dan pengertian HOTS maka dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan HOTS merupakan proses dasar pembelajaran 

yang menuntut siswa untuk dapat mengolah pengetahuan yang dimiliki dengan 

informasi baru untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang diberikan. 

Pendekatan HOTS dapat menjadikan siswa berpikir lebih kreatif dan kritis. 

Melalui pendekatan ini siswa akan berperan aktif dalam sebuah pembelajaran 

untuk menemukan informasi–informasi baru dari berbagai sumber. Guru berperan 

sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk dapat mengolah informasi untuk 

akhirnya pernarikan kesimpulan atau solusi dari masalah yang diberikan.  
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Pendekatan HOTS merupakan inovasi baru dunia pendidikan untuk dapat 

menuntut siswa berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran 

menggunakan pendekatan HOTS akan membantu siswa untuk lebih mandiri dan 

percaya diri dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan. Hal tersebut 

dikarenakan siswa akan mencari dan mengolah informasi sesuai dengan 

kemampuan masing-masing.  

2.1.2 Karakteristik Pendekatan Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

Harris (2010) menjelaskan bahwa kriteria dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan HOTS yaitu: 1) siswa mampu mengevaluasi masalah berdasarkan 

kriteria yang ditentukan, 2) siswa dapat menunjukkan informasi yang belum pasti, 

3) siswa dapat menarik sebuah kesimpulan sementara berdasarkan informasi yang 

ada, 4) siswa dapat mengevaluasi kesimpulan sementara untuk dapat menarik 

kesimpulan yang lebih logis, 5) siswa mampu menarik kesimpulan yang 

menyeluruh dan logis sehingga dapat menjelaskan sebab akibat dari suatu masalah 

yang diberikan.  

Berdasarkan karakteristik yang disebutkan, pendekatan HOTS dalam 

pembelajaran merupakan proses setiap siswa ketika mulai merumuskan, mengolah 

dan menyimpulkan masalah yang diberikan. Dalam proses penyelasaian masalah 

tentunya setiap siswa dikenalkan untuk mengenal sebuah masalah sebelum 

menganalisis informasi–informasi penting yang ada dalam masalah tersebut. 

Kemampuan mengolah informasi dan membaurkan ilmu pengetahuan yang 

dimiliki siswa juga dapat mempengaruhi keambiguan penarikan kesimpulan.  
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2.1.3 Indikator Pendekatan Higher Order Thinking Skill (HOTS) dalam 

Pembelajaran 

Berdasarkan Taxonomi Bloom, Krathwohl (2010) mengungkapkan bahwa 

indikator  pendekatan HOTS meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan 

mengkreasi.  

1) Analyze (Analisis) 

Analisis merupakan teknik untuk membedakan, mengorganisasikan data untuk 

dicari hubungan antara data satu dengan data yang lainnya dan ditafsirkan 

maknanya.  Dalam tahap menganalisis siswa akan belajar untuk menganalisis 

sebuah masalah yang diberikan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui ada tiga 

unsur yang menjadi faktor penyusun analisis yaitu differentianting 

(membedakan), organizing (mengorganisasi), dan attributing (menghubungkan). 

a) Differentianting (Membedakan) 

Membedakan terjadi ketika siswa mampu memilah data menjadi data yang 

relevan hingga data yang kurang relevan. Tujuannya untuk memilah data yang 

dapat digunakan sebagai pemecah masalah atau data yang berfungsi sebagai 

informasi penunjang dalam menarik kesimpulan. 

b) Organizing (Mengorganisasi) 

Mengorganisasi merupakan mengelompokkan data–data yang saling 

berhubungan. Selain itu data tersebut juga dapat berfungsi bersama dalam satu 

struktur. Dalam mengorganisasi siswa harus mampu membedakan hubungan dari 

data yang telah dikumpulkan.  
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c) Attributing (Menghubungkan) 

Pada tahap ini data yang telah diorganisasi akan digaris bawahi bagian–bagian 

yang merupakan inti dari masalah yang diberikan. Pada tahap ini siswa akan 

menemukan inti dari masalah yang akan dicari solusinya.  

2) Evaluate (Mengevaluasi) 

Mengevaluasi merupakan pengecekan solusi yang didapatkan. Dengan 

mengevaluasi siswa dapat mengkritisi solusi sebuah masalah. Ada dua aspek yang 

terkandung dalam evaluasi yaitu checking (mengecek) dan critiquing 

(mengkritisi). 

a) Checking (mengecek) 

Ketika hasil telah didapatkan siswa akan mengecek ulang kekonsistenan hasil. 

Selain mengecek hasil, siswa juga dapat mengecek keefektifan proses 

penyelesaian. Sehingga didapat hasil yang lebih konsisten dan efektif.  

b) Critiquing (mengkritisi) 

Mengkritisi terjadi ketika siswa dapat menemukan hasil yang kurang 

konsisten. Selain itu siswa dapat mengkritisi proses yang kurang efisien dalam 

penarikan solusi sebuah masalah.  

3) Create (Menciptakan) 

Menciptakan merupakan menyusun informasi yang telah didapatkan untuk 

menyusun sebuah perencanaan penyelesaian yang tujuannya untuk mendapatkan 

hasil. Hasil yang didapatkan merupakan hasil asli bukan hasil perkiraan atau 

hipotesis sementara. Dalam tahap ini siswa dituntun untuk dapat menemukan 

sebuah penyelesaian masalah. Selain itu, siswa juga dapat menjelaskan sebab 
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akibat dari maslah yang diberikan. Aspek penting dalam create yaitu generating 

(menyusun), planning (merencanakan), dan producing (mengasilkan). 

a) Generating (menyusun) 

Solusi yang akan diambil merupakan susunan–susunan dari hipotesis yang 

didapatkan sebelumnya. Informasi–informasi dan hipotesis disusun untuk 

menemukan solusi akhir dari masalah yang diberikan.  

b) Planning (merencanakan) 

Planning berfungsi untuk menentukan cara–cara atau langkah yang ditempuh 

untuk dapat menemukan solusi. Siswa akan menentukan sendiri langkah yang 

akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Tujuannya untuk 

memudahkan siswa dalam menemukan solusi.  

c) Procuding (menghasilkan) 

Pada tahap ini siswa akan memnciptakan sebuah produk berdasarkan hasil 

yang telah diberikan. Tentunya produk yang dihasilkan harus sesuai dengan 

deskripsi hasil yang diberikan. Dalam tahap akhir ini siswa mampu menjelaskan 

secara rinci dan terstruktur tentang sebab dan akibat dari masalah yang diberikan.  

2.1.4 Keterampilan Pemecahan Masalah 

Keterampilan pemecahan masalah sangat erat kaitannya dengan pendekatan 

HOTS. Keterampilan pemecahan masalah dapat menjadi tolak ukur siswa 

terhadap keterampilannya dalam berpikir untuk mencari solusi sebuah masalah 

dengan cara atau langkah–langkah yang disusun.  

Dunnette (1976) keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil pelatihan 

dan pengalaman yang dimiliki. Keterampilan merupakan hal mendasar yang 
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dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugas berdasarkan kemampuannya. 

Kemampuan yang dimiliki berasal dari pengalaman dan pelatihan–pelatihan yang 

pernah didapatkan. 

Inverson (2001) menjelaskan bahwa keterampilan tidak hanya 

membutuhkan pelatihan saja, tetapi kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang 

dapat lebih membantu menghasilkan sesuatu yang bernilai dengan lebih cepat. Hal 

ini menjelaskan bahwa keterampilan sudah ada pada diri seseorang tetapi jika 

keterampilan tersebut tidak diasah dan dikembangkan dengan baik maka 

keterampilan yang dimiliki tidak akan nampak dan tidak akan menghasilkan 

sesuatu yang bernilai.  

Menurut Mayer (1983), pemecahan masalah sebagai suatu proses  untuk 

memecahkan masalah berdasarkan hubungan antara pengalaman pada 

masalalunya dengan masalah yang dihadapinya dan kemudian bertindak untuk 

menyelesaikannya. Pemecahan masalah bertujuan untuk menemukan solusi dari 

suatu masalah yang dihasilkan dari pengembangan pengetahuan lama yang 

dimiliki dan pengamalan baru yang didapatkan.  

Pemecahan masalah merupakan solusi yang dicari untuk memecahkan 

masalah yang sering diambil dari masalah sehari–hari. Karena masalah yang ada 

mengacu pada masalah sehari–hari atau kejadian yang sering dialami, 

pengetahuan yang didapat dari pemecahan maslaah dapat dianggap pembelajaran 

yang konstektual dan lebih mudah dipahami sesuai keadaan yang sering muncul 

(Brown, Collins, & Duguid, 1989) 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

pemecahan masalah merupakan kemampuan seseorang untuk mencari solusi 
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sebuah masalah berdasarkan pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki. 

Sehingga, pengetahuan dan pengalaman siswa berperan penting dalam proses 

pemecahan masalah yang akan dihadapi. Keterampilan pemecahan masalah juga 

dapat berkembang sesuai dengan kemampuan pengembangan pola pikir masing–

masing siswa, 

2.1.5 Indikator Pemecahan Masalah 

Memecahkan suatu masalah tentunya memiliki langkah–langkah yang 

dijelaskan oleh Polya (1971) yaitu :  

1) Memahami Masalah yang Akan Diselesaikan 

Memahami masalah merupakan langkah awal untuk mencari solusi sebuah 

masalah. Melalui pemahaman masalah dapat diambil informasi–informasi dasar 

yang dapat membantu untuk mencari solusi dari masalah tersebut.  

2) Membuat Sebuah Rencana 

Setelah memahami masalah yang akan diselesaikan dan berdasarkan informasi 

– informasi dasar yang didapatkan dari masalah tersebut, membuat rencana untuk 

mencari solusinya sangatlah dibutuhkan. Rencana solusi dibutuhkan untuk dapat 

menyelesaikan masalah dengan pola yang terstruktur.  

3) Menyelesaikan Masalah 

Berdasarkan langkah–langkah mencari solusi yang telah dibuat maka akan 

mulai muncul kemungkinan–kemungkinan solusi dari masalah. Kemungkinan–

kemungkinan itu muncul berdasar pengembangan dan pengolahan dari 

pengetahuan lama yang dimiliki dan informasi–informasi baru yang didapatkan.  
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4) Mengecek Ulang  

Langkah akhir dalam pemecahan masalah adalah mengecek ulang solusi yang 

didapatkan. Tujuan dari langkah ini yaitu untuk menemukan solusi yang paling 

tepat untuk masalah yang sedang dihadapi.  

2.1.6 Hubungan antara Pendekatan HOTS dengan Keterampilan Pemecahan 

Masalah 

Pendekatan HOTS merupakan pendekatan yang mengajak siswa untuk 

berperan aktif dalam sebuah pembelajaran menggunakan kemapuan berfikir 

tingkat tinggi. Kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi dan 

menciptakan dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan sebuah masalah. 

Pemecahan masalah sendiri membutuhkan keterampilan siswa untuk dapat 

memahami masalah, memproses, dan menarik solusi dari masalah yang diberikan. 

Pembelajaran menggunakan pendekatan HOTS diharapkan dapat menunjang 

siswa dalam meningkatkan keterampilannya dalam memecahkan sebuah masalah 

sehari-hari.  

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan  

Hasil penelitian yang relevan merupakan hasil–hasil yang didapatkan dari 

penelitian–penelitian yang dilakukan sebelum penelitian ini. Adanya penelitan 

terdahulu dimaksudkan untuk mendukung penelitian yang akan dilaksanakan 

selanjutnya. Berikut hasil penelitian–penelitian terdahulu.  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Agustyaningrum (2015) yang berjudul 

“Mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi dalam Pembelajaran 

Matematika SMP”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa dapat diperoleh dari pembiasaan siswa untuk 
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melatih cara berpikirnya melalui pembelajaran matematika yang berorientasi 

pada soal – soal bertipe pemecahan masalah dan berbasis student centered. 

b. Penelitian yang berjudul “Enam Tahapan Aktivitas dalam Pembelajaran 

Matemtika untuk Mendayagunakan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa” yang 

dilakukan oleh Rosnawati (2009). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 

siswa perlu mengulang keterampilan berpikir melalui latihan yang intensif 

walaupun keterampilan tersebut sudah menjadi baigan dari cara berfikir. 

Pembelajaran yang berpusat kepada siswa (student centered) diperlukan untuk 

melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.  

c. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Kadarwati yang berjudul “Higher 

Order Thinking Berbasis Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Berorientasi Pembentukan Karakter Siswa”. Pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat dan siswa yang telah 

menguasai materi sebanyak 96,87%. Respon yang diberikan siswa terhadap 

pembelajaran juga termasuk pada kategori baik. Penerapan Higher Order 

Thinking  mampu meningkatkan interaksi antar siswa maupun siswa dan guru. 

Siswa juga lebih berani dalam menghadapi soal dengan tingkatan sulit.  

2.3. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian pada penerapan pendekatan Higher Order Thinking 

Skill (HOTS) yaitu proses belajar siswa yang lebih menarik dan menjadikan siswa 

lebih aktif dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang diharapkan yaitu siswa 

dapat mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki dengan informasi baru yang 

dimiliki untuk menemukan solusi masalah yang dihadapi. Selain itu, siswa juga 
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dapat mengkritisi masalah yang diberikan serta menghubungkan masalah tersebut 

dengan masalah yang sering terjadi pada kehidupan sehari–hari.  

Penerapan  pendekatan Higher Order Thinking Skill (HOTS) dapat 

meningkatkan ketrerampilan pemecahan siswa. Sehingga, ketika siswa 

menemukan masalah sehari–hari yang berkaitan dengan statistika siswa dapat 

dengan mudah menemukan solusi dari masalah tersebut. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan diharapkan ada pengaruh penerapan pendekatan HOTS terhadap 

keterampilan pemecahan masalah. 

 


