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KAJIAN PUSTAKA 

A. Proses Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses kegiatan interaksi antara guru dan siswanya dalam 

kegiatan belajar mengajar yang juga memiliki peran dalam menentukan 

keberhasilan belajar siswa. Ditinjau dari proses pelaksanaan pembelajaran akan 

terjadi suatu hubungan timbal balik antara guru dengan siswa untuk memenuhi 

tujuan yang akan dicapainya. Proses pembelajaran sangatlah penting kaitannya 

antara guru dengan siswa. Untuk melakukan sebuah proses pembelajaran, terlebih 

dahulu harus dipahami pengertian dari kata pembelajaran. Seperti apa yang sudah 

dikemukakan oleh Rusman (2014) pembelajaran adalah suatu perangkat yang 

dimana didalamnya memiliki indikator-indikator yang saling terhubung antara satu 

dengan yang lainnya. Indikator-indikator tersebut diantaranya tujuan, materi, 

metode, dan juga evaluasi. Ditinjau dari pengertian-pengertian yang telah 

dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

merupakan sebuah proses perubahan, yang dimaksud perubahan disini yaitu 

perubahan dalam bentuk perilaku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sekitar 

dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pembelajaran juga dapat dirumuskan melalu 

psikologi, dimana “pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu 

untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara menyeluruh, sebagai hasil dari 

interaksi individu itu dengan lingkungannya”. 

Proses pembelajaran di dalam kurikulum 2013 lebih mengarah pada 

pembelajaran saintifik yang mencakup mengamati, menanya, mengasosiasikan, 

mengumpulkan informasi, dan mendiskusikannya (Kurniasih, 2014). Sama seperti 

yang dikemukakan oleh Kemendikbud (2016) menjelaskan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang dan juga memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. 

Komponen-komponen dalam pembelajaran tersebut saling keterkaitannya antara 

komponen satu dengan komponen yang lainnya sehingga suatu perencanaan 

pembelajaran diperlukan dalam suatu proses penerapan pembelajaran di dalam 

kelas. Ditinjau dari kemendikbud No 22 tahun 2016 tentang standar proses 

pendidikan dasar dan menengah, Proses Pembelajaran pada sebuah pendidikan 
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dikerjakan atau diselenggarakan secara menyenangkan, inspiratif, interaktif, 

menantang, memotivasi siswanya untuk lebih  berpartisipasi aktif, serta 

menyesuaikan antara prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswanya.  

Prinsip-prinsip pembelajaran disini  yang digunakan sesuai dengan standart 

kompetensi kelulusan dan standart isi  (Permendikbud No 22 Tahun 2016), 

diantaranya  :  

1. Mulai dari pendekatan yang nyata menjadi proses penguatan penggunaan 

pendekatan ilmiah;  

2. Mulai dari pembelajaran berbasis konten menjadikan pembelajaran yang 

bebasis pembelajaran kompetensi;  

3. Berawal pada pembelajaran yang sangat tertuju untuk jawaban tunggal 

menjadikan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya yang multi 

dimensi;   

4. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan 

peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;  

5. Pembelajaran yang dilakukan pada saat berada di sekolah, rumah dan juga 

pada lingkungan masyarakat;  

6. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja termasuk guru, 

siapa saja termasuk siswa, dan dimana saja trrmasuk sebuah porses 

pembelajaran;  

7. Pemanfaatan teknologi media informasi dan komunikasi agar supaya 

menaikkan efisiensi dan efektivitas di dalam pembelajaran. 

Terkait adanya prinsip pada penjelasan di atas, diluaskan standart proses yang 

telah melibatkan proses pelaksanaan pembelajaran. Proses pelaksanaan 

pembelajaran adalam merupakan suatu penerapan dalam RPP, yang didalamnya 

terdiri dari pendahuluan, inti dan penutup. 

1. Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan ini, guru wajib : 
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a) Guru mempersiapkan siswanya baik secara psikisnya dan juga fisiknya 

sebelum masuk dalam proses pembelajaran; 

b) Guru mendorong pembelajaran kepada siswa secara nyata sesuai dengan 

manfaat dan media pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, seperti guru 

selalu memberikan contoh dan membandingan antara lokal, nasional dan 

internasional, serta disesuaikan dengan karakter dan latar belakang dari 

masing-masing siswanya; 

c) Guru selalu memberikan pertanyaan yang menggabungkan pengetahuan 

sebelumya dengan bahan ajar yang akan dipelajari; 

d) Di awal pembelajaran sebelum masuk pada materi  pembelajaran guru 

selalu memberitahukan tujuan pembelajaran, KI, KD yang akan 

dilaksanakan saat masuk ke dalam proses pembelajarannya; 

e) Guru menjelaskan materi yang tentunya sesuai dengan silabus dalam RPP 

yang sudah dibuat. 

 

2. Kegiatan Inti 

Di dalam Kegiatan inti penggunaan metode pembelajaran, media pembelajaran, 

model pembelajaran, dan sumber belajar tentunya harus disesuaikan dengan 

karakteristik siswa dan mata pelajaran. Karakteristik peserta didik dapat dilihat dari 

tiga aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

a) Sikap  

Karakter-karakter pada sikap, salah satu jalan yang tepat untuk dipilih 

adalah proses afeksi, dimana mulai dari menerima, menghayati, menghargai 

hingga mengamalkan. 

b) Pengetahuan  

Pengetahuan diperoleh melewati kegiatan memahami, menerapkan, 

mengetahui, menganalisis, mengevaluasi, hingga berkreasi. 

c) Keterampilan  

Keterampilan disini didapat melewati aktivitas mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. 
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3. Kegiatan penutup 

Guru dan siswa, baik secara individu maupun secara kelompok melaksanakan 

evaluasi di akhir pembelajaran guna untuk menarik kesimpulan dalam hasil 

pembelajaran di kelas. 

Kurikulum 2013 yang sudah dijalankan saat ini telah menjalani penyempurnaan 

pada standart penilaian dan standart isi. Didalam standart isi disusun agar siswa 

sanggup berfikir secara analitis dan kitis sesuai dengan standart internasional yang 

sudah ditetapkan. Hasil belajar siswa lebih berfokuskan pada kemampuan berpikir 

tingkat tinggi atau biasa disebut HOTS (Higher Order Thinking Skills) 

(Kemendikbud, 2017). HOTS (Higher Order Thinking Skills) dan PPK (Penguatan 

Pendidikan Karakter) merupakan pedoman atau indikator yang perlu diperhatikan 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran guru di dalam kelas. 

B. PPK dan HOTS (Higher Order Thinking Skills) 

1. HOTS (Higher Order Thinking Skills) 

Higher Order Thinking (HOT) atau biasa disebut Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) yang dikemukakan oleh Ibrahim, Nilashi, & Ahmadi (2015) adalah suatu 

konsep perubahan pendidikan yang menganut pada Taksonomi Bloom. Sebagian 

tipe belajar lebih banyak menggunakan proses pelaksanaan pembelajaran yang 

kognitif dibanding yang lainnya, pernyataan ini keluar ketika ide baru ini muncul. 

Tahun 1956 yaitu awal perkembangannya Taksonomi Bloom yang memiliki 6 

tingkatan, tingkata-tingkatan tersebut yaitu berpikir menggunakan kata benda 

mengenai pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Berikut tabel berisikan tentang tingkatan Taksonomi Bloom (1956) hingga 

revisi dari Anderson dan Krathwohl (2000) : 

Tabel 2.1 tentang tingkatan Taksonomi Bloom 

Tingkatan Taksonomi Boom (1956) Anderson dan Krathwohl (2000) 

C1 Pengetahuan Mengingat 

C2 Pemahaman Memahami 

C3 Aplikasi Menerapkan 

C4 Analisis Menganalisis 

C5 Sintesis Mengevaluasi 

C6 Evaluasi Berkreasi 

Nb : pada Taksonomi Bloom yang direvisi digunakan kata kerja. 
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Revisi Taksonomi Bloom yang dilakukan oleh Krathwol dan Anderson 

mendiskripsikan tentang perbedaan antara proses kognitif dengan dimensi 

pengetahuan (pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif) 

(Sani, 2016). Tingkatan 1 hingga 3 yang terdiri dari (Mengingat, Memahami, 

Menerapkan) dikategorikan sebagai kemampuan berfikir tingkat rendah (LOTS) 

sedangkan tingkatan 4 hingga 6 yang meliputi (Menganalisis, Mengevaluasi, dan 

Berkreasi) dikategorikan sebagai kemampuan berfikir tingkat tinggi (HOTS). 

Berikut tabel yang berisikan tentang indikator-indikator dari C4, C5, C6 : 

Tabel 2.2 tentang indikator C4, C5, C6 (Taksonomi Bloom) 

Aspek Indikator (Kategori) 

Analisis (C4) Menganalisis, Memecahkan, Mengaudit, Menegaskan, Menyeleksi, 

Mendeteksi, Mendiagnosis, Memerinci, Mengorelasikan, Mendiagramkan, 

Menominasikan, Menguji, Merasionalkan, Menjelajah, Mencerahkan, 

Membagankan,  Menyimpulkan, 

Evaluasi (C5) Menilai, Menyimpulkan, Membandingkan, Menimbang, Mengkritik, 

Mengarahkan, Memutuskan, Memisahkan, Memprediksi, Memperjelas, 

Mengukur, Menafsirkan, Mempertahankan, Memerinci, Menugaskan, 

Merangkum, Membuktikan, Mendukung, Mengetes, Memvalidasi, Memilih, 

Memproyeksikan. 

Berkreasi (C6) merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, 

membaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, menggubah. 

 

 

 Menurut Ernawati (2017) berfikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking 

Skills (HOTS) adalah gaya berfikir yang tidak cuman menghafal saja secara 

variabelistik namun juga memahami isi yang ada didalamnya, untuk sanggup 

mengartikan makna dibutuhkan pemikiran secara keseluruhan dengan analisis, 

sintesis, mengasosiasi hingga menarik kesimpulan tertuju pada penciptaan ide-ide 

kreatif dan produktif. Adapun karakter dari HOTS diantaranya yaitu: (1) melihat 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, memperkecil aspek ingatan dan pengetahuan, 

(2) berdasarkan kepada permasalahann konstekstual, (3) stimulus menarik, dan (4) 

soal yang diberikan tidak  pernah paten. Gaya dari berpikir tingkat tiinggi adalah 

kemampuan menganalisis, menemukan, menciptakan metode baru, merefleksi, 

memprediksi, berargumen, dan mengambil keputusan yang tepat. (Kemendikbud, 

2017).  

Berdasarkan beberapa pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berfikir tingkat tinggi atau biasa disebut dengan Higher Order 
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Thinking Skills (HOTS) merupakan kinerja berfikir otak yang bukan cuman sekedar 

mengingat, menyatakan kembali, dan juga merujuk tanpa melakukan pengolahan, 

melainkan kinerja berfikir otak untuk mengartikan informasi secara kritis, kreatif, 

berkreasi dan sanggup memecahkan masalah. 

2. PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) 

PPK (Penguatan Pendidiikan Karakter) merupakan gerakan pendidikan dalam 

sekolah guna memperbaiki dan memperkuat karakter atau perilaku siswa. Gerakan 

pendidikan disini yang dimaksud, melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa 

(estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik). Gerakan ini tentunya tak 

lepas dari dukungan dari pihak keluarga, lingkungan,  dan kerjasama antara 

sekolah, yang merupakan bagian dari gerakan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi 

Mental) (Kemendikbud, 2016). Pelaksanaan karakter individu bersumber pada hasil 

keterpaduan 4 wilayah karakter bangsa yang sesuai pada falsafah pancasila yang 

telah dikembangkan dari buku Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa 2010-

2025 (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Diantaranya sebagai berikut: (1) Olah 

hati yang meliputi beriman, bertaqwa, selalu bersyukur, sabar, jujur, dan selalu taat 

pada aturan, bertanggung jawab, berani mengambil resiko, pantang menyerah, 

menghargai lingkungan sekitar, rela berkorban, dan berjiwa patriotis, (2) Olah pikir 

yang meliputi pntar,  jenius, kritis, kreatif, inovatif, rasa ingin tahu, produktif, 

berorientasi pada IPTEKS, dan reflektif, (3) Olah rasa yang meliputi rasa 

kemanusiaan, saling menghargai satu sama lainnya, saling mengasihi untuk orang 

yang membutuhkan, gotong royong, ramah, peduli dengan sesama, toleransi, 

nasionalis, dan bekerja keras, (4) Olah raga yang meliputi, sportifitas, tangguh, 

kuat, bersahabat, kooperatif, dan selalu gigih. (Kemendikbud, 2016). 

PPK mengandung 5 nilai karakter yang paling diutamakan diantaranya adalah 

Religius, Nasionalis, Gotong royong, Mandiri dan Integritas (Kemendikbud, 2016). 

Hal yang sama dikemukakan Wilujeng (2016) bahwa setiap nilai utama mempunyai 

indikator-indikator nilai karakter. Berikut indikator-indikator dalam PPK yang 

wajib diperhatikan : 

  



 

11 
 

Tabel 2.3 tentang indikator PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) 

INDIKATOR PENGERTIAN 

Religius Religius menunjukan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Religius 

juga dapat diciptakan lewat perilaku yan baik dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjang tinggi nilai 

toleransi, serta berinteraksi dengan antar penganut agama lain. 

Nasionalis Nasionalis merupakan sikap yang menunjukkan rasa setia kawan, 

kepedulian antar sesama manusia, dan menghargai kepada bahasa lokal, 

lingkungan fisik, ekonomi, politik bangsa, sosial dan budaya. Serta 

menanamkan kepentingan bangsa di dalam kepentingan diri maupun 

kelompok. 

Mandiri Mandiri merupakan sikap yang tidak bergantung pada orang lain, 

memanfaatkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk merealisasikan harapan, 

mimpi, dan cita-cita. 

Gotong Royong Gotong royong menunjukkan perilaku saling menghargai, saling bantu 

satu sama lain untuk menyelesakan permasalahan secara bersamaan, 

memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. 

Integritas Integritas merupakan perilaku yang membuat diri agar selalu diberi 

kepercayaan, memiliki kesetiaan dan komitmen pada nilai-nilai 

kemanusiaan dan  nilai moral. 

 

Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter dalam lima indikator diatas dapat 

dilihat dari pelaksanaan PPK dalam kehidupan sehari-hari seperti : 

Nasionalis  :  Upacara bendera pada hari senin, melantunkan lagu 

Indonesia Raya, menyanyikan lagu nasional,  menyanyikan 

lagu daerah. 

Religius  : berdoa bersama, pembacaan Asmaul Husna. 

Mandiri  : Kegiatan dalam intra-kurikuler melalui proses KBM di 

dalam kelas, Aktifitas ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang 

diminati sesuai dengan bakat siswa yang dilakukan selalu 

dalam bimbingan guru/pelatih. 

Gotong royong : Aktifitas intra-kurikuler melalui kegiatan belajar mengajar, 

Kegiatan yang selalu dilakukan pada akhir pembelajaran 

yaitu guru merefleksi hasil belajar siswa. 

Integritas   : Setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari libur bisa digunakan 

untuk kegiatan PPK bersama orang tua dan lingkungan 

sekitar, mengikuti ekstrakulikuler disekolah sesuai dengan 

bakat dan minat yang dimiliki. 


