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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pendidikan pada saat ini tidak terlepas dari perkembangan 

revolusi Industri yang dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0. Kebijakan 

pemerintah dalam penyelenggarakan pendidikan di jaman revolusi industri 4.0 

ditetapkan berdasarkan pada program Making Indonesia 4.0 (Kristanti Irma dkk, 

2019). Era revolusi industri 4.0  mengubah cara pandang tentang pendidikan. 

Perubahan yang dilakukan tidak sekadar cara mengajar, tetapi lebih jauh 

mengarah ke hal yang mendasar, yaitu tentang perubahan cara pandang terhadap 

sebuah konsep pendidikan itu sendiri. Pendidikan  harus mampu menyiapkan 

peserta didiknya menghadapi tiga hal, sebagai berikut: 1) menyiapkan anak untuk 

bisa bekerja dengan kondisi  pekerjaannya saat ini belum ada; 2) menyiapkan 

anak untuk bisa menyelesaikan masalah dengan masalahnya saat ini belum 

muncul, dan 3) menyiapkan anak untuk bisa menggunakan teknologi dengan 

kondisi teknologinya belum ditemukan. Sungguh sebuah hal yang tidak mudah 

bagi dunia pendidikan. Untuk bisa menghadapi tantangan yang ada, syarat penting 

yang harus dipenuhi bagaimana menyiapkan kualifikasi dan kompetensi guru 

yang berkualitas (Sukartono,2018). seperti kurikulum 2013 yang memiliki tujuan 

mencapai sebuah kompetensi. 

Kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang terintegrasi, maksudnya adalah suatu 

model kurikulum yang dapat mengintegrasikan kemampuan, tema, konsep, dan 
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topik. Dengan kata lain kurikulum 2013 sebagai suatu konsep yang dapat 

dikatakan sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan 

berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran bidang studi untuk memberikan 

pengalaman langsung, bermakna dan luas kepada peserta didik. Kurikulum 2013 

adalah salah satu upaya penyederhanaan untuk mencetak generasi yang siap 

dalam menghadapi tantangan pada masa depan. Kurikulum 2013 adalah 

kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi. Kurikulum 2013 dengan 

Kurikulum dengan satuan Pendidikan memiliki perbedaan dalam sistem 

pembelajaran. 

Kurikulum satuan Pendidikan merupakan suatu pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan cara yang masih terpisah-pisah, belum membuat peserta 

didik aktif, serta lebih menekankan hasil dari pada suatu proses pembelajaran. 

Sedangkan kurikulum 2013 pelaksanaannya secara tematik integratif dengan 

menggunakan pendekatan yang disebut saintifik dan penilaian yang autentik. 

Kegiatan belajar dengan pendekatan saintifik, yaitu kegiatan guru mengajak 

peserta didik mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, 

mengasosiasi atau mengolah informasi dan mengkomunikasikan terkait dengan 

materi yang peserta didik pelajari. Adapun penilaian autentik yaitu, guru menilai 

proses  belajar dan hasil belajar peserta didik. Hasil penilaian tersebut, kemudian 

dideskripsikan berbentuk uraian. (Indriani,2016). 

 Pendidikan di Indonesia pada saat ini berada pada kurikulum 2013 yang  di 

atur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan 

dasar dan menengah. Permendikbud 22 tahun 2016  menegaskan bahwa proses 

pembelajaran disekolah melalui beberapa tahapan yaitu tahapan, mengamati, 
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menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mengolah informasi, 

dan mengkomunikasikan. Proses mengamati meliputi aktivitas membaca, 

mendengar, menyimak dan melihat oleh peserta didik. Proses mengamati adalah 

proses ingin tahu. Permendikbud 22 tahun  2016 terkait standar proses 

menekankan proses pembelajaran di sekolah berubah dari yang awalnya peserta 

didik diberi tahu menjadi peserta didik mencari tahu. Melalui proses ini peserta 

didik  dilatih untuk bisa membaca dan menilai secara kritis apa yang peserta didik 

baca. Dalam hal ini, seperti yang sudah di jelaskan di atas kegiatan proses 

pembelajaran akan semakin membaik dan bisa mengasah kemampuan peserta 

didik dalam suatu hal apapun, dengan begitu kurikulum 2013 akan selalu 

berkesinambungan dengan  pembelajaran HOTS (Higher order thinking skill) 

yang akan membuat proses pembelajaran semakin terstruktur.  

Maka dari itu HOTS dan kurikulum 2013 sama-sama memilih tujuan yaitu 

pencapaian kompetensi yang baik. Menurut Helmawati,2019 HOTS (Higher 

order thinking skill) adalah sebuah pembelajaran dan penilaian pembelajaran 

berbasis keterampilan tingkat tinggi atau keterampilan berpikir kritis dalam proses 

pendidikan yang bermutu. Implementasi pembelajaran dan penilaian berbasis 

HOTS dapat berpengaruh  terhadap capaian kompetensi lulusan. Higher order 

thinking skill  bukan suatu pembelajaran yang hanya sebatas  mengajak peserta 

didik berpikir untuk  memperoleh pengetahuan saja melainkan peserta didik harus 

mampu menggali potensi yang dimiliki dengan mengembangkan keterampilan 

berpikir menuju tingkat yang lebih tinggi.  

 HOTS (Higher order thinking skill) menunjukkan pemahaman terhadaps 

informasi dan cara bernalar (reasoning) bukan hanya sekedar mengingat 
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informasi. Guru tidak hanya menguji ingatan dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga perlu untuk menyediakan informasi untuk menjawab pertanyaan dan 

peserta didik menunjukkan tentang pemahaman terhadap gagasan, informasi dan 

memanipulasi atau menggunakan informasi yang didapat. Teknik kegiatan lain 

yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik 

dalam bentuk menjawab pertanyaan yang bersifat inovatif. Kegiatan dalam 

penerapan pembelajaran HOTS menggunakan pendekatan keterampilan proses  di 

buat karena banyak yang menganggap bahwa pembelajaran HOTS ini akan 

membuat peserta didik merasakan kesusahan, namun sebenarnya apabila 

pembelajaran HOTS di lakukan dan dipersiapkan dengan kreatifitas guru yang 

maksimal maka guru pasti bisa melakukan atau membuat kegiatan pembelajaran 

HOTS menjadi sebuah pembelajaran yang membuat peserta didik senang.  

 Berdasarkan pendapat di atas pendekatan keterampilan proses adalah 

pendekatan belajar mengajar yang mengarah pada pengembangan kemampuan 

dasar peserta didik berupa mental fisik, dan sosial untuk menemukan fakta dan 

konsep  maupun pengembangan sikap yang dimiliki dan nilai melalui proses 

belajar mengajar yang telah membuat peserta didik aktif sehingga mampu 

menumbuhkan sejumlah keterampilan  pada diri peserta didik. Penerapan 

pembelajaran HOTS yang kreatif yang membuat peserta didik senang dalam 

belajar dan tidak meninggalkan tujuan dari proses kegiatan belajar yang akan 

membuat pengetahuan dan keterampilan peserta didik meningkat. 

 Pada proses kegiatan pembelajaran di sekolah harus menggunakan 

kurikulum yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, di SDI Al Azhar 

Malang memiliki kurikulum dan program kerja yang membuat peserta didik 
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melakukan proses pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran pada umumnya, 

hasil dari observasi dan wawancara bersama kepala sekolah SDI Al Azhar pada 

hari Senin 25 November 2019 menjelaskan bahwa SDI Al Azhar merupakan salah 

satu sekolah yang menerapkan pembelajaran yang berbasis HOTS, penerapan 

HOTS sudah dilakukan dari awal perencanaan pembelajaran yaitu pembuatan 

RPP yang sudah sesuai dengan standar HOTS, pelaksanaan pembelajaran dikelas 

dengan kegiatan praktek yang lebih banyak sehingga membuat peserta didik lebih 

aktif dan kreatif dan evaluasi yang dilakukan dari pembuatan soal dan penilaian,  

bahkan juga menerapkan beberapa kurikulum yang diterapkan di sekolah dari 

hasil observasi dan wawancara, peneliti ingin melakukan penelitian ini agar 

pendidikan dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan maksimal dan 

peserta didik dapat menerima haknya untuk menambah pengetahuan dengan 

semakin baik. Maka dari itu peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul 

“Implementasi Berbasis HOTS (higher order thinking skill) menggunakan 

pembelajaran Tematik” yang akan di lakukan di SDI Al Azhar Malang. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan di bahas sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan Pembelajaran HOTS di SDI Al Azhar Malang ? 

2. Bagaimana kendala dan upaya Pembelajaran HOTS di SDI Al Azhar 

Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran berbasis HOTS. 

2. Untuk menganalisis apa saja  Kendala dan upaya ketika pembelajaran HOTS 

digunakan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang “Implementasi Pembelajaran Tematik Menggunakan HOTS 

(Higher order thinking skill) Di Sdi Al Azhar Malang”, diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan mampu menambah wawasan serta lebih 

mengerti dan memahami teori – teori dalam dunia pendidikan terutama tentang 

proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang di 

gunakan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan guru dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013.  

b. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

peningkatan mutu pendidikan yang berkaitan dalam pengolahan soal mapun 

pelaksanaan pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapakan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dan referensi terhadap penelitian yang relevan. 
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E. Batasan Penelitian 

Masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi dengan jelas sehingga dapat 

mengarahkan perhatian secara seksama pada masalah tersebut. Agar dapat dikaji 

dan dijawab secara mendalam, maka dalam penelitian membatasi masalah pada : 

Perencanaan  pembelajaran tematik berbasis HOTS di SDI Al Azhar Malang, 

Pelaksanaan dalam proses pembelajaran, dan evaluasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran berbasis HOTS. 

F. Definisi Istilah  

1. Pembelajaran Tematik :  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema – tema 

pada setiap kegiatannya  untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran dengan mata 

pelajaran lainnya sehingga peserta didik bisa lebih memahami pembelajaran dan 

membuat pembelajaran itu bermakna. Pembelajarn tematik adalah model 

pembelajaran terpadu dengan menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada 

peserta didik (Depdiknas,2006). 

2. Pembelajaran HOTS :  

Pembelajaran HOTS(Higher order thinking skill)  adalah kemampuan dalam 

berpikir kritis, reflektif, logis, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Higher order thinking skill (HOTS) adalah 

kemampuan berpikir tingkat tinggi yang merupakan suatu kemampuan berpikir 

yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun 

membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir 

kreatif dan kritis.  


