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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, artinya 

kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang 

fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dari abad sebelumnya. Abad ke-

21 meminta sumberdaya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan oleh lembaga-

lembaga yang dikelola secara profesional sehingga membuahkan hasil yang 

unggulan. Tuntutan-tuntutan yang serba baru tersebut meminta berbagai terobosan 

dalam berfikir, penyusunan konsep, dan tindakan-tindakan (Wijaya dkk, 2016).  

Tantangan abad ke-21 menjadi berat dikarenakan perkembangan dunia yang  cepat dan 

dinamis, sehingga untuk dapat bersaing diabad ke-21, peserta didik wajib dibekali 

dengan kemampuan dan keterampilan. Standar baru diperlukan agar peserta didik 

kelak memiliki kompetensi yang diperlukan pada abad ke-21 (Zubaidah, 2016). 

Keterampilan – keterampilan yang dapat menunjang perkembangan di abad ke 21 

menurut Anderson (2000), adalah communication, collaboration, critical thinking and 

problem solving, creativity and innovation. Sehingga, salah satu keterampilan abad ke-21 

yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang kecepatan perkembangan dan 

untuk memenuhi standar baru pada abad ke-21  adalah critical thinking atau kemampuan 

berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang 

berperan dalam perkembangan moral, perkembangan sosial, perkembangan mental, 

perkembangan kognitif, dan perkembangan sains (Zubaidah, 2017).  Kemampuan 

berpikir tingkat tinggi atau HOTS (Higher-Order Thinking Skills) merupakan salah satu 

sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah pengetahuan dan keterampilan, sehingga 

harus ditingkatkan dan dikembangkan (Arifin dan Retnawati, 2015). 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS merupakan proses berpikir 

yang tidak hanya sekedar menghafal dan menyampaikan kembali informasi yang 

diketahui. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan 

menghubungkan, memanipulasi, dan mentransformasikan pengetahuan serta 

pengalaman yang sudah dimiliki untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam 

upaya menentukan keputusan dan memecahkan masalah pada situasi baru. Dalam 
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konteks pembelajaran, berpikir tingkat tinggi terjadi ketika peserta didik mampu 

menghubungkan dan mentransformasikan pengetahuan yang sudah dimilikinya 

dengan hal-hal atau masalah yang belum pernah diajarkan dalam pembelajaran. 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak dapat diperoleh secara langsung, 

melainkan perlu dilatihkan melalui kegiatan pembelajaran. 

HOTS merupakan aspek yang sangat penting untuk dikembangkan dalam 

pembelajaran IPA karena dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang tidak 

rutin siswa memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan kreatif. 

Tujuan pembelajaran yang mengembangkan HOTS adalah untuk membekali 

siswa terampil memberi alasan dan membuat keputusan. Ketika siswa 

menggunakan HOTS maka siswa memutuskan apa yang harus dipercayai dan apa 

yang harus dilakukan, menciptakan ide-ide baru, membuat prediksi, dan 

memecahkan masalah nonrutin (Susanto dan Retnawati, 2016). Pemberdayaan 

HOTS dalam pembelajaran salah satunya adalah melalui bahan ajar. Bahan ajar 

merupakan komponen isi pesan dalam kurikulum yang harus disampaikan kepada siswa. 

Bahan ajar berperan sebagai isi atau materi yang harus dikuasai siswa dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu bahan ajar yang digunakan oleh guru harus bisa 

mendukung proses pembelajaran sehingga siswa bisa memahami dan menerapkan materi 

yang disampaikan. Bahan ajar yang dapat dikembangkan dengan penyampaian 

materi dan kegiatan belajar yang sederhana adalah modul. Modul merupakan 

salah satu bahan ajar yang bisa digunakan untuk belajar mandiri yang meliputi 

serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara 

sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Menurut 

Nasution dalam Winarno dkk (2015), modul memiliki beberapa keunggulan 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang efektif, yaitu dapat sebagai 

sumber belajar yang dimiliki siswa sepenuhnya sehingga siswa dapat mempelajari 

modul dimanapun dan kapanpun yang ia kehendaki, mengaktifkan indera 

penglihatan, pendengaran, dan gerakan siswa, mengurangi pembelajaran yang 

berpusat pada guru.  

Namun, pada era globalisasi sekarang ini, pengembangan modul biasa tidaklah 

cukup, dikarenakan tujuan pembelajaran IPA yang dituangkan dalam standar isi 
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SMP yang menyatakan bahwa pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara 

inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek 

kecapakan hidup (BSNP, 2006). Pada bahan ajar yang ada masih kurang 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menganalisis, mengevaluasi, 

dan mencipta dikarenakan bahan ajar yang digunakan hanya bersumber dari buku 

cetak dimana sistem pengajarannya masih berpusat pada guru dan siswa hanya 

dituntun untuk membaca dan mengerjakan soal secara sistematis sehingga kurang 

dapat mengembangkan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu siswa harus mulai 

dilatih dan dibiasakan untuk berpikir tingkat tinggi sehingga siswa akan lebih 

berkompeten dalam memecahkan masalah dan mengaplikasikan ilmu yang 

didapat di sekolah ke kehidupannya.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 

4 Malang, diketahui bahwa proses pembelajaran di kelas masih cenderung 

menggunakan metode ceramah. Hal ini terlihat dari hasil angket yang 

menunjukkan 69% responden menjawab bahwa ceramah adalah metode yang 

sering digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar yang sering 

digunakan oleh siswa adalah buku cetak yang terlihat dari hasil angket 

menunjukkan 72,4% responden menunjukkan bahwa buku cetak adalah sumber 

belajar yang paling sering digunakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

IPA yang diterapkan pada era globalisasi sekarang harus bisa melatih siswa untuk 

bisa berpikir secara HOTS. Namun dari analisis kebutuhan yang dilakukan, 

menunjukkan bahwa 79,3% responden belum mengetahui apa itu HOTS dan 

93,1% responden menjawab mereka tertarik untuk mempelajari dan berlatih 

HOTS. Apabila ditinjau dari bahan ajar yang digunakan, 65,5% siswa belum 

pernah menggunakan modul sebagai bahan ajar, padahal modul memiliki banyak 

kelebihan untuk dijadikan sebagai sumber belajar siswa. Pengembangan modul 

sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan yang berorientasi pada 

HOTS dilakukan berdasarkan data responden yang menunjukkan bahwa 100% 

responden membutuhkan adanya pengembangan modul sistem perkembangbiakan 

pada tumbuhan dan hewan yang berorientasi pada HOTS. 
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Para peneliti telah berusaha berusaha untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan tersebut diantaranya adalah dengan mengembangkan modul IPA 

terpadu. Winarno, dkk (2015) telah mengembangkan modul IPA terpadu berbasis 

HOTS pada tema energi. Namun pada penelitian tersebut, siswa yang dijadikan 

sampel belum diberikan wawasan tentang HOTS. Disamping itu pengembangan 

modul yang berorientasi pada HOTS masih sedikit dilakukan sehingga dibutuhkan 

pengembangan modul lain pada tema yang berbeda. Dengan lebih diterapkannya 

HOTS pada banyak tema di pembelajaran biologi maka akan lebih membuat siswa 

untuk terbiasa berpikir secara HOTS.   

Bahan ajar sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan yang ada di 

sekolah hanya mengungkapkan aspek ingatan dan kurang mengembangkan 

kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sehingga 

siswa kesulitan untuk memecahkan masalah seperti menghubungkan materi yang 

sudah dipelajarinya dengan kehidupan sehari-hari dan menerapkannya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikembangkan modul yang 

berorientasi HOTS pada materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan 

hewan untuk kelas IX SMP di SMP Muhammadiyah 4 Malang. Pengembangan 

modul yang berorientasi pada HOTS diharapkan mampu membantu guru dalam 

mengembangkan cara berpikir siswa pada tingkat yang lebih tinggi dimana modul 

dikemas secara menarik sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa dalam 

mempelajari modul tersebut. 

1.2 Tujuan Penelitian Pengembangan  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menghasilkan modul sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan 

yang berorientasi HOTS untuk kelas IX di SMP Muhammadiyah 4 Malang. 

2. Memvalidasi kualitas dan kelayakan modul yang berorientasi berorientasi 

HOTS pada materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan 

yang menarik, valid, dan praktis.  

1.3 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 
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1.3.1 Spesifikasi isi  

1. Modul sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan berorientasi 

HOTS untuk kelas IX berdasarkan kurikulum 2013. 

2. Isi modul dikembangkan dari hasil observasi dan wawancara kepada siswa 

dan guru mengenai penerapan HOTS pada proses pembelajaran pada materi 

sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Sehingga dihasilkan 

modul sebagai pendamping dari buku cetak utama yang kegiatan belajar 

mengajar dan evaluasinya berorientasi pada HOTS. 

3. Struktur modul terdiri dari komponen berupa pendahuluan, isi, dan penutup. 

Bagian pendahuluan terdiri dari (a) halaman sampul, (b) prakata, (c) daftar 

isi, (d) glosarium, (e) latar belakang, (e) kompetensi inti, kompetensi dasar, 

dan indikator pencapaian kompetensi, dan (f) petunjuk penggunaan. Bagian 

isi terdiri dari kegiatan pembelajaran siswa. Bagian penutup terdiri dari 

evaluasi dan daftar pustaka 

4. Pada kegiatan belajar dan soal evaluasi siswa berorientasi HOTS 

1.3.2 Spesifikasi Kegrafisan  

1. Modul dikembangkan menggunakan kertas A4 70 gram dengan font Times 

New Roman ukuran 12, spasi 1.5, dengan tampilan berwarna  

2. Cover modul dicetak pada art paper 210 gram. Layout modul dibuat dengan 

bantuan software Ms. Word dan Canva. 

1.4 Pentingnya Penelitian Pengembangan  

Pengembangan modul sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan 

berorientasi HOTS untuk kelas IX di SMP Muhammadiyah 4 Malang perlu 

dilakukan melihat kurangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa 

dilihat dari siswa yang hanya sekedar menghafal dan menyampaikan kembali 

materi yang sudah disampaikan oleh guru dan kurang bisa mengembangkan 

kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selain itu 

pengembangan modul sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan 

berorientasi HOTS dikemas secara menarik, sehingga siswa dapat lebih tertarik 

untuk mempelajarinya sehingga dapat melakukan kegiatan belajar mandiri tanpa 

guru. Menurut siswa penyampaian materi oleh guru cenderung monoton sehingga 
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siswa merasa cepat bosan dalam pembelajaran. Pengembangan modul sistem 

perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan dilengkapi dengan kegiatan 

mandiri siswa yang dapat melatih siswa untuk bisa belajar mandiri tanpa guru. 

1.5 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

1.5.1 Asumsi Pengembangan 

 Asumsi dari penelitiannpengembangan inigadalah: 

1. Respon siswa terhadap instrumen penelitian adalah keadaan yang sebenarnya. 

2. Guru dalam implementasi HOTS sudah memahami hakekat HOTS dalam 

proses pembelajaran pada materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan 

dan hewan  

1.5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan modul yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Modul hanya berisi materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan 

hewan Kompetensi Dasar (KD) 3.2 yakni menganalisis sistem 

perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada 

sistem reproduksi tumbuhan dan hewan dan 4.2 yakni menyajikan karya hasil 

perkembangbiakan pada tumbuhan  

2. Modul dikembangkan dengan menggunakan model ADDIE 

3. Modul iditinjau oleh tiga dosen yakni ahliibahan ajar dan dua ahli materi pada 

bidang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan 

4. Modul direspon oleh guru IPA dan siswa SMP Muhammadiyah 4 Malang 

dengan kriteria kesesuaian modul dengan karakteristik sekolah. 

5. Kriteria penilaian modul terdiri dari beberapa aspek yaitu, aspek penyajian 

dan keterbacaan, kelayakan isi maupun materi, dan aspek kegiatan peserta 

didik. 

1.6 Definisi Operasional 

1. Modul yang dikembangkan adalah modul pembelajaran yang kegiatan belajar 

dan soal evaluasi berorientasi pada HOTS. Pada kegiatan belajar penerapan 

HOTS dapat dilihat dari digunakannya tugas pemecahan masalah sedangkan 

pada soal evaluasi menggunakan C4, C5, dan C6. 
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2. Model pengembangan yang digunakan peneliti adalah model ADDIE 

meliputi tahap analisis (Analysis), desain (Design), pengembangan 

(Development), implementasi (Implementation), dan evaluasi (Evaluation). 

3. Validasi isi adalah kebenaran konsep dan keterkaitan materi sistem 

perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan di Sekolah Menengah Pertama 

dengan instrumen penelitian berupa lembar penilaian. 

4. Validasi penyajian adalah aspek penyajian modul yang dilakukan oleh ahli 

bahan ajar menggunakan instrumen penelitian yang berupa lembar penilaian. 

5. Keterbacaan adalah kemudahan dan kepraktisan penggunaan modul yang 

dilakukan oleh guru dan siswa dengan menggunakan instrumen penelitian 

berupa lembar respon guru dan siswa. 

 

 


