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ABSTRAK 

 

 

Kasman, 2020. “Pengaruh Pembelajaran Higher Order Thinking Skill 

(HOTS) terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIII MTs. 

Muhammadiyah Punnia Kabupaten Pinrang”. Dibimbing oleh A. Rahman 

Rahim danRosmini Madeamin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh pembelajaran 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) terhadap hasil belajar siswa kelas 

VIII MTs. Muhammadiyah Punnia. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu quasi eksperimen. 

Ciri-ciri dari quasi eksperimen adalah mempunyai kelompok kontrol tetapi 

tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Pada penelitian ini peneliti  

menggunakan desain penelitian pretest-posttest untuk digunakan pada 

dua kelas yakni kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. Dengan adanya model pembelajaran Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) seperti ini siswa menjadi lebih aktif dan 

tertantang dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan soal yang membuat 

peserta didik berpikir kritis. Ada pengaruh penggunaan pembelajaran 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) berpengaruh terhadap hasil belajar 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas VIII MTs. Muhammadiyah Punnia 

Kabupaten pinrang. 

 
Kata Kunci: HOTS, Hasil, Bahasa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Kasman, 2020. “The Effect of Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

Learning on Indonesian Language Learning Outcomes of Class VIII MTs 

Students. Muhammadiyah PunniaPinrang Regency ". Supervised by A. 

Rahman Rahim and RosminiMadeamin. 

This study aims to describe the effect of Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) learning on student learning outcomes of class VIII 

MTs.Muhammadiyah Punnia. The research method used in this research 

is an experimental method, namely quasi-experimental. The characteristic 

of a quasi experiment is that it has a control group but it cannot fully 

function to control external variables that affect the implementation of the 

experiment. In this study, researchers used a pretest-posttest research 

design to be used in two classes, namely the experimental class and the 

control class. 

The results of this study indicate that Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) learning is better than conventional learning. With the Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) learning model like this, students become more 

active and challenged in completing tasks with questions that make 

students think critically. There is an effect of the use of Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) learning on the learning outcomes of Indonesian for 

class VIII MTs students. Muhammadiyah Punnia Pinrang Regency. 

 
Keywords: HOTS, Results, Language. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan peserta didik sehingga menjadi determinan 

peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Pentingnya peran guru dalam 

pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 

yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat; dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.”  

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan 

bangsa Indonesia. Berbagai kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa 

pendidikan memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan suatu bangsa, 

sehingga mampu melahirkan masyarakat  terpelajar dan berakhlak mulia 

untuk membangun masyarakat sejahtera. Salah satu kajiannya terdapat 

pada kitab Agama Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist. Islam memberikan 

perhatian yang besar terhadap pendidikan. Banyak ayat di dalam Al 

Quran yang menunjukkan kemuliaan dari orang-orang yang 



 

berpendidikan yaitu orang-orang yang berilmu. Satu diantaranya adalah 

firman Allah swt surat Al-Mujaadillah ayat 11 yang berbunyi: 

 

 

Artinya: 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 

 

Pendidikan pada jenjang menengah pertama, bertujuan 

mengembangkan potensi setiap peserta didik agar menjadi manusia yang  

utuh, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga cerdas 

secara emosional dan spiritual. Pendidikan yang bertujuan 

mengembangkan semua potensi siswa agar memiliki kecakapan untuk 

hidup, yaitu kecakapan untuk mau dan berani menghadapi problema 

hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian 

secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga 

akhirnya mampu mengatasinya. 

Namun tujuan pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, belum dapat 

tercapai seperti yang diharapkan. Selama ini, hasil pendidikan di MTs. 

Muhammadiyah Punnia belum memperlihatkan hasil belajar yang 

memadai. Proses pembelajaran didominasi bentuk konfensional, tetapi 

pada kenyataannya mereka seringkali tidak memahami secara mendalam 

substansi materinya. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah perlunya peningkatan 

kualitas pembelajaran, yang secara mikro di MTs. Muhammadiyah Punnia, 



 

harus ditemukan strategi atau pembelajaran yang efektif di kelas, yang 

lebih memberdayakan potensi siswa. 

Persaingan dalam era globalisasi memerlukan life skills yang 

memadai. Life skills diperlukan dalam menghadapi permasalahan 

sehingga ditemukan solusi pemecahannya. Permasalahan dalam 

kehidupan pada era abad 21 ini begitu kompleks. Keterampilan 

pemecahan masalah dalam hidup berkaitan erat dengan keterampilan 

berpikir yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking 

skills). 

Bobot pada soal-soal, terutama mata pelajaran Bahasa Indonesia 

memang berbeda dengan penilaian biasanya. Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan sudah mulai menerapkan standar internasional yaitu 

sebuah konsep pembelajaran yang memerlukan daya nalar tinggi, atau 

Higher Order Thinking Skills (HOTS). Peneliti mengharapkan para 

peserta didik mencapai berbagai kompetensi dengan penerapan HOTS 

atau Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi. Kompetensi tersebut yaitu 

berpikir kritis (critical thinking), kreatif dan inovasi (creative and 

innovative), kemampuan berkomunikasi (communication skill), 

kemampuan bekerja sama (collaboration), dan kepercayaan diri 

(confidence). Lima hal yang disampaikan pemerintah yang menjadi target 

karakter peserta didik tersebut pada sistem evaluasi kecakapan abad 21. 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS) 

juga diterapkan menyusul masih rendahnya peringkat Programme for 

International Student Assessment (PISA) dan Trends in International 



 

Mathematics and Science Study (TIMSS) dibandingkan dengan negara 

lain, sehingga standar soal UN ditingkatkan untuk mengejar 

ketertinggalan. 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi hendaknya ditanamkan sejak dini. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi anak dapat diakomodasi melalui 

kurikulum dalam pendidikan dengan menerapkan pembelajaran yang 

bermakna. Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan 

keterampilan berpikir siswa merupakan pembelajaran yang bermakna. 

Praktik pembelajaran harus dapat memaksimalkan kerja otak dalam 

berpikir sehingga keterampilan berpikir terutama berpikir tingkat tinggi 

pada siswa dapat terakomodasi dengan baik. Pembelajaran harus dapat 

melibatkan keaktifan siswa dalam belajar. Konstruksi model pembelajaran 

maupun bahan ajar yang bermuara pada harapan itu penting untuk 

dilakukan, mengingat berhasil atau tidaknya proses pendididkan itu tolak 

ukurnya adalah siswa melalui proses evaluasi sehingga perlu upaya 

untuk merekonstruksi paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma 

proses pengajaran ke paradigma proses pembelajaran yang mampu 

menciptakan proses pembelajaran yang interaktif, berpusat pada peserta 

didik, dan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Kreativitas memerlukan pemicu, memerlukan tantangan. Pemicu 

tersebut dapat berupa masalah yang menantang atau pertanyaan-

pertanyaan inspiratif yang mendorong keingintahuan anak. Secara umum, 

al-Qur’an memuat banyak ayat inspiratif yang kurang lebih 604 ayat yang 



 

mendorong kita berpikir secara cerdas dan kreatif, sebagaimana firman 

Allah SWT dalam surat al-Ghasiyah, ayat: 17-18, yang berbunyi: 

 

 

Artinya:  
“Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana 
diciptakan (17) dan langit, bagaimana ditinggikan?.”(Surat al-
Ghasiyah, Ayat:17-18). 

 

Firman Allah swt juga berbunyi: 

 

 

Artinya:  
“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami 
turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada 
umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 
supaya mereka berpikir.” (Surat an-Nahl, Ayat: 44). 

 

Berpikir ini tentunya adalah hal wajib bagi seluruh umat Islam, karena 

ini merupakan usaha untuk lebih memuliakan manusia. Manusia adalah 

hewan yang berpikir, seperti itu terang Aristoteles jauh sebelum agama 

Islam terlahir. Tapi Nabi Muhammad saw menyempurnakan manusia itu 

bukan hanya dengan berpikir saja, tetapi bagaimana dengan berpikir itu 

bisa menjadikan manusia menjadi lebih berakhlak. 

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka guru sebagai ujung 

tombak pebelajaran harus mampu merencanakan dan melaksanakan 

PBM yang berkualitas. Menurut Surya (2014:333) proses belajar 

mengajar pada hakikatnya adalah suatu bentuk interaksi antara pihak 



 

pengajar dan pelajar yang berlangsung dalam situasi pengajaran dan 

untuk mencapai tujuan pengajaran. Dalam interaksi itu akan terjadi 

proses komunikasi timbal balik antara pihak-pihak yang terkait yaitu 

antara guru dan selaku pengajar dan siswa selaku pelajar. 

Perilaku belajar yang terjadi pada pada diri siswa timbul sebagai 

akibat perilaku mengajar pada guru yang terkait melalui melalui suatu 

bentuk komunikasi. Jenis komunikasi yang terjadi dalam proses belajar 

mengajar disebut sebagai komunikasi instruksional yang didalamnya 

terkait komunikasi dua arah antara pengajar dan pelajar. Oleh karena itu, 

komunikasi jenis ini disebut sebagai komunikasi dialogis. Dengan 

komunikasi jenis ini, terjadilah perilaku mengajar dan perilaku belajar 

yang saling terkait satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan 

insruksional. 

Faktor kurangnya keberhasilan pendidikan di SMP/MTs antara lain, 

masih banyak guru bahasa Indonesia yang masih menggunakan 

pembelajaran yang tidak meransang siswa berpikir kritis karena 

pembelajaran yang digunakan masih bersifat monoton sehingga hasil 

belajar tidak maksimal. Proses pembelajaran diharapkan bisa 

meningkatkan kualitas pembelajaran lebih efektif, efisien, menyengkan, 

dan bermakna, sehingga mampu meningkatkan kualitas pencapaian hasil 

belajar dan mengedepankan siswa berpikir kritis (tidak sekadar 

menyampaikan faktual). 

Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia dinilai 

karena siswa Indonesia belum terbiasa mengerjakan soal menggunakan 



 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) atau kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. Dalam bahasa umum, HOTS merupakan keterampilan berpikir 

dalam tingkat lebih tinggi yang pendekatannya tidak hanya berpikir untuk 

mengingat, tetapi juga meningkatkan kreativitas dan analisis 

memecahkan suatu masalah. 

Pada kenyataannya masih banyak guru yang kurang paham tentang 

HOTS. Hal ini tampak pada rumusan indikator, tujuan, maupun kegiatan 

pembelajaran dan penilaiannya dalam rancangan pembelajaran yang 

dibuat dan pelaksanaan proses pembelajarannya. Guru harus mampu 

mengembangkan dan mengkonversikan dari pembelajaran yang masih 

bersifat Lower Order Thinking Skill (LOTS) menjadi Higher Order Thinking 

Skill (HOTS), dan ini harus sudah diawali sejak merancang Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Belajar merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai 

sebuah tujuan, usaha tersebut mengarahkan seseorang dari keadaan 

tidak bisa menjadi. Faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar siswa 

adalah pembelajaran yang menantang siswa berpikir kritis. Dengan 

perolehan seperti itu, akan mendukung siswa untuk terampil dan lebih 

berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan materi pembelajaran 

khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan belajar dapat 

bermakna dan berkualitas apabila didorong oleh pembelajaran tingkat 

tinggi.  

Mengacu dari beberapa perkiraan-perkiraan jawaban di atas, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian guna menguji ada tidaknya 



 

hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran HOTS 

terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa MTs. Muhammadiyah 

Punnia Kabupaten pinrang. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian pada latar belakang di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh model 

pembelajaran Higher Order Thinking Skills (HOTS) terhadap hasil belajar 

siswa kelas VIII MTs. Muhammadiyah Punnia Kabupaten pinrang? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh 

pembelajaran Higher Order Thinking Skills (HOTS) terhadap hasil 

belajar siswa kelas VIII MTs. Muhammadiyah Punnia. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Secara 

teoretis, penelitian ini bermanfaat dapat memberikan sumbangan yang 

berharga bagi pengembangan pembelajaran di sekolah khususnya 

pembelajaran HOTS secara umum. Secara rinci diharapkan penelitian ini 

bermanfaat sebagai: 

1. Untuk memberikan gambaran tentang pengaruh pembelajaran 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) terhadap hasil belajar bahasa 

Indonesia. 

2. Memberikan informasi kepada guru tentang bagaimana membuat 

suatu pembelajaran standar tinggi dalam bentuk Higher Order 

Thinking Skills (HOTS).  



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang Relevan 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Wiratamasari Sarwinda (2019) 

dengan judul “Pengaruh Penggunaan Worksheet IPA Berorientasi 

HOTS terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa SD Muhammadiyah 4 

dan 5 Jakarta”. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah: (1) Penggunaan Worksheet IPA Berorientasi HOTS 

berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas V SD 

muhammadiyah 4 dan 5 Jakarta. (2) Worksheet IPA berorientasi 

HOTS dapat mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, 

karena memunculkan rasa penasaran yang tinggi, dan memacu 

siswa untuk memcahkan permasalahan. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut, selanjutnya terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan 

petimbangan yaitu: (1) Guru SD dapat memberdayakan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa dengan menggunakan media 

pembelajaran seperti LKS berorientasi HOTS. (2) Buku-buku 

penunjang pembelajaran di SD hendaknya berbasis HOTS sehingga 

dapat mengakomodasi siswa dalam bepikir tingkat tinggi 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Karsono (2017) dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan LKS Berbasis HOTS terhadap Motivasi dan 

Hasil Belajar IPA Siswa SMP. Simpulan yang dapat diperoleh dari 



 

hasil penelitian ini adalah: (1) penggunaan LKS HOTS berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap motivasi belajar IPA dan hasil belajar 

IPA siswa Kelas VIII SMPN 1 Petungkriyono Kabupaten Pekalongan 

secara simultan; (2) penggunaan LKS berbasis HOTS berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap motivasi belajar IPA siswa Kelas VIII 

SMPN 1 Petungkriyono Kabupaten Pekalongan; dan (3) 

penggunaan LKS berbasis HOTS tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas VIII SMPN 1 

Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Saran yang dapat 

disampaikan dari hasil penelitian ini berdasarkan keterbatasan yang 

ada adalah: (1) layout LKS masih kurang sempurna sehingga 

disarankan perlu pengembangan LKS dengan layout yang lebih 

sempurna sehingga penggunaan media ini dapat efektif 

meningkatkan hasil belajar; (2) penggunaan media pendukung 

presentasi yang masih sederhana sehingga disarankan untuk 

mengembangkan media animasi pada tema atom, ion dan molekul 

dengan lebih baik. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fanani (2018), dengan 

judul, “Pengembangan Pembelajaran Berbasis HOTS (Higher Order 

Thinking Skill) Di Sekolah Dasar Kelas V”. Berdasarkan data dan 

hasil pembahasan serta permasalahan dalam penelitiaan ini, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Prototip model 

pengembangan pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian 

ini meliputi beberapa tahapan, yaitu Analisis Kompetensi dasar 



 

(KD), Analisis Indikator, Analisis karakteristik siswa, Merumuskan 

tujuan pembelajaran, Analisis materi, Mengembangkan strategi, dan 

kegiatan pembelajaran, mengembangkan perangkat pembelajaran, 

Mengembangkan penilaian, Mengkaitkan prinsip HOTS, dan 

Merevisi semua aspek dan langkah pengembangan pembelajaran.  

(2) Hasil pengembangan pembelajaran dengan menggunakan 

Prototip model pengembangan pembelajaran yang dikembangkan 

dalam penelitian ini berupa produk perangkat pembelajaran yang 

meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan penilaian 

pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan prinsip-

prinsip HOTS. (3) Kualitas hasil pengembangan perangkat 

pembelajaran hasil validasi perangkat oleh validator menunjukkan 

nilai total rerata 3,86 dengan kategori baik. Hasil respon dosen dan 

guru terhadap hasil pengembangan pembelaajaran masing-masing 

menyatakan setuju dengan rerata persentase 73,8 % (kategori baik) 

dan 87,8 % (kategori sangat baik). (4) Hasil uji coba terbatas 

menunjukkan hasil pengembangan pembelajaran mampu 

menghasilkan ketuntasan capaian belajar (91 %) pada 

pembelajaran 1 Subtema 3 Manusia dan Peristiwa Alam Tema 

Peristwa dalam Kehidupan Kelas V SD 

2. Konsep Dasar Belajar dan Pembelajaran 

Setiap individu merupakan manusia pebelajaran, manusia yang 

seluruh hidupnya ditandai oleh rangkain peristiwa dan pengalaman 

belajar, disadari atau tidak, dikehendaki atau tidak. Pada satu sisi, tidak 



 

semua manusia dapat sama baik dan sama berhasil. Lagi pula tidak 

semua peristiwa belajar dapat berlangsung tanpa dipelajari. Artinya, 

belajar pun harus dipelajari dan tingkatkan. 

Belajar (learning) adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi 

pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak ia masih bayi 

sampai ke liang lahat nanti (Sadiman, dkk 1986:2). Belajar dapat terjadi 

dirumah, disekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan di 

masyarakat, serta berlangsung dengan cara apa saja, dari apa dan 

siapa saja. Bahkan kemampuan orang untuk belajar ini merupakan 

salah satu ciri penting yang membedakan manusia dengan makhluk 

lain. 

Konsep belajar sebagai suatu upaya atau proses perubahan 

perilaki seseorang sebagai akibat interaksi peserta didik dengan 

berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Salah satutanda 

seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam 

dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut meliputi perubahan 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan nilai sikap 

(afektif). Dengan demikian, belajar adalah proses orang memperoleh 

berbagai kecakapan, keterampilan dan sikap (Warsita, 2008:62). 

Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil 

pengalaman bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, atau 

kecelakaan) dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta 

mampu mengomunikasikannya kepada orang lain (Pidarta 2009:197). 



 

Dalam pandangan konstruktivisme, belajar adalah menyusun 

pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas, kolaborasi, dan 

refleksi serta interprestasi. Proses belajar pada hakikatnya terjadi 

dalam diri peserta didik yang bersangkutan, walaupun prosesnya 

berlangsung dalam kelompok, bersma orang lain. 

Konsep belajar menurut Slameto (2005:98), menuntut setiap 

satuan pendidikan untuk dapat mengembangkan empat pilar 

pendidikan baik untuk sekarang dan masa depan, yaitu: (1) learning to 

know (belajar untuk mengetahui) (2) learning to do (belajar unuk 

melakukan sesuatu) (3) learning to be (belajar untuk menjadi 

seseorang), dan (4) learning to live together (belajar untuk menjalani 

kehidupan bersama). 

Belajar merupakan suatu proses pribadi yang tidak harus dan atau 

merupakan akibat kegiatan mengajar. Guru melakukan kegiatan 

mengajar tidak selalu diikuti terjadinya kegiatan belajar iada peserta 

didik. Sebaliknya, peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar 

tanpa harus ada guru yang mengajar. 

Namun, dalam kegiatan belajar peserta didik ini ada kegiatan 

membelajarkan, yaitu, misalnya yang dilakukan oleh penulis buku 

bahan ajar, atau pengembang paket belajar dan sebagainya (Miarso, 

2004:553-554). 

Bersumber dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di 

atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses interaksi 

anatar diri manusia dengan lingkungannya yang berupa wujud pribadi, 



 

fakta dan konsep atau teori dalam rangka perubahan prilaku menuju 

kedewasaan seutuhnya. 

Pada dasarnya belajar dan pembelajaran adalah sebuah proses 

tindakan atau perubahan yang dilakukan seseorang dalam 

menyediakan dan memperoleh pengetahuan serta pengalaman agar 

seseorang atau orang lain mengalami perubahan sikap dantingkah 

laku. Dalam hal ini, belajar dan pembelajaran pada hakikatnya adalah 

sebuah proses. 

Pembelajaran (instruction) adalah suatu usaha untuk membuat 

peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta 

didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakana upaya menciptakan 

kondisi agara terjadi kegiatan belajar. Dalam [engertian lain, 

pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam 

diri peserta didik (Sadiman, dkk., 1986:7). Pembelajaran disebut juga 

kegiatan pembelajaran (instruksional) adalah usaha mengelola 

lingkunan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara 

positif dalam kondisi tertentu (Abdullah, 2008:528). Kegiatan 

pembelajaran tidak akan berarti jika menghasilkan kegiatan belajar 

pada para peserta didiknya. 

Gie (1995:20), pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu, 

ada lima jenis interaksi yang dapat berlangsung dalam proeses 

pembelajaran, yaitu: 1) interaksi antar pendidik dengan peserta didik; 



 

2) interaksi antarsesama peserta didik atau antar sejawat; 3) interaksi 

antar peserta didik dengan narasumber; 4) interaksi peserta didik 

bersama pendidik dengan sumber sumber belajar yang sengaja 

dikembangkan; 5) interaksi peserta didik bersama pendidik dengan 

lingkungan sosial dan alam (Hudoyo, 1990:3) 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman 

belajar yang melibatkan prosesmental dan fisik melalui interaksi 

antarapeserta didik, peserta didik dengan guru, lingungan dan sumber 

belajar lainnyadalam rangka pecapaian kompetensi dasar (Hasan, 

1999:16). Pengalaman belajar yang dimaksud dapat melalui 

penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berfokus 

atau berpusat pada kondisi dan kepentingan peserta didik (leaner 

centered). Oleh karena itu inti pembelajaran adalah bagaimana proses 

belajar itu terjadi pada diri peserta didik. 

Kegiatan belajar hanya bisa berhasil jika peserta didik belajar 

secara aktif mengalami sendiri proses belajar. Kamaruddin, (2001:86) 

mengungkapkan bahwa kegiatan ini akan lebih bermakna bagi peserta 

didik jika dilakukan dalamlingkungan yang nyaman dan meberikan rasa 

aman bagi pesertadidik. 

Pembelajaran sebaiknya berdasarkan teori pembelajaran yang 

bersifat prespektif yaitu teori yang memberikan “resep” untuk 

mengatasi masalah belajar. Teori pembelajaran yang perspektifitu 

harus memperhatikan tiga variabel pembelajaran, yaitu kondisi, metode 

(perlakuan) dan hasil pembelajaran (Sardiman 1992:529). Teori  



 

pembelajaran yang bersifat perspektif artinya berusaha untuk 

merumuskan cara-cara membuat peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. 

Secara implisit, di dalam pembelajaran terapat kegiatan memilih, 

menetapkan dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil 

pembelajaranyang diinginkan. Pembelajaran lebih menekankan pada 

cara-cara untuk mencapai tujuan dan berkaitan dengan cara 

mengorganisasikan isi pembelajaran, menyampaikan isi pembelajaran 

dan mengelola pembelajaran (Sutikno, 2007: 50).  

Pembelajaran pada hakikatnya proses interaksi  anatar peserta 

didik dengan lingkungannya, sehinga terjadi perubahan perilaku ke 

arah yang lebih baik (Mulyasa, 2007:255). Keberhasilan suatu proses 

sangat didukung oleh faktor-faktor penunjang yang berada di sekitar 

(lingkungan) proses. Demikian juga sebaliknya lingkungan sekitar tidak 

baik dapat mengganggu proses itu bekerja maksimal (Yamin, 2007:60). 

Proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik (guru) dan 

lingkungan sangat menentukan terhadap lancarnya pelaksnaan di 

sekolah. Guru adalah komponen utama yang sangat berpengaruh 

dalam mengondisikan lingkungan pembelajaran yang menunjang 

terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu 

guru dan siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa 

adalah belajar. Oleh karena itu guru memilki peran sebagai 

pembimbing dan penyedia kondisi pembelajaranyang kondusif 



 

sedemikian sehingga memungkinkan terjadi proses pembelajaran yang 

bermakna. 

Dimyati, (1999:26) memberikan batasan tentang mengajar sebagai 

suatu perilaku guru dalam pembelajaran, yaitu: 

a. Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks, tidak sekedar 

menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. 

b. Mengajar adalah suatu upaya yang disengaja dalam rangka 

memberikan kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses 

belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 

Sejalan dengan hal tersebut, Saudagar (2009:47) menyatakan 

bahwa mengajar diartikan sebagai suatu aktifitas mengorganisasi atau 

mengatur lingkugan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan 

anak, sehingga terjadi proses belajar. Selanjutnya, ia menyatakan 

bahwa mengajar sebagai suatu upaya menciptakan situasi yang 

kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa. 

Sedangkan Hamalik (2008:44) menyatakan bahwa mengajar ialah 

menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik atau murid di sekolah. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan  oleh pebelajar untuk 

menyediakan kondisi agar siswa melakukan proses belajar. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakana tahap 

pelaksanaan program yang teah dibuat. Disinilan yang menjadi fokus 

dari kegatan pembelajaran, guru dituntut memiliki kecakapan dalam 



 

menciptakan situasi pembelajaran yang memungkinan siswa itu belajar 

dan hasilya autentik.  

Guru bersama siswa terlibat dalam suatu proses. Guru melibatkan 

dirinya secara utuh dengan menggunakan strategi yang dapat 

merangsang siswa untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang 

dimilikinya. Proses ini bersifat sangat kompleks, karena di dalamnya 

terdapat aspek pedagogis psikologis, dan didaktis. Aspek pedagogis 

merujuk pada kenyataan bahwa pembelajaran di sekolah berlangsung 

dalam lingkungan pendidikan dimana guru mendampingi siswa dalam 

perkembangannya menuju kedewasaan, melalui proses pembelajaran 

di dalam kelas. Aspek psikologis merujuk pada kenyataan bahwa siswa 

yang belajar di sekolah memilki kondisi fisik  dan psikologis yang 

berbeda-beda. Selain itu aspek psikologis merujuk pada kenyataan 

bahwa proses belajar itu sendiri sangat bervariasi, misalnyaada belajar 

keteramplan mtorik, ada belajar konsep, dan ada belajar sikap. 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan 

pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, 

penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan dan strategi 

pembelajaran. Seua tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung 

jawab guru yang secara optimal dalam pelaksanaannya menuntut 

kemauan guru. 

3. Hakikat Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. 



 

Wiriatmaja, (2005:3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar 

dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Abdullah, (1989:7-8) juga menyebutkan hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan 

proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. 

Bloom (Sudijarto, 2004:26-27) menyebutkan enam jenis perilaku 

ranah kognitif, sebagai berikut: 

1) Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang 

telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu 

berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, 

prinsip, atau metode. 

2) Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan 

makna tentang hal yang dipelajari. 

3) Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan 

kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. 

Misalnya, menggunakan prinsip. 

4) Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke 

dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat 

dipahami dengan baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi 

bagian yang telah kecil. 

5) Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. 



 

Misalnya kemampuan menyusun suatu program. 

6) Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang 

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu.misalnya, 

kemampuan menilai hasil ulangan. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-

kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi 

yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan 

menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Sejalan dengan 

itu Horward Kingsley (Sudjana 2005: 22) membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni: (a) keterampilan dan kebiasaan; (b) pengetahuan 

dan pengertian; (c) sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne membagi 

lima kategori hasil belajar, yakni: (a) informasi verbal; (b) 

keterampilan Intelektual; (c) strategi kognitif; (d) sikap; dan (e) 

Keterampilan motoris 

Istilah belajar sebenarnya telah lama dan banyak dikenal. 

Bahkan pada era sekarang ini, hampir semua orang mengenal 

istilah belajar. Lebih–lebih setelah dicanangkannya wajib belajar. 

Namun, apa sebenarnya belajar itu, rasanya masing–masing orang 



 

mempunyai pendapat yang tidak sama. Sejak manusia ada, 

sebenarnya ia telah melaksanakan aktivitas belajar. Oleh karena 

itu, kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa akitivitas belajar 

itu telah ada sejak adanya manusia. 

Mengapa manusia melaksanakan aktivitas belajar? 

Jawabannya adalah karena belajar itu salah satu kebutuhan 

manusia. Bahkan ada ahli yang menyatakan bahwa manusia 

adalah makhluk belajar. Oleh karena manusia adalah makhluk 

belajar, maka sebenarnya di dalam dirinya terdapat potensi untuk 

diajar. Pada masa sekarang ini, belajar menjadi sesuatu yang tak 

dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir di sepanjang 

waktunya, manusia banyak melaksanakan “ ritual-ritual” belajar. 

Apa sebenarnya belajar itu, banyak ahli yang memberikan 

batasan. Belajar mempunyai sejumlah ciri yang dapat dibedakan 

dengan kegiatan-kegiatan lain yang bukan belajar. Oleh karena itu, 

tidak semua kegiatan yang meskipun mirip belajar dapat disebut 

dengan belajar. 

Dalam pengertian umum, belajar adalah mengumpulkan 

sejumlah pengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari 

seseorang yang lebih tahu atau yang sekarang ini dikenal dengan 

guru. Orang yang banyak pengetahuannya diidentifikasi sebagai 

orang yang banyak belajar, sementara orang yang sedikit 

pengetahuannya didentifikasi sebagai orang yang sedikit belajar, 

dan orang yang tidak berpengetahuan dipandang sebagai orang 



 

yang tidak belajar. 

Pengertian belajar demikian, secara konseptual tampaknya 

sudah mulai ditinggalkan orang. Guru tidak dipandang sebagai 

satu-satunya sumber informasi yang dapat memberikan informasi 

apa saja kepada para pembelajar. 

Para penulis buku psikologi belajar, umumnya mendefinisikan 

belajar sebagai suatu perubahan tingkah laku dalam diri seseorang 

yang relatif menetap sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Selain 

itu, ahli–ahli psikologi mempunyai pandangan yang berbeda 

mengenai apa belajar itu. Dalam pandangan psikologis, menurut 

Abdullah, (1989:14), ada 4 pandangan mengenai belajar, yaitu : 

1) Pandangan Psikologi Behavioristik. 

Menurut psikologi behavioristik, belajar adalah suatu kontrol 

instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya 

seseorang bergantung kepada faktor–faktor kondisional yang 

diberikan oleh lingkungan. Tokoh–tokoh psikologi behavioristik 

mengenai belajar ini antara lain: Pavlov, Watson, Gutrie dan 

Skinner. 

Teori kondisioning ini lebih lanjut dikembangkan oleh 

Watson. Setelah mengadakan eksperimentasi, Watson 

menyimpulkan bahwa pengubahan tingkah laku dan atau diri 

sendiri seseorang dapat dilakukan melalui latihan/membiasakan 

mereaksi atas stimulus-stimulus yang dialami. 



 

Menurut Sudjana (2010:33), belajar dapat dilakukan dengan 

mencoba-coba (trial and error). Mencoba-coba ini dilakukan, 

manakala seseorang tidak tahu bagaimana harus memberikan 

respon atas sesuatu. Dalam mencoba-coba ini seseorang 

mungkin akan menemukan respons yang tepat berkaitan 

dengan persoalan yang dihadapinya. 

2) Pandangan Psikologi Kognitif 

Menurut psikologi kognitif, belajar adalah suatu usaha 

untuk mengerti tentang sesuatu. Usaha untuk mengerti tentang 

sesuatu tersebut, dilakukan secara aktif oleh pembelajar. 

Keaktifan tersebut dapat berupa mencari pengalaman, mencari 

informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, 

mempraktekkan, mengabaikan dan respon – respon lainnya 

guna mencapai tujuan. 

3) Pandangan Psikologi Humanistik 

Pandangan psikologi humanistik merupakan anti tesa dari 

pandangan psikologi behavioristik. Menurut pandangan psikologi 

humanistik, belajar dilakukan dengan cara memberikan 

kebebasan yang sebesar-besarnya kepada individu. 

Salah seorang tokoh psikologi humanistic Purwanto, 

seorang ahli psikoterapi. Ia mempunyai pandangan bahwa siswa 

yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan 

belajar bebas. Siswa juga diharapkan dapat membebaskan 

dirinya hingga ia dapat mengambil keputusan sendiri dan berani 



 

bertanggung jawab atas keputusan – keputusan yang ia ambil 

atau pilih. 

4) Pandangan Psikologi Gestalt 

Tokoh psikologi Gestalt adalah Kohler, Koffkar dan 

Wertheimer. Menurut pandangan psikologi Gestalt, belajar 

adalah terdiri atas hubungan stimulus respon yang sederhana 

tanpa adanya pengulangan ide atau proses berpikir. Dalam 

belajar ditanamkan pengertian siswa mengenai sesuatu yang 

harus dipelajari. 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman. 

Belajar selalu melibatkan perubahan pada dirinya dan melalui 

pengalaman yang dilaluinya oleh interaksi antar dirinya dan 

lingkungannya baik sengaja maupun tidak disengaja. Perubahan 

yang semata–mata karena kematangan seperti anak kecil mulai 

tumbuh dan berjalan tidak termasuk perubahan akibat belajar, 

karena biasanya perubahan yang terjadi akibat belajar adanya 

perubahan tingkah laku. 

KBBI, (2018:28) menyebutkan belajar adalah berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu tertentu dengan tergantung pada 

kekuatan harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh suatu 

hasil tertentu dan pada daya tarik hasil itu bagi orang bersangkutan”. 

Hamalik, (2011:104) menyatakan bahwa belajar adalah proses 

dimana tingkah laku dalam arti luas ditumbuhkan atau diubah 



 

melalui praktek atau latihan-latihan. Dengan demikian belajar 

memang erat hubungannya dengan perubahan tingkah laku 

seseorang, karena adanya perubahan dalam tingkah laku 

seseorang, karena adanya perubahan dalam tingkah laku seseorang 

menandakan telah terjadi belajar dalam diri orang tersebut. 

Sementara itu, Slameto (1995:2) menyatakan bahwa belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksinya dengan lingkungan. 

Slameto (1995: 38) juga memiliki pendapat bahwa belajar adalah 

perubahan yang relatif menetap dalam potensi tigkah laku yang 

terjadi sebagai akibat dari latihan dengan penguatan yang tidak 

termasuk perubahan-perubahan karena kematangan, kelelahan, dan 

kerasukan pada susunan syaraf atau dengan kata lain mengetahui 

dan memahami sesuatu sehingga terjadi perubahan dalam diri 

seseorang yang belajar. 

Dalam proses belajar mengajar perlu diperhatikan faktor-faktor 

seperti kemauan dan minat siswa turut menentukan keberhasilan 

belajarnya. Perbedaan kemampuan siswa mengakibatkan 

perbedaan waktu untuk menguasai materi pembelajaran. 

Sementara itu menurut Hudoyo, (1990:8) mengemukakan bahwa 

apabila waktu yang disediakan cukup dan pelayanan terhadap faktor 

ketahuan, kesempatan belajar, kualitas pengajaran dan kemampuan 



 

memahami pelajaran maka setiap siswa akan mampu menguasai 

materi pelajaran yang diberikan”. 

Dari teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan di dalam kepribadian dan tingkah laku 

manusia dalam bentuk kebiasaan, penguasaan pengetahuan atau 

ketrampilan, dan sikap berdasarkan latihan dan pengalaman dalam 

mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan 

untuk mengumpulkan pengetahuan–pengetahuan melalui 

pemahaman, penguasaan, ingatan, dan pengungkapan kembali di 

waktu yang akan datang. Belajar berlangsung terus–menerus dan 

tidak boleh dipaksakan tetapi dibiarkan belajar bebas dalam 

mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang 

diambilnya. 

b. Jenis-jenis Hasil Belajar 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi 

segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman 

dan proses belajar siswa. Yang dapat dilakukan guru dalam hal ini 

adalah mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap 

penting yang dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai 

hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta dan rasa maupun 

karsa. 

Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar 

siswa adalah mengetahui garis-garis besar indikator (petunjuk 



 

adanya prestasi belajar) dikaitkan dengan jenis-jenis prestasi yang 

hendak diukur. 

Menurut Bloom (Kusmana, 2009:6) menyatakan bahwa, “tujuan 

belajar siswa diarahkan untuk mencapai ketiga ranah. Ketiga ranah 

tersebut adalah ranah kognitif, efektif dan psikomotorik”. Dalam 

proses kegiatan belajar mengajar, maka melalui ketiga ranah ini pula 

akan terlihat tingkat keberhasilan siswa dalam menerima hasil 

pembelajaran atau ketercapaian siswa dalam penerimaan 

pembelajaran. Dengan kata lain, prestasi belajar akan terukur 

melalui ketercapaian siswa dalam penguasaan ketiga ranah 

tersebut. 

Untuk lebih spesifiknya, Wiriatmaja (2006: 69) merincinya 

sebagai berikut: 

1) Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku 

yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, 

pengertian, dan keterampilan berpikir. 

2) Affective Domain (Ranah Afektif) berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, 

apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Tujuan pendidikan ranah 

afektif adalah hasil belajar atau kemampuan yang berhubungan 

dengan sikap atau afektif. 

3) Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor) berisi perilaku-

perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik, karena 

keterampilan ini (kognitif, afektif dan psikomotor) tersebut tidak 



 

dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan, 

dan harus dipandang sebagai sasaran hasil belajar. 

Sedangkan Syukriani, (2004:25) menegaskan pengembangan 

dan peningkatan ketiganya harus mendapatkan porsi yang 

seimbang, pengutamaan aspek kognitif dengan mengabaikan, 

aspek afektif hanya akan menciptakan orang-orang pintar yang tidak 

berwatak. 

Ketiga kecakapan yang ditingkatkan tersebut selanjutnya 

terwujud pada apa yang disebut sebagai hasil belajar. Hasil belajar 

merupakan hasil akhir (umumnya dinyatakan dalam bentuk nilai 

belajar) yang diperoleh siswa terhadap serangkaian kegiatan 

evaluasi yang dilakukan guru baik evaluasi harian, tengah semester 

maupun evaluasi akhir. 

 

c. Faktor-faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan 

pembelajaran di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

memengaruhi hasil belajar itu sendiri. Thabrany, (2003:76-77), 

menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

sebagai berikut: 

1) Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu 

yang sedang belajar. Faktor internal meliputi: faktor jasmaniah  

dan faktor psikologis. 

2) Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar  individu. 



 

Faktor eksternal meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan 

faktor masyarakat. 

4. Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

a. Definisi Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Keterampilan/kemampuan berpikir terbagi menjadi dua, yaitu 

kemampuan berpikir tingkat rendah (LOTS) dan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (HOTS) (Coffman, 2013:143). Menurut Lewis 

& Smith (1993) perbedaan antara lower dan higher order thinking 

yaitu apabila keduanya dapat diajarkan bersama di kelas, untuk 

individu tertentu, kebutuhan untuk menggunakan pemikiran 

tingkat tinggi akan tergantung pada sifat tugas dan sejarah 

intelektual seseorang. Newman (1990) melalui penelitan 

eksperimen menggunakan 5 sekolah pilihan, menjelaskan bahwa 

LOTS berupa pemikiran tingkat rendah yang hanya menuntut 

aplikasi rutin atau mekanis dari informasi yang diperoleh 

sebelumnya seperti daftar inormasi yang sebelumnya dihafal dan 

memasukkan angka ke dalam formula yang telah dipelajari 

sebelumnya. Di samping itu Newman (1990:87) memaparkan 

bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi menantang siswa untuk 

menafsirkan, menganalisis, atau memanipulasi informasi. 

Bloom (1956:326) mempublikasikan taksonomi berpikir, dari 

berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi, yaitu: (a) 

pengetahuan (knowledge),(b) pemahaman (comprehension), (c) 

penerapan(application), (d) analisis (analysis), (e) sintesis 



 

(syntetis), dan (f) evaluasi (evaluation). Berpikir tingkat tinggi 

menurut Bloom (1956:131) meliputi kemampuan analisis, sintesi, 

dan evaluasi. Kemampuan analisis memiliki beberapa indikator, 

yaitu peserta didik dapat menganalisis bagian dari satu kesatuan, 

mengetahui hubungan yang terjadi antar bagian tersebut, dan 

menyusun struktur yang terbentuk dari bagian-bagian tersebut. 

Kemampuan mensintesis mempunyai indikator dapat menyusun 

serangkaian rencana untuk menciptakan sesuatu yang baru dari 

sesuatu yang telah ada sebelumnya. Sedangkan kemampuan 

mengevaluasi memiliki indikator dapat mengevaluasi atau 

memberikan umpan balik terhadap keteranngan atau fakta-fakta 

berdasarkan kriteria tertentu (Bloom 1956:47). 

Resnick (1987) menganggap bahwa higher order thinking 

skills (kemampuan berpikir tingkat tinggi) tidak dapat didefinisikan 

secara tepat, namun dapat diidentifikasi ketika hal tersebut terjadi. 

Beberapa indikator HOTS   menurut   Resnick   (1987)   yaitu:   (1)   

bersifat   nonalgoritmik, merupakan bagian dari langkah tindakan, 

(2) berpikir secara kompleks, (3) memiliki  banyak  pemecahan  

masalah,  (4) melibatkan interpretasi  yang berbeda, (5) 

melibatkan berbagai kriteria aplikasi yang melibatkan perdebatan, 

(6) sering melibatkan ketidakpastian, tidak semua yang diajarkan 

dapat dikuasai, (7) melibatkan pengaturan diri dalam proses 

berpikir, (8) dapat menemukan struktur dalam permasalahan, (9) 

melibatkan elaborasi dan penilaian yang diperlukan. Secara garis 



 

besar Resnick (1987:153) mengutarakan bahwa kemampuan 

berpikir tingkat tinggi merupakan suatu pemikiran yang 

kompleks dengan melibatkan berbagai sumber dan kriteria 

sehingga dapat menyelesaikan masalah. 

Higher order thinking skills bila diartikan dalam bahasa 

Indonesia berarti keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Pemikiran 

tingkat tinggi terjadi ketika seseorang mengambil informasi baru 

dan menyimpan dalam memori yang saling terkait serta  mengatur  

ulang  dan  memperluas informasi untuk mencapai tujuan atau 

menemukan kemungkinan jawaban dalam situasi membingungkan 

(Lewis & Smith, 1993:97). HOTS terdiri dari berpikir kritis, 

pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan berpikir kreatif. 

Secara lebih lanjut Lewis & Smith (1993:97) mengatakan setiap 

disiplin ilmu butuh  pemikiran  tingkat  tinggi  untuk  menambah 

pengetahuan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan 

proses berpikir sehingga dapat digunakan dalam berbagai disiplin 

ilmu. 

Haladyna (1997:65) menjelaskan bahwa kompleksitas berpikir 

dan dimensi belajar diklasifikasikan menjadi empat level proses 

mental, yaitu pemahaman, kemampuan memecahkan masalah, 

dapat berpikir kritis dan berpikir kreatif yang dapat diaplikasikan 

pada empat konten yaitu fakta, konsep,   prinsip   pokok,   dan   

prosedur. Menggunakan serangkaian kemapuan tersebut 

merupakan sebuah proses pemikiran tingkat tinggi. Vygotsky 



 

(Crowl, 1997) memaparkan bahwa setiap orang memiliki sebuah 

“zone of proximal development” atau zona perkembangan 

proksimal, selain itu mengajukan pertanyaan ataupun memberikan 

saran dapat mendorong individu pada tingkat potensi berpikir lebih 

tinggi. 

Anderson & Krathwohl (2001:174) merevisi pada taksonomi 

Bloom (1956:157) dan mengungkapkan bahwa kemampuan 

mensintesis adalah proses mencipta   yang   dinilai   lebih   sulit   

daripada   kemampuan   evaluasi. Taksonomi yang telah direvisi 

mendiskripsikan perbedaan antara proses kognitif dengan dimensi 

pengetahuan (pengetahuan faktual, konseptual, procedural dan 

metakognitif). Revisi taksonomi tersebut memberikan gambaran  

bahwa  yang  termasuk  dalam  kemampuan  berpikir  tingkat 

rendah  yaitu  mengingat,  memahami  dan  mengaplikasikan.  

Sedangkan yang termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat 

tinggi adalah menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Hal 

tersebut sesuai dengan dimensi proses kognitif yang semakin 

meningkat dari mengingat sampai mencipta/berkreasi. Secara 

lebih jelas, berikut ini perbedaannya: 

Tabel. 1 Revisi Taksonomi Bloom 

 

Tingkatan 
Taksonomi 

Bloom 
(1956) 

Anderson 
dan 

Krathwohl 
(2001) 

C1 Pengetahuan Mengingat 

C2 Pemahaman Memahami 

C3 Aplikasi Menerapkan 

C4 Analisis Menganalisis 

C5 Sintesis Mengevaluasi 



 

C6 Evaluasi Mencipta 

 

Anderson & Krathwohl (2001) menjelaskan bahwa 

kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi kemampuan 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemampuan 

menganalisis memiliki tiga indikator yaitu dapat membedakan hal 

yang relevan dan tidak relevan, dapat mengorganisasikan 

informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, dan dapat 

menghubungkan bagian-bagian yang ada dalam suatu konsep 

atau permasalahan. Di samping itu kemampuan mengevaluasi 

memiliki dua indikator, yaitu mampu memeriksa fakta-fakta yang 

ada dan dapat mengkritisi suatu hal yang dirasa kurang tepat atau 

tidak pada tempatnya. Kemampuan mencipta merupakan 

kemampuan menghasilkan sesuatu yang memiliki tiga indikator, 

yaitu menciptakan hipotesis atau pemikiran dengan kriteria 

tertentu, merencanakan langkah pemecahan masalah, dan 

menghasilkan produk baru (Anderson & Krathwohl, 2001). 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dikonseptualisasikan 

sebagai cara berpikir kompleks yang tidak algoritmik dan 

menghasilkan banyak solusi (Barak & Dori, 2009). King (2010) 

menjelaskan bahwa HOTS terdiri dari kemampuan berpikir kritis, 

logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Pembelajaran yang 

melibatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi membutuhkan 

kejelasan komunikasi tertentu untuk mengurangi ambiguitas dan 



 

meningkatkan sikap siswa tentang tugas berpikir. Hampir sama 

dengan pendapat Brookhart (2010) bahwa HOTS didefinisikan 

menjadi tiga kategori, yaitu sebagai transfer, sebagai kemampuan 

berpikir kritis, dan sebagai kemampuan memecahkan masalah.  

Berpikir tingkat tinggi sebagai transfer berarti menjadikan peserta 

didik tidak hanya mengahafal, namun juga bisa mentrasfer 

pengetahuan dengan cara mengaplikasikannya pada konteks 

yang baru. Berpikir tingkat tinggi sebagai berpikir kritis berarti 

bahwa peserta didik dapat memberikan penilaian yang bijaksana 

atau memberikan kritik yang beralasan. Berpikir tingkat tinggi 

sebagai pemecahan masalah melengkapi peserta didik untuk 

dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam belajar 

maupun kehidupan mereka (Brookhart, 2010:78). 

Pemikiran tingkat tinggi adalah keterlibatan mental dengan 

ide, objek, dan situasi secara logis, elaboratif menunjukkan 

orientasi ke arah pengetahuan yang kompleks (Schraw & 

Robinson, 2011:83). Menurut Coffman (2013) kemampuan HOTS 

merupakan kemampuan berpikir pada 3 tingkat teratas taksonomi 

Bloom, baik versi asli maupun yang telah direvisi oleh Anderson & 

Krathwohl (2001) yang meliputi kemampuan menganalisis, 

kemampuan mengevaluasi, dan kemampuan mencipta. 

Berdasarkan pemaparan para ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan 

berpikir dimana peserta didik harus bisa menganalisis, 



 

mengevaluasi dan mengahsilkan suatu solusi yang baru pada 

permasalahan yang dihadapi, bukan hanya sekedar mengetahui 

dan menghafalkan suatu konsep. 

b. Pembelajaran Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sudah semakin maju. Oleh karena itu, kreativitas, keterampilan 

berpikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah merupakan 

keterampilan-keterampilan yang sangat dibutuhkan pada abad ini. 

Keterampilan-keterampilan tersebut disebut juga sebagai 

keterampilan abad-21 yang sekarang ini menjadi perhatian di 

bidang pendidikan. Keterampilan-keterampilan tersebut juga 

dikenal sebagai cakupan dari keterampilan berpikir tingkat tinggi 

(Retnawati, 2018:2). 

Di Indonesia, muatan kurikulum yang berorientasi pada 

pengembangan berbagai keterampilan berpikir khususnya 

keterampilan berpikirtingkat tinggi mulai diperhatikan dengan 

diterapkannya kurikulum 2013. Dengan demikian, keterampilan 

berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS) 

menjadi tujuan utama dalam proses pembelajaran termasuk 

pembelajaran Bahasa Indonesia (Retnawati, 2018:2). Akan tetapi, 

sifat dari keterampilan berpikir tingkat tinggi yang kompleks dan 

memerlukan keterampilan analisis yang baik, menyebabkan 

diperlukannya usaha yang lebih besar dari guru maupun siswa 

untuk menguasai keterampilan ini (Alhassora, Abu,dan Abdullah, 



 

2017). 

Pembelajaran Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

menurut Lewis (Sani, 2019: 2-3) menyatakan bahwa berpikir 

tingkat tinggi akan terjadi jika seseorang memiliki informasi yang di 

simpan dalam ingatan dan memperoleh informasi baru, kemudian 

menghubungkan dan menyusun serta dapat mengembangkan 

informasi tersebut untuk mencapai atau memperoleh jawaban dan 

solusi dalam suatu situasi yang akan membingungkan. Dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) berkaitkan dengan 

kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan, berpikir kritis, 

dan berpikir kreatif. 

Menurut Howard (Sani, 2019: 6) menyatakan bahwa ada dua 

pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan kreativitas 

yaitu, 1) pengalaman mendalam dan fokus pada suatu kajian 

tertentu yang membuat seseorang menjadi ahli, 2) kemampuan 

mengkombinasikan elemen-elemen yang baru. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan kreatif 

harus memiliki pengetahuan yang luas dalam beberapa bidang, 

dapat menguasai satu atau dua bidang secara mendalam (ahli). 

Menurut Sani (2019: 15) berpikir kritis merupakan proses 

berpikir terampil dan bertanggung jawab ketika seseorang 

mempelajari suatu permasalahan dari semua sudut pandang, dan 

terlibat dalam penyelidikan sehingga dapat memperoleh opini, 

penilaian, atau pertimbangan terbaik menggunakan 



 

kecerdasannya untuk menarik kesimpulan. Sies, (1998). 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) menurut Ibrahim 

merupakan suatu konsep reformasi penelitian berbasis taksonomi 

hasil belajar (Taksonomi Bloom). Sebuah ide yang menyatakan 

bahwa beberapa tipe belajar memerlukan lebih banyak proses 

kognitif dari pada lainnya. Taksonomi Bloom adalah suatu 

perkembangan yang memiliki enam level tingkat tinggi tidak 

sekedar mengingat (recall), menyatakan kembali (restate), atau 

merujuk tampa melakukan pengolahan (recite). Bloom, (1985). 

Dalam pembelajaran berbasis HOTS harus membuat siswa 

aktif dalam berpikir. Oleh sebab itu, guru harus mempersiapkan 

tugas-tugas atau soal yang dapat membuat siswa berpikir kreatif, 

kritis, dan dapat menyelesaikan masalah. Siswa diberikan 

kesempatan untuk dapat mengembangkan kemampuan 

berpikirnya sehingga mampu menguasai keterampilan berpikir 

tingkat tinggi. 

Pembelajaran yang membuat siswa dapat memformasikan 

masalah merupakan pembelajaran berbasis HOTS. Hal ini perlu 

bagi siswa untuk dapat merumuskan suatu permasalahan dari 

kondisi yang diberikan. Namun tujuan ini dilakukan untuk 

menyelesaikan sebuah masalah agar memudahkan siswa dalam 

memahami masalah. 

Hal tersebut merupakan ajaran untuk melatih krativitas siswa 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi dapat disimpulkan 



 

bahwa aktivitas merupakan suatu proses untuk dapat berpikir 

kreatif yang didapat oleh kemampuan siswa untuk merumuskan 

masalah dan mencari solusinya sebagai sarana untuk menilai 

kreativitas dan mendorong siswa untuk mengembangkan 

kemampuan kreativitasnya. 

c. Indikator Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

1) Menganalisis 

Menurut Anderson & Krathwohl (2001:162) dan Brookhart 

(2010:172) kemampuan menganalisis merupakan kemampuan 

menguraikan suatu bahan atau konsep menjadi bagian-bagian 

dan menjelaskan bagaimana hubungan yang terjadi antara 

satu bagian dengan bagian lain secara keseluruhan. 

Kemampuan menganalisis dapat klasifikasikan menjadi tiga 

bagian yaitu (1) membedakan (dijferentiating), (2) 

mengorganisasi (organizing), dan (3) menghubungkan 

(attributing). 

Membedakan melibatkan pembedaan bagian-bagian dari 

keseluruhan struktur dalam hal relevansi atau pentingnya 

informasi. Pembedaan  terjadi  ketika  peserta  didik  

membedakan  mana  yang relevan atau yang tidak relevan, 

penting atau tidak penting dari informasi. Kemampuan 

membedakan memiliki kecenderungan untuk memilih 

informasi yang relevan atau penting saja. Membedakan 

berbeda dengan memahami (understand) karena melibatkan 



 

organisasi struktural. Membedakan berbeda dengan 

membandingkan dalam konteks yang lebih besar untuk 

menentukan apa yang relevan dan apa yang tidak (Anderson 

& Krathwohl, 2001:42). Contoh peserta didik dapat 

membedakan alat masak panci dan penggorengan dalam 

konteks ukurannya, bahan pembuatannya, tetapi fungsinya 

tidak relevan atau berbeda. Istilah alternatif untuk 

membedakan adalah membedakan, memilih, mengkorelasikan 

atau mengaitkan, dan fokus. 

Mengorganisasi (organizing) melibatkan identifikasi 

elemen- elemen dari suatu komunikasi atau situasi dan 

mengenali bagaimana elemen-elemen itu bersatu dalam suatu 

struktur yang koheren. Dalam mengorganisasi, peserta didik 

membangun koneksi yang sistematis dan koheren di antara 

potongan-potongan informasi yang disajikan. Mengorganisasi   

biasanya   terjadi   bersamaan   dengan diferensiasi. Peserta 

didik pertama-tama mengidentifikasi elemen-elemen yang 

relevan atau penting dan kemudian menentukan struktur 

keseluruhan di mana elemen-elemen tersebut cocok. 

Mengorganisasi juga dapat terjadi dalam hubungannya 

dengan atribusi, di mana fokusnya adalah pada menentukan 

maksud atau sudut pandang penulis. Istilah alternatif untuk 

mengorganisasi adalah penataan, pengintegrasian, pencarian 

koherensi, penjabaran, dan penguraian (Anderson & 



 

Krathwohl, 2001). 

Mengorganisasi melibatkan pengenaan struktur pada 

materi (seperti garis besar, tabel, matriks, atau diagram 

hierarki). Dengan demikian, penilaian dapat didasarkan pada 

tugas respon terstuktur atau soal pilihan. Pada respon 

terstuktur, peserta didik dapat diminta untuk membuat 

tanggapan mengenai suatu informasi yang tersaji dalam 

matrik, diagram ataupun tabel. Pada soal pilihan, peserta 

didik dapat diminta memilih hirarki grafis alternatif yang 

paling sesuai dengan organisasi dari bagian yang disajikan 

(Anderson & Krathwohl, 2001). 

Kemampuan menghubungkan terjadi ketika peserta didik 

dapat memastikan sudut pandang, bias, nilai, atau niat yang 

mendasari komunikasi. Menghubungkan melibatkan proses 

dekonstruksi, di mana peserta didik menentukan niat penulis 

materi yang disajikan. Berbeda dengan menafsirkan, di mana 

peserta didik berusaha untuk memahami makna materi yang  

disajikan,  menghubungkan  melibatkan perpanjangan di luar 

pemahaman dasar untuk menyimpulkan maksud atau   sudut   

pandang    yang mendasari materi yang disajikan. 

Kemampuan menghubungkan dapat dinilai dengan 

menyajikan beberapa materi tertulis atau lisan dan kemudian 

meminta peserta didik untuk membangun atau memilih 

deskripsi dari sudut pandang penulis, maksud, dan sejenisnya 



 

(Anderson & Krathwohl, 2001). 

2) Mengevaluasi 

Mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat penilaian 

berdasarkan kriteria dan standar. Kriteria yang paling sering 

digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan 

konsistensi. Kriteria tersebut dapat ditentukan peserta didik 

atau orang lain. Standar dapat berupa kuantitatif atau 

kualitatif. Standar diterapkan pada kriteria. Kategori 

kemampuan evaluasi meliputi proses kognitif untuk 

memeriksa penilaian tentang konsistensi internal dan 

mengkritik penilaian berdasarkan kriteria eksternal. 

Fokus dalam kemampuan mengevaluasi yang dibuat oleh 

peserta didik adalah penggunaan standar kinerja dengan 

kriteria yang jelas. Apakah suatu alat bekerja seefisien 

seharusnya, apakah metode yang dilakukan adalah cara 

terbaik untuk mencapai tujuan, apakah pendekatan yang 

digunakan lebih hemat biaya daripada pendekatan lain, 

pernyataan tersebut ditanggapi oleh orang yang terlibat dalam 

kegiatan mengevaluasi. Secara lebih mendakam, kemampuan 

mengevaluasi diklasifikasikan menjadi kemampuan mengecek 

(checking) dan mengkritik (critiquing) (Anderson & Krathwohl, 

2001). 

Kritik melibatkan penilaian suatu produk atau operasi 

berdasarkan kriteria dan standar yang tidak diketahui secara 



 

eksternal. Dalam mengkritik, seorang peserta didik mencatat 

sisi positif dan negatif dari suatu produk dan membuat 

penilaian. Mengkritik terletak pada inti dari apa yang disebut 

pemikiran kritis (Anderson & Krathwohl, 2001:63). Contoh 

kemampuan mengkritik adalah menilai manfaat dari 

penggunaan bahan pewarna sintesis pada produk makanan 

ataupun minuman dalam hal kesehatan masyarakat dan 

kemungkinan pembatasan penggunaannya. Peserta didik 

dapat diminta untuk memberikan hipotesisi atau pendapat 

pribadi. Kritik dapat didasarkan pada kriteria positif, negatif, 

atau keduanya dan menghasilkan konsekuensi positif dan 

negatif (Anderson & Krathwohl, 2001:94). 

3) Mencipta 

Kemampuan mencipta (create) melibatkan penyatuan 

elemen untuk membentuk keseluruhan yang koheren atau 

fungsional. Tujuan dari kemampuan mencipta yakni agar 

peserta didik membuat produk baru dengan menata ulang. 

Proses yang terlibat dalam kemampuan mencipta umumnya 

dikoordinasikan dengan pengalaman belajar siswa 

sebelumnya. Meskipun kemampuan mencipta membutuhkan 

pemikiran kreatif dari peserta didik, hal ini tidak sepenuhnya 

ekspresi kreatif bebas yang tidak dibatasi oleh tuntutan tugas 

atau situasi belajar namun juga memerlukan batasan tertentu. 

Kemampuan mencipta diklasifikan memunculkan (generating), 



 

merencanakan (planning), dan menghasilkan (producing) 

(Anderson & Krathwohl, 2001:95). Ketika proses mengadakan 

(generating)   dapat mengatasi kendala atau masalah yang 

ada sebelumnya maka proses generating itu melibatkan 

pemikiran yang berbeda dan membentuk inti dari apa yang 

bisa disebut pemikiran kreatif. Untuk menilai generating dapat 

dengan memberi peserta didik pertanyan sehingga 

memunculkan hipotesis (Anderson & Krathwohl, 2001:95). 

c. Pengembangan Instrumen Tes HOTS 

1) Deskripsi Instrumen Tes 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia instrumen 

merupakan sarana penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Sedangkan 

tes adalah salah satu bentuk instrumen yang bertujuan untuk 

mengukur kemampuan (Mardapi, 2008:83). Tes dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat menguasai 

suatu materi pembelajaran atau kompetesi pada bidang 

tertentu. Pentaksiran kemampuan peserta didik diukur secara 

tidak langsung melalui respon yang diberikan peserta didik 

pada kegiatan tes. Tes akan menghasilkan informasi atau 

data-data mengenai karakteristik peserta didik, baik secara 

kognitif, ataupun psikomotor peserta didik. Tes dimaksudkan 

agar dapat mengukur peserta yang sebenar-benarnya dan 

dengan tingkat kesalahan pengukuran yang seminimal 



 

mungkin, oleh sebab itu maka dibutuhkan instrumen tes yang 

sahih (valid) dan andal (reliabel) (Mardapi, 2008:56). 

Instrumen tes yang baik adalah instrumen yang valid dan 

sahih, namun di samping hal itu tes juga harus memiliki tingkat 

kesalahan pengukuran yang seminimal mungkin sehingga hasil 

tes akan lebih akurat dalam mengukur kemampuan peserta. 

Menurut Mardapi (2008:17) kesalahan pengukuran digolongkan 

menjadi dua, yaitu kesalahan acak dan kesalahan sistemik. 

Kesalahan acak merupakan kesalahan yang timbul sebab salah 

dalam memilih sampel isi tes, kondisi emosional peserta, 

ataupun keadaan emosi korektor jawaban peserta yang 

diperiska secara manual. Sedangkan kesalahan sistemik 

disebabkan oleh pemberian tes dengan tingkat kesulitan yang 

sangat mudah ataupun sangat sulit. Dominasi soal yang terlalu 

mudah ataupun terlalu sulit tidak dapat mengukur estimasi 

kemampuan peserta. Dalam penyusunan instrumen tes, 

penyusun harus memperhatikan komposisi dan proporsi item 

tes (Mardapi, 2008:18). 

Tes perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan 

untuk pengajaran, dan harus memainkan peran penting dalam 

berbagai tahapan pengajaran. Dari awal pengajaran hingga 

akhir, terdapat banyak keputusan yang harus diambil guru. Tes 

dapat meningkatkan efektivitas dari berbagai keputusan dengan 

memberikan informasi yang lebih objektif yang menjadi dasar 



 

penilaian (Gronlund, 1977:3). Terdapat tiga jenis keputusan 

yang perlu diambil guru  yaitu  keputusan  di  awal  

pembelajaran,  pertengahan,  dan akhir. Melakukan tes dapat 

membantu guru membuat keputusan, seperti apakah peserta 

didik dinilai mampu untuk mengikuti materi berikutnya. 

Pada awal pembelajaran guru dapat memberikan 

placement test yang bertujuan untuk mengetahui sejauh apa 

peserta didik memiliki kemampuan atau  keterampilan  untuk  

memulai pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru 

dapat memberikan formative test yang berfungsi untuk 

mengetahui peserta didik dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik atau bahkan menemukan kendala belajar. Di akhir 

pembelajaran guru dapat memberikan summative test yang 

bertujuan untuk mengetahui peserta didik telah mampu 

menguasai tugas belajar sehingga dapat melanjutkan pada 

level selanjutnya (Grondlund, 1997:2-5). 

2) Bentuk-Bentuk Instrumen Tes 

Bentuk tes dalam pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yakni tes objektif dan non objektif. Menurut Mardapi 

(2008:23) tes objektif merupakan tes dengan sistem penskoran 

objektif dimana pilihan jawaban peserta didik telah disediakan 

dan peserta dapat menjawab dengan pilihan yang ada. Contoh 

bentuk tes objektif yang sering digunakan adalah pilihan ganda 

(multiple choices), benar-salah (true-false), menjodohkan 



 

(matchmaking), dan uraian objektif (objective description). 

Sedangkan tes nonobjektif merupakan bentuk tes yang memiliki 

sistem penskoran berdasarkan pemberi skor dimana jawaban 

peserta tidak dibatasi oleh piliha-pilihan dan sangat 

memungkinkan peserta menjawab dengan wawasan yang 

dimiliki masing-masing. Tes non objektif adalah berupa 

instrumen yang bisa menuangkan argumen atau gagasan 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki seperti tes uraian dan 

lisan (Mardapi, 200833). 

a) Tes Bentuk Pilihan Ganda 

Instrumen tes berupa soal pilihan ganda memiliki 

karakteristik yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian stem 

dan pilihan jawaban/option. Stem merupakan bagian soal 

yang berupa pertanyaan atau informasi di awal soal 

(Mardapi, 2008:32). Menurut Ebel (1977) pedoman utama 

dalam penyusunan butir soal berbentuk pilihan ganda 

meliputi:  (1)  pokok/inti  soal  harus  jelas,  (2) 

menggunakan bahasa baku, (3) menggunakna kalimat yang 

sesuai dengan tingkat perkembangan peserta, (4) panjang 

kalimat dalam pilihan jawaban relatif sama, (5) tidak 

menggunakan kata negatif berganda, (6) tidak memberikan 

petunjuk jawaban dalam pilihan jawaban, (7) semua pilihan 

jawaban memiliki makna logis, (8) bila terdapat angka 

dalam option maka perlu di letakkan secara berurutan, (9) 



 

tidak menggunakan pilihan “semua benar” atau “semua 

salah”, (10) memiliki makna yang homogen antar pilihan 

jawaban, (11) letak kunci jawaban ditentukan secara 

acarak, dan (12) memiliki pengecoh yang efektif dan 

rasional. 

b) Tes Bentuk Benar-Salah 

Instrumen tes berbentuk soal benar-salah memiliki 

karakteritik soal berupa pernyataan yang relatif tidak terlalu 

panjang dan hanya membutuhkan jawaban “benar” atau 

“salah”. Instrumen soal ini merupakan salah satu 

instrumen tes objektif, sebab peserta memiliki pilihan 

yang terbatas dan tidak dapat menyampaikan argument 

secara pribadi. Menurut Mardapi (2008:98) bentuk tes ini 

dapat mencakup banyak materi yang bisa diujikan sebab 

bentuk tes singkat. Tes benar-salah memiliki kelebihan 

yaitu pembuatan instrumen tes relatif mudah dan mudah 

dalam melakukan penskoran. Namun tes ini juga memiliki 

kekurangan yaitu kecenderungan pernyataan yang hanya 

mengukur kemampuan mengingat dan pemahaman (lower 

order thinking skills). 

Ebel (1977:112) memberikan beberapa pedoman dalam 

penyusunan tes benar-salah, yaitu: (1) pernyataan dapat 

mengukur ide atau konsep penting, (2) mengukur 

pemahaman peserta, (3) Penyusunan kalimat yang 



 

jawabannya tidak mudah ditebak benar atau salah, (4) 

mengunakan susunan kalimat yang singkat dan jelas, (5) 

tanpa menggunakan propsisi dari buku, dan (6) panjang 

kalimat pernyataan soal relatif sama. Ebel (1977:113) 

menambahkan bahwa proposisi merupakan pernyataan 

yang dapat diungkapkan dengan benar atau salah. Tingkat 

pengetahuan peserta dalam suaru bidang dapat dilihat dari 

respon jawaban peserta terhadap suatu proposisi. 

c) Tes Bentuk Menjodohkan 

Instrumen tes berbentuk soal menjodohkan terdiri dari 

serangkaian premis dan serangkaian respon. Peserta 

diminta untuk mejodohkan antara premis dan respon yang 

memiliki hubungan. Berdasarkan hal tersebut maka bentuk 

instrumen tes ini cenderung mengukur kemampuan 

pemahaman  dan  hafalan  saja  (Mardapi, 2008:125). 

Ada beberapa pedoman dalam penyusunan tes bentuk 

menjodohkan, diantaranya: (1) pernyataan pada premis 

harus homogen, (2) pernyataan  dan  respon  disajikan  

singkat,  (3)  jumlah  respon  lebih banyak daripada jumlah 

pernyataan, (4) pernyataan dan respon diurutkan secara 

alfabetik, dan (5) respon dapat digunakan lebih dari satu 

kali pada pernyataan yang berbeda (Mardapi, 2008:126). 

d) Tes Bentuk Jawaban Singkat 

Instrumen tes berbentuk jawaban singkat merupakan 



 

soal yang memiliki karakteristik berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang membutuhkan jawaban singkat. Terdapat 

tiga bentuk soal dengan jawaban singkat yaitu berupa 

pertanyaan dengan jawaban singkat dan pasti, melengkapi 

bagian kosong pada pernyataan soal, dan mengidentifikasi 

atau mengasosiasi. Aturan penyusunan instrumen tes 

jawaban singkat yakni: (1) soal berupa pertanyaan ataupun 

pernyataan disesuaikan dengan indikator, (2) jawaban 

benar hanya ada satu dan pasti, (3) susunan kalimat harus 

bisa dipahami, dan (4) mengunakan bahasa yang baku 

sera menghindari bahasa lokal (Mardapi, 2008:127). 

e) Tes Bentuk Uraian Objektif 

Instrumen tes berbentuk soal paling sering digunakan, 

sebab meskipun merupakan soal dengan jawaban uraian 

yang menuntut pemikiran peserta namun jawabannya 

sudah pasti. Jenis instrumen tes ini memiliki kelebihan yaitu 

mudah dalam penyusunan soal nya dan mudah dalam 

membuat rubrik penilaian sera cara penskoran. Pada 

hitungan biasanya membutuhkan langkah-langkah 

penyelesaian, setiap langkah penyelesaian dapat diberi 

skor dengan jelas (Mardapi, 2008:129). 

f) Tes Bentuk Uraian Non Objektif 

Instrumen tes berbentuk soal uraian non objektif 

merupakan tes yang dilakukan dengan cara mengharuskan 



 

peserta mengemukakan pemikiran atau gagasan mereka. 

Bentuk instrumen ini berupa sebuah pertanyaan ataupun 

perintah untuk peserta dan membutuhkan jawaban yang 

pada umumnya lebih panjang daripada bentuk instrumen 

tes lainnya. Peserta dapat diminta untuk memberikan 

pendapat, memilih, menyusun, bahkan memadukan ide 

berdasarkan pengetahuan dan disampaikan dengan 

kalimatnya sendiri. Berbeda dengan instrumen tes uraian 

objektif, jenis instrumen ini cenderung lebih sulit dilakukan 

penskoran dan sangat rawan subjektivitas penilai. Sehingga 

instrumen membutuhkan rubrik penilaian yang baik dan 

detil (Mardapi, 2008:127). Penyusunan  instrumen tes 

uraian non objektif ini juga memiliki kriteria untuk 

menghasilkan soal yang baik, diantaranya: (1) menyusun 

soal berdasarkan kisi-kisi dalam indikator, (2) menggunakan 

kata tanya mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, 

tafsirkan, hitungkah, buktikanlah, dan  menghindari 

pertanyaan yang meminta pemahaman menghafal seperti 

kata apa, siapa, di mana, bila, kapan, (3) mengindari 

kalimat   yang   memunculkan   penafsiran   ganda, (4) 

memberikan petunjuk pengerjaan soal, (5) membuat rubrik 

penilaian dan penskoran. 

5. Deskripsi Tempat Penelitian 

MTs. Muhammadiyah Punnia Kecamatan Mattiro Bulu, Kebupaten 



 

Punnia, Sulawesi Selatan. MTs Muhammadiyah Punnia adalah salah 

satu Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Mattiro Bulu yang 

merupakan tempat penelitian ini dilaksanakan. Madrasah ini berada 

dalam desa Bunga Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Punnia. 

Kecamatan Mattiro Bulu merupakan sebuah kawasan yang tidak 

begitu ramai dan minim kendaraan berlalu lalang. Selain sepi wilayah 

ini juga masih asri dengan banyaknya pohon yang tumbuh 

disekitanya. Hal ini tentu memberikan dampak yang positif dalam 

proses pembelajaran yang berlangsung pada instansi pendidikan. 

Posisi bangunan MTs Muhammadiyah Punnia menghadap Sebelah 

barat tepat di depan jalan utama yang merupakan jalan penghubung 

antara Desa Punnia dan Desa Bunga. Di sekeliling MTs 

Muhammadiyah Punnia adalah sebuah pesawahan yang cukup  luas, 

Pesawahan tersebut membuat santri lebih nyaman dalam proses 

pembelajaran karena kurangnya kebisingan akibat aktivitas 

masyarakat di sekitar. 

MTs Muhammadiyah Punnia memiliki wilayah yang cukup luas 

yaitu 16,000 m karena lokasi tersebut merupakan Lahan Pondok 

Pesantren darul Arqam Muhammadiyah Punnia yang menaungi dua 

Madrsah yaitu Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah. Luas 

Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Punnia 

memungkinkan Madrasah untuk mendirikan banyak bangunan 

sehingga Madrasah Tsanawiyah menerapkan sistem kelas parallel 

dari kelas Tujuh sampai kelas Sembilan. Bangunan yang berdiri 



 

antara lain ruang kepala sekolah, ruang guru, Ruang BK (Bimbingan 

Konseling), laboratorium komputer, ruang kelas: VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, 

IXa, IXb, ruang UKS, Perpustakaan, dan ruang pertemuan. MTs. 

Muhammadiyah Punnia mempunyai visi. “Terwujudnya Madrasah 

yang Islami, Berakhlakul Karimah, Cerdas, Sehat, Berguna, dan 

Unggul Berdasar Imtaq dan Iptek” yang dijabarkan dalam misi:  

a. Melaksanakan PSB melalui seleksi Pontren MU. 

b. Melaksanakan PBM yang berkarakter, inovatif, dan menyenangkan 

sehingga dapat menghasilkan siswa yang kritis dan berprestasi. 

c. Melaksanakan komunikasi aktif dengan target berbahasa Arab 5 

bulan dan Bahasa Inggris 6 bulan dalam lingkungan pesantren. 

d. Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat dan nyaman 

sebagai tempat aktivitas belajar siswa. 

e. Menumbukembangkan kompetensi/profesional guru melalui 

kegiatan pelatihan, MGMP, Workshop, pembina yang intensif dan 

terterah. 

f. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam memfasilitasi 

terjalinnya kerjasama dan komunikasi terhadap perkembangan dan 

kemajuan MTs. MU. 

g. Mengelola dan memanfaatkan sarana / prasarana yang maksimal 

untuk terciptanya pembelajaran yang cerdas, beraklak dan 

terampil. 

Adapun tujuan MTs. Muhammadiyah Punnia sebagai berikut : 



 

a. Pada setiap tahun PBM diharapkan terjadi peningkatan 

pelaksanaan dan penerpan yang sesuai dengan kurikulum dan 

otonomi Sekolah. 

b. Mengimplementasikan Kurikulum Tingkat satuan pendidikan 

(KTSP), Kurikulum 2013, dan kurikulum muatan lokal serta 

kurikulum Khusus Al-Islam dan kemuhammadiyahan dengan 

ketuntasan belajar 85%. 

c. Memiliki warga sekolah yang Islam, Kreatif, Inovatif dalam Proses 

Lingkungan pembelajaran. 

d. Memiliki lingkungan sekolah yang sehat, menyenangkan, dan 

kreatif untuk mendukung terjadinya aktivitas warga Madrasah 

sebagai komunitas  belajar islam yang berkemajuan. 

e. Memiliki kerjasama dengan masyarakat dalam menfasilitasi 

terjadinya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan stekholder. 

6. Sejarah Singkat Sekolah 

Pondok Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

dianggap paling cocok untuk didirikan pada saat itu. Hal ini di 

karenakan belum adanya lembaga pendidikan yang bernafas Ke-

Islam-an yang dibina Oleh Muhammadiyah di Wilayah Ajatappareng. 

Disamping itu ghirah untuk mendirikan Pondok Pesantren, tidak hanya 

di dukung oleh masyrakat Sekitar. Namun beberapa Pimpinan daerah 

Muhammadiyah di sekitar Kab. Punnia menyetakan Kesiapannya 

untuk bersama-sama membangun dan membina Pondok Pesantren 

yang akan didirikan. 



 

Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Punnia mendirikan dua madrasah yaitu MA 

Muhammadiyah Punnia dan MTs Muhammadiyah Punnia, Pondok 

Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Punnia mengalami pasang 

surut dalam menjalankan Prosesnya. Hal ini di tengarai karena 

pimpinan daerah Muhammadiyah yang berada di luar kabupaten 

Punnia, tidak lagi terlibat Aktif dalam pembinaan Pondok Pesantren. 

Sehingga beberapa tahun kemudian, siswa yang belajar di pesantren 

ini hanya berjumlah 3 orang kemudian 3 orang siswa ini di Pindahkan 

ke Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara Makassar. Maka pada 

saat itu, terjadilah kekosongan kegiatan proses belajar mengajar. 

Pada tahun 1992, proses belajar mengajar dan kegiatan pondok 

kembali berjalan atas Inisiasi Pondok Pesantren Darul Arqam 

Gombara yang mengirimkan tenaga pengajarnya untuk kembali 

membuka Proses belajar mengajar dan menjalankan kegiatan ke-

Pondok-an. Pada saat itu, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Punnia merupakan kelas jauh dari Pondok Pesantren Darul Arqam 

Gombara. Berselang dua tahun berikutnya, pada tahun 1994 Pimpinan 

Daerah Kabupaten Punnia mengambil Alih Pembinaan Pondok 

Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Punnia. 

B. Kerangka Pikir 

Praktik pembelajaran harus dapat memaksimalkan kerja otak 

dalam berpikir sehingga keterampilan berpikir terutama berpikir tingkat 

tinggi pada siswa dapat terakomodasi dengan baik. Pembelajaran 



 

harus dapat melibatkan keaktifan siswa dalam belajar. Konstruksi 

model pembelajaran maupun bahan ajar yang bermuara pada harapan 

itu penting untuk dilakukan, mengingat berhasil atau tidaknya proses 

pendididkan itu tolak ukurnya adalah siswa melalui proses evaluasi 

sehingga perlu upaya untuk merekonstruksi paradigma proses 

pendidikan, yaitu dari paradigma proses pengajaran ke paradigma 

proses pembelajaran yang mampu menciptakan proses pembelajaran 

yang interaktif, berpusat pada peserta didik, dan memiliki kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. 

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka guru sebagai ujung 

tombak pebelajaran harus mampu merencanakan dan melaksanakan 

PBM yang berkualitas. Menurut Surya (2014:333) proses belajar 

mengajar pada hakikatnya adalah suatu bentuk interaksi antara pihak 

pengajar dan pelajar yang berlangsung dalam situasi pengajaran dan 

untuk mencapai tujuan pengajaran. Dalam interaksi itu akan terjadi 

proses komunikasi timbal balik antara pihak-pihak yang terkait yaitu 

antara guru dan selaku pengajar dan siswa selaku pelajar. 

Perilaku belajar yang terjadi pada pada diri siswa timbul sebagai 

akibat perilaku mengajar pada guru yang terkait melalui melalui suatu 

bentuk komunikasi. Jenis komunikasi yang terjadi dalam proses belajar 

mengajar disebut sebagai komunikasi instruksional yang didalamnya 

terkait komunikasi dua arah antara pengajar dan pelajar. 

Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia 

dinilai karena siswa Indonesia belum terbiasa mengerjakan soal 



 

menggunakan Higher Order Thinking Skills (HOTS) atau kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Dalam bahasa umum, HOTS merupakan 

keterampilan berpikir dalam tingkat lebih tinggi yang pendekatannya 

tidak hanya berpikir untuk mengingat, tetapi juga meningkatkan 

kreativitas dan analisis memecahkan suatu masalah. 

Pada kenyataannya masih banyak guru yang kurang faham 

tentang HOTS. Hal ini tampak pada rumusan indikator, tujuan, maupun 

kegiatan pembelajaran dan penilaiannya dalam rancangan 

pembelajaran yang dibuat dan pelaksanaan proses pembelajarannya. 

Guru harus mampu mengembangkan dan mengkonversikan dari 

pembelajaran yang masih bersifat Lower Order Thinking Skill (LOTS) 

menjadi Higher Order Thinking Skill (HOTS), dan ini harus sudah 

diawali sejak merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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Bagan 1 Kerangka Pikir 

C. Hipotesis 

Ho : Tidak terdapat Pengaruh Penggunaan Pembelajaran 

HOTS terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia MTs. 

Muhammadiyah Punnia”. 

Hi : Terdapat Pengaruh Penggunaan Pembelajaran HOTS 

terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia MTs. 

Muhammadiyah Punnia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu   

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono 2006: 

72). Menurut Gay (dalam Emzir 2007: 63) Penelitian eksperimen 

merupakan satu-satunya metode penelitian yang dapat menguji secara 

benar hipotesis menyangkut hubungan kausal (sebab akibat). 

Ciri-ciri dari eksperimen adalah mempunyai kelompok kontrol tetapi 

tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variable-variabel 

luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan desain penelitian pretest-posttest. 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan dua kelas yang dipilih secara 

langsung, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal 

adakah perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada 

kelas eksperimen menggunakan Pembelajaran HOTS, sedangkan pada 

kelas kontrol menggunakan model konvensional berupa metode ceramah 

dan tanya jawab. Digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian 



 

Kelompok Pretest Perlakuan Post Test 

Eksperimen T1 X T2 

Control T1 C T2 

Keterangan: 

T1 : Tes Awal atau Pretest berupa soal yang diberikan sebelum 

proses belajar mengajar dimulai dan diberikan kepada kedua 

kelas (Model konvensional dan Pembelajaran HOTS). 

T2 : Tes Akhir atau Postest berupa soal yang diberikan setelah 

proses belajar mengajar dimulai dan diberikan kepada kedua 

kelas (Model konvensional dan Pembelajaran HOTS). 

X : Menggunakan Pembelajaran HOTS 

C : Menggunakan model konvensional. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Dalam buku metodologi Statitiska, Sudjana mengemukakan 

bahwa yang dimaksud  populasi  adalah  Totalitas  semua nilai  yang 

mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif mengenai 

karakteristi tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan 

jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya Sudjana (1992:6). 

Dari pengertian di atas maka populasi di dalam penelitian ini 

meliputi seluruh siswa kelas VIII MTs. Muhammadiyah Punnia Tahun 

Ajaran  2020/2021. Jumlah  siswa dapat  dilihat  pada tabel 3.2. 



 

Tabel 3.2 Data Siswa Kelas VIII MTs. Muhammadiyah  

                Punnia 

Kelas Jumlah Siswa 

VIII A 20 

VIII B 20 

Jumlah 40 

   Sumber: Tata Usaha Sekolah 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu 

mewakili populasi dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2012:118) 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh 

populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan purposive sampling 

yaitu, mengambil dan menetapkan sampel berdasarkan kelas atau 

kelompok sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini 

yang menjadi sampel adalah siswa kelas VIIIB MTs. Muhammadiyah 

Punnia, Kabupaten Pinrang. 

Tabel 3.3. Data Sampel Kelas VIIIB MTs. Muhammadiyah  

                Punnia 

Kelas Jumlah Siswa 

VIII B 20 

Jumlah 20 

   Sumber: Tata Usaha Sekolah 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 



 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Muhammadiyah Punnia 

Kecamatan Mattiro Bulu, Kebupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. 

 

 

 

 

 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada pada semester ganjil pada 

tahun pelajaran 2020/2021. Penelitian ini menggunakan dua kelas 

yakni kelas VIII/A dan VIII/B. 

E. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:60) “variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini terdapat dua variabel, 

yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). 

Menurut Sugiyono (2012: 61) “variabel bebas (independen) merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbul variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel (terikat) 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas”. 

Adapun variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 

1. Variabel independen (bebas) pada penelitian ini adalah 

penggunaan pembelajaran HOTS yang disimbolkan dengan 

huruf“X”. 

2. Variabel dependen (terikat) pada penelitian ini adalah hasil belajar 

bahasa Indonesia yang disimbolkan dengan huruf “Y”. 

Bagan 1 

Pengaruh Variabel X dan Y 

 

  

Keterangan: 

 X : Pembelajaran HOTS  

 Y : Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes awal dan tes akhir, adapun langkah-langkah pengumpulan data yang 

akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Tes awal (pretest) 

Tes awal dilakukan sebelum treatment, pretest dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebelum 

diterapkannya pembelajaran HOTS. 

2. Treatment (pemberian perlakuan) 

X Y 



 

Dalam hal ini peneliti menerapkan pembelajaran HOTS pada 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

3. Tes akhir (posttest) 

Setelah treatment, tindakan selanjutnya adalah posttest untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan pembelajaran HOTS. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 

dan kuantitatif. Data yang diperoleh dari observasi akan dianalisis secara 

kualitatif, sedangkan data mengenai hasil belajar menyimpulkan teks 

berita dianalisis dengan cara mendeskripsikan hasil tes yang 

dilaksanakan siswa. Berikut ini rumus nilai akhir tes menulis siswa: 

 

 

H. Instrumen Penelitian  

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

ditempuh teknik atau cara pengumpulan data yang terdiri dari: 

1. Tes 

Bentuk tes digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif yakni 

hasil belajar menyimpulkan teks berita. Tes digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa sebelum dan setelah tindakan 

dilaksanakan. 

2. Teknik Observasi 



 

Observasi dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipan, artinya adalah peneliti bertindak tidak hanya sebagai 

pengamat, tetapi juga sebagai instrumen penelitian. Observasi 

dilakukan agar peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam 

keseluruhan situasi sosial sehingga diperoleh pandangan holistik 

dengan tugas berusaha menstimulus peneliti agar mengetahui       

masalah yang sebenarnya sehingga data yang diperoleh lebih objektif 

dan akurat. Teknik ini dimaksudkan untuk melakukan   pengamatan 

terhadap objek sambil mencatat hal-hal yang dianggap perlu dan 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

I. Indikator Keberhasilan 

Indikator kebehasilan berdasarkan kategori standar yang telah 

ditetapkan oleh Depdikbud, yakni: 

1. Skor hasil belajar 0-32 kategori sangat rendah 

2. Skor hasil belajar 33-54 kategori rendah 

3. Skor hasil belajar 55-64 kategori sedang 

4. Skor hasil belajar 65-84 kategori tinggi 

5. Skor hasil belajar 85-100 kategori sangat tinggi 

Untuk melihat ketuntasan belajar secara klasikal digunakan kriteria 

ketuntasan belajar menurut standar Kemdikbud yaitu 85 % dengan kategori 

tuntas individu 65% sedangkan kriteria ketuntasan di MTs Muhammadiyah 

Punnia Kecamatan Mattiro Bulu, Kebupaten Pinrang yakni 75%. 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan hasil analisis data. Hasil 

penelitian berisi implementasi penelitian yang meliputi deskripsi populasi dan 

deskripsi implementasi pembelajaran. Hasil analisis data berisi uji hipolesis 

penelitian l dan ll yang melipuli analisis pengaruh perlakuan dan analisis lebih 

lanjut. Pada pembahasan diuraikan penggaruh perlakuan beserta 

dampaknya. 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Data  

Peneliti ini menggunakan dua kelas yang digunakan yaitu 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Penentuan kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen dilakukan dengan cara memilih 

kelas secara langsung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu desain non probability sampling dengan tipe 

convinience sampling. Teknik convenience sampling merupakan 

pemilihan sanpel yang biasa digunakan untuk penelitian pendidikan 

dengan menggunakm kelas yang tersedia karma keterbatasan 

administrasi untuk memilih secara acak (Best & Kuhn. 2006: l8-l9). 

Kelas yang terpilih sebagai kelas kontrol adalah kelas VIII/A dan kelas 



 

eksperimen adalah kelas VIII/B dengan total jumlah masing-masing 20 

siswa.  

Sampel dalam penelitian ini lerdiri dari dua kelas yaitu kelas VIIIA 

dan VIIIB. Kelas VIIIA sebagai kelompok kontrol dengan jumlah 20 

siswa yang lerdiri dari 8 siswa laki-Iaki dan 12 siswa perempuan. 

Sedangkan kelas VIIIB sebagai kelompok eksperimen dengan jumlah 

20 siswa yang terdiri dari l0 siswa laki-Iaki dan I0 siswa perempuan.  

Dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) yang diterapkan di kelas VIIIB atau 

disebut kelas eksperimen dan kelas VIIIA sebagai kelas kontrol atau 

tidak diberikan perlakuan model pembelajaran Higher Order Thinking 

Skills (HOTS). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

yaitu metode tes yakni tes awal dan tes akhir. Metode tes digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pokok materi pelajaran 

bahasa Indonesia pada kelas VIIIA dan kelas VIIIB MTs. 

Muhammadiyah Punnia Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan 

mulai hari Senin, 21 September 2020 sampai dengan hari Kamis, 15 

Oktober 2020 dengan 2 kali pertemuan setiap minggu. Peneliti 

menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran Higher Order Thinking Skills (HOTS).  

Berikut ini adalah data yang didapat dari hasil dokumentasi, yaitu 

data-data nilai pelajaran bahasa Indonesia dari kelas eksperimen dan 



 

kelas kontrol. Dimana kelas eksperimen adalah kelas VIIIB dan kelas 

kontrol adalah kelas VIIIA. 

 

a. Data nilai bahasa Indonesia kelas eksperimen VIIIB 

Tabel 4.1 Statistik distribusi skor Pretest Bahasa Indonesia  

                 Kelas Eksperimen 

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 

Skor ideal 

Skor tertinggi 

Skor terendah 

Rentang skor 

Skor rata-rata 

20 

100,00 

85,00 

52,00 

33,00 

71,50 

 

Pada tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa skor tertinggi yang 

dicapai siswa adalah 85,00 dan skor terendah adalah 52,00, 

dengan rentang skor adalah 33,00 dari skor ideal 100,00. 

Sedangkan skor rata-rata dari 20 orang obyek adalah 71,50.  

Tabel 4.2. Data Hasil Pretest Bahasa Indonesia  

                 Kelas Eksperimen  

No Perolehan Nilai Frekuensi  Persentase  Kategori   



 

1. 85 – 100 1 5,00% Sangat tinggi 

2. 75 – 84 3 15,00% Tinggi  

3. 65-74 10 50,00% Sedang  

4. 55-64 5 25,00% Rendah  

5. 0-54 1 5,00% Sangat Rendah 

Jumlah  20 100%  

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perolehan nilai 

yang dicapai siswa, dimana 1 siswa atau 5% yang mencapai nilai 

tertinggi 85-100, yang memperoleh nilai 75-84 berjumlah 3 orang 

siswa dengan persentase 15%, perolehan nilai 65-74 dengan 

kategori sedang, berjumlah 10 orang siswa dengan persentase 

50% dan perolehan nilai 55-64 dengan kategori rendah berjumlah 5 

orang dengan persentase 25%. Sedangkan nilai 0-64 dengan 

kategori sangat rendah berjumlah 1 orang siswa atau 5,%. 

b. Data Nilai Bahasa Indonesia Kelas Kontrol VIIIA 

     Tabel 4.3. Statistik distribusi skor Pretest Bahasa  

                       Indonesia Kelas Kontrol 

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 

Skor ideal 

Skor tertinggi 

20 

100,00 

82,00 



 

Skor terendah 

Rentang skor 

Skor rata-rata 

48,00 

34,00 

71,25 

 

Pada tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa skor tertinggi yang 

dicapai siswa adalah 82,00 dan skor terendah adalah 48,00, 

dengan rentang skor adalah 34,00 dari skor ideal 100,00. 

Sedangkan skor rata-rata dari 20 orang obyek adalah 71,25. 

Tabel 4.4. Data Hasil Pretest Bahasa Indonesia  

         Kelas Kontrol  

No Perolehan Nilai Frekuensi  Persentase  Kategori   

1. 85 – 100 1 5,00% Sangat tinggi 

2. 75 – 84 3 15,00% Tinggi  

3. 65-74 9 45,00% Sedang  

4. 55-64 6 30,00% Rendah  

5. 0-54 1 5,00% Sangat Rendah 

Jumlah  20 100%  

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perolehan nilai 

yang dicapai siswa, dimana 1 siswa atau 5% yang mencapai nilai 

tertinggi 85-100, yang memperoleh nilai 75-84 berjumlah 3 orang 

siswa dengan persentase 15%, perolehan nilai 65-74 dengan 



 

kategori sedang, berjumlah 9 orang siswa dengan persentase 45% 

dan perolehan nilai 55-64 dengan kategori rendah berjumlah 6 

orang dengan persentase 30%. Sedangkan nilai 0-64 dengan 

kategori sangat rendah berjumlah 1 orang siswa atau 5,%. 

Selain data-data yang didapat dari dokumentasi di atas, peneliti 

juga menampilkan data-data hasil dari posttest yang didapat dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Di mana data tersebut didapat setelah 

melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut ini adalah daftar 

data-data tersebut, yaitu: 

a. Data nilai posttest bahasa Indonesia kelas eksperimen 

       Tabel 4.3 Data Nilai Posttest Bahasa Indonesia Kelas  

                       Eksperimen 

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 

Skor ideal 

Skor tertinggi 

Skor terendah 

Rentang skor 

Skor rata-rata 

20 

100,00 

97,00 

73,00 

24,00 

83,50 

 

Pada tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa skor tertinggi yang 

dicapai siswa adalah 97,00 dan skor terendah adalah 73,00, 



 

dengan rentang skor adalah 24,00 dari skor ideal 100,00. 

Sedangkan skor rata-rata dari 20 orang obyek adalah 83,50. 

Tabel 4.6. Data Hasil Postest Bahasa Indonesia  

         Kelas Eksperimen  

No Perolehan Nilai Frekuensi  Persentase  Kategori   

1. 85 – 100 3 15,00% Sangat tinggi 

2. 75 – 84 15 75,00% Tinggi  

3. 65-74 2 10,00% Sedang  

4. 55-64 0 0,00% Rendah  

5. 0-54 0 0,00% Sangat Rendah 

Jumlah  20 100%  

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perolehan nilai 

yang dicapai siswa, dimana 3 siswa atau 15% yang mencapai nilai 

tertinggi 85-100, yang memperoleh nilai 75-84 berjumlah 15 orang 

siswa dengan persentase 75%, perolehan nilai 65-74 dengan 

kategori sedang, berjumlah 2 orang siswa dengan persentase 10% 

dan tidak ada lagi siswa yang memperoleh nilai kategori rendah 

dan sangat rendah. 

b. Data nilai bahasa Indonesia kelas kontrol 

Tabel 4.7. Data Nilai Posttest bahasa Indonesia Kelas Kontrol 



 

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 

Skor ideal 

Skor tertinggi 

Skor terendah 

Rentang skor 

Skor rata-rata 

20 

100,00 

84,00 

54,00 

30,00 

77,80 

 

Pada tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa skor tertinggi yang 

dicapai siswa adalah 84,00 dan skor terendah adalah 54,00, 

dengan rentang skor adalah 30,00 dari skor ideal 100,00. 

Sedangkan skor rata-rata dari 20 orang obyek adalah 77,80. 

Tabel 4.8. Data Hasil Posttest bahasa Indonesia  

         Kelas Kontrol  

No Perolehan Nilai Frekuensi  Persentase  Kategori   

1. 85 – 100 0 5,00% Sangat tinggi 

2. 75 – 84 2 10,00% Tinggi  

3. 65-74 10 50,00% Sedang  

4. 55-64 7 35,00% Rendah  

5. 0-54 1 5,00% Sangat Rendah 

Jumlah  20 100%  

 



 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perolehan nilai 

yang dicapai siswa, dimana 0 siswa atau 0% yang mencapai nilai 

tertinggi 85-100, yang memperoleh nilai 75-84 berjumlah 2 orang 

siswa dengan persentase 10%, perolehan nilai 65-74 dengan 

kategori sedang, berjumlah 10 orang siswa dengan persentase 

50% dan perolehan nilai 55-64 dengan kategori rendah berjumlah 7 

orang dengan persentase 35%. Sedangkan nilai 0-64 dengan 

kategori sangat rendah berjumlah 1 orang siswa atau 5,%. 

2. Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 

dan Kelompok Kontrol 

a. Perbandingan Niai Pretest Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Berdasarkan pengukuran kemampuan awal (pretest) kelas 

VIIIB sebagai kelompok eksperimen diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 71,50. Sedangkan nilai rata-rata pretest kelas VIIIA 

sebagai kelompok kontrol ialah 71,25. Data pretest kedua kelompok 

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.9. Perbandingan Nilai Pretest Kelompok Eksperimen  

                 dan Kelompok Kontrol 

Kelompok Eksprimen Kontrol 

Nilai Rata-rata 71,50 71,25 

 



 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai pretest kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol memiliki selisih nilai yang sangat 

tipis yakni sebesar 0,25. Data tersebut menunjukkan perbedaan 

kemampuan awal kedua kelompok yang tidak terlalu signifikan. 

b. Perbandingan Nilai Posttest Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Peneliti memberikan posttest pada akhir pemberian perlakuan 

dengan tujuan mengetahui menyimpulkan teks berita. Hasil 

posttest menunjukkan perolehan nilai rat-rata kelompok 

eksperimen yaitu 83,50 dan nilai rata-rata posttest kelompok 

kontrol yaitu 77,80. Data posttest yang diperoleh kedua kelompok 

tersebut disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.10. Perbandingan Nilai Posttest Kelompok  

                   Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

Kelompok Eksperimen Kontrol 

Nilai Rata-rata 83,50 77,80 

 

Berdasarkan tabel di atas, selisih nilai rata-rata posttest 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ialah 5,70. 

Kemampuan menyimpulkan teks berita siswa kelompok eksperimen 



 

lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kemampuan menyimpulkan teks berita siswa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol memiliki perbedaan yang 

signifikan. 

3. Deskripsi Hasil Penelitian 

a. Uji Kemampuan Awal 

Data penelitian berupa pretest dianalisis untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan kemampuan awal kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol. Data tersebut dianalisis homogenitas 

variansnya dengan menggunakan rumus Uji-F. Adapun uji 

homogenitas dua kelompok yang memiliki jumlah subjek sama.  

Nilai F hitung selanjutnya dibandingkan dengan harga F tabel 

dengan dk pembilang= (neksperimen-1) dan dk penyebut= (nkontrol-

1). Jika  F  hitung  <F  tabel,  maka  dapat  disimpulkan  varians  

kedua kelompok homogen, begitu juga sebaliknya, jika harga F 

hitung > F tabel maka dapat disimpulkan varians kedua kelompok 

tidak homogen. 

Tabel 4.11. Uji Homogenitas 

 Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

N 20 20 

Mean 83 77 

s1 11,94 12,90 

S1 121,669 143,619 

 



 

 

Berdasarkan tabel dan perhitungan nilai F di atas diperoleh nilai 

F hitung sebesar 1,18, nilai dk pembilang (20-1= 19) dan nilai dk 

penyebut (20-1= 19). Berdasarkan dk tersebut dan untuk kesalahan 

5% maka harga F tabel= 2,19. Nilai F hitung ternyata lebih kecil 

daripada nilai F tabel, yaitu 1,18 < 2,19, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa varians kelompok kontrol maupun kelompok 

eksperimen di atas homogen dan peneliti dapat melanjutkan 

penelitian dengan memberikan perlakuan pada masing-masing 

kelompok. 

b. Uji Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ho : Tidak terdapat Pengaruh Penggunaan Pembelajaran 

HOTS terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia MTs. 

Muhammadiyah Punnia”. 

Hi : Terdapat Pengaruh Penggunaan Pembelajaran HOTS 

terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia MTs. 

Muhammadiyah Punnia”. 

Pengujian hipotesis menggunakan rumus statistik t-test. Data 

yang dianalisis adalah data posttest kedua kelompok. Jika t hitung> t 

tabel pada taraf signifikansi 5% dengan df= 39, maka Ha diterima. 



 

Sebaliknya, jika t hitung< t tabel maka ha ditolak dan Ho diterima. 

Pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12. Uji Hipotesis 

 Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Mean 83,50 77,80 

N 20 20 

Thitung 2, 646 
Analisis t hitung (2,646)> t tabel (2,021) 

 

Berdasarkan perhitungan t-test diperoleh nilai t hitung sebesar 

2,646. Harga t hitung (2,646) > t tabel (2,021) sehingga dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan HOTS dalam pembelajaran 

menyimpulkan teks berita untuk kelas VIII MTs Muhammadiyah 

Punnia Kabupaten Pinrang dikatakan efektif. 

B. Pembahasan 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti memberikan pretest pada 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Pretest tersebut 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal kedua kelompok berbeda 

signifikan atau tidak. Hasil pretest menunjukkan nilai pretest kelompok 

eksperimen ialah sebesar 71,50 sedangkan kelompok kontrol memiliki nilai 

rata-rata sebesar 71,25. 

Homogenitas pretest kedua kelompok penelitian dihitung 

menggunakan rumus uji-F dan diperoleh nilai F hitung (1,18) < F tabel 



 

(2,19), sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki 

kemampuan awal yang sama. Oleh karena itu, peneliti melanjutkan 

pengumpulan data penelitian dengan memberi perlakuan pada masing-

masing kelompok. Kelompok eksperimen melakukan pembelajaran 

menyimpulkan teks berita dengan menggunakan pembelajaran HOTS, 

sedangkan kelompok kontrol melaksanakan pembelajaran menyimpulkan 

teks berita dengan metode konvensional. Setelah pemberian perlakuan, 

diperoleh data berupa hasil nilai kemampuan menyimpulkan teks berita 

siswa yang menggunakan pembelajaran HOTS lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai kemampuan menyimpulkan teks berita siswa yang 

menerapkan metode konvensional. Data tersebut dapat dilihat dari nilai 

posttest kedua kelompok yang diuji menggunakan t-test. 

Harga t hitung menunjukkan angka sebesar (2,646 ) > t tabel (2,021) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menyimpulkan teks berita 

siswa yang menggunakan pembelajaran HOTS lebih tinggi dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional. Hal tersebut juga ditunjukkan 

berdasar perolehan nilai rata-rata kedua kelompok. Nilai rata-rata posttest 

kelompok eksperimen yaitu 83,50, sedangkan kelompok kontrol memiliki 

nilai rata-rata posttest sebesar 77,80. Kondisi akhir kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol menunjukkan perbedaan dikarenakan pemberian 

perlakuan yang berbeda. Pada kelas kontrol yang menerapkan 

pembelajaran konvensional, hanya beberapa siswa yang antusias untuk 

bertanya dan aktif dalam pembelajaran. Selain itu, siswa kurang cermat 



 

dalam berpikir dan menelaah soal dalam  teks berita. Beberapa siswa sulit 

memikirkan dan menyimpulkan teks berita yang ditanyakan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, kondisi aktivitas dan cara berpikir 

siswa dengan menggunakan soal HOTS pada kelompok eksperimen 

membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Soal-soal Hots yang 

diberikan kepada siswa membuat siswa memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi untuk memahami soal teks bacaan. Siswa antusias dalam 

mengajukan pertanyaan dan memperdalam informasi yang berkaitan 

dengan materi yang diajarkan. Penguasaan siswa terhadap materi tersebut 

semakin meningkat pada setiap pemberian perlakuan. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Sarwinda (2009:21) yang menyatakan bahwa 

menggunakan pembejaran HOTS memiliki banyak kelebihan dibandingkan 

dengan metode konvensional. 

Dari kedua kelas yang diteliti, tampak bahwa menggunakan 

pembelajaran HOTS membuat siswa lebih aktif menggali informasi dan 

meningkatkan cara berpikirnya dalam menyimpulkan teks berita. Dengan 

demikian, pembelajaran dengan menggunakan HOTS membuat siswa 

menjadi lebih berpikir kritis untuk menentukan jawaban dari soal yang dia 

kerjakan. 

 

 

BAB V 



 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil simpulan bahwa 

penggunaan Pembelajaran Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa 

kelas VIII MTs. Muhammadiyah Punnia Kabupaten Pinrang. Penggunaan 

pembelajaran Higher Order Thinking Skills (HOTS) terhadap hasil belajar 

bahasa Indonesia dengan perhitungan t-test diperoleh nilai t hitung 

sebesar 2,646. Hasil t hitung (2,646) > t tabel (2,021) sehingga dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran Higher Order Thinking Skills (HOTS) lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Siswa menjadi lebih 

aktif dalam menyelesaikan soal yang membuat peserta didik berpikir kritis 

tingkat tinggi. 

B. Saran 

1. Bagi Siswa 

Diharapkan kajian dalam penelitian ini dapat memberikan sedikit 

ilmu dalam mencetak lulusan yang berkualitas, berilmu, dan selalu 

kreatif dalam menemukan hal baru. Selain itu, dengan pembelajaran 

ini mampu memberikan suasana baru dalam proses pembelajaran 

dan dapat meningkatkan semangat dan keaktifan siswa. 

 

2. Bagi Guru 



 

Dengan pembelajaran Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

diharapkan guru termotivasi untuk menemukan pembelajaran yang 

dapat merangsang berpikir tinggi siswa. Selain itu, guru juga 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran agar 

hasilnya memenuhi harapan, baik bagi siswa, orang tua, maupun 

masyarakat. 

3. Bagi Sekolah 

Agar tujuan pendidikan dapat tercapai, sekolah harus membekali 

siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif. Sekolah perlu mengembangkan model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan taraf berpikir siswa agar hasil belajar siswa bisa 

lebih maksimal. 

4. Bagi Penulis 

Dengan pembelajaran ini semoga dapat menambah wawasan dan 

pemahaman bagi peneliti guna menyempurnakan bekal dimasa 

depan. Sedangkan kepada peneliti selanjutnya, disarankan dapat 

mengembangkan hasil penelitian ini untuk variabel-variabel yang lebih 

inovatif, sehingga dapat menambah wawasan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, khususnya pembelajaran Bahasa Indonesia. 
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