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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum 

sebelumnya untuk menghadapi tantangan eksternal (globalisasi). 

Tantangan eksternal terkait dengan isu globalisasi dan beberapa isu 

tentang masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi, kemajuan 

pendidikan ditingkat internasional, dan industri kreatif. Dalam 

menghadapi kemajuan pendidikan ditingkat internasional terdapat sistem 

evaluasi. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar 

pemberlakuan Kurikulum 2013, dan diharapkan bisa meningkatkan 

keterampilan peserta didik dalam menghadapi tantangan abad ke-21. 

Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran berbasis aktivitas, yang 

diharapkan akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang terintegrasi. (Suryatini dan Baehaqi, 2018: 9).  

Karakteristik keterampilan abad ke-21 menurut Dabbagh (2007: 221) 

dalam (Suryatini dan Baehaqi, 2018: 6) “(1) keterampilan belajar sosial, 

(2) keterampilan dialogis, (3)  keterampilan evaluasi diri dan kelompok 

(intospeksi), (4) keterampilan refleksi”. Kebijakan tersebut mengacu pada 

kebutuhan untuk keterampilan hidup di abad ke-21. Dalam Permendikbud 

No. 21 Tahun 2016 (Standar Isi) menyatakan bahwa salah satu 

kompetensi pada mata pelajaran matematika yaitu, menunjukkan sikap 

logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 

Dimana kritis dan kreatif itu merupakan kategori kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Nizam (2016) dalam penelitian I Wayan (2017) 

menyatakan bahwa penilaian di Indonesia diarahkan pada model 

penilaian Higher Order Thinking Skills (HOTS). 
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Dalam tingkatan revisi Taksonomi Bloom yang dilakukan oleh 

Kratwohl dan Anderson meliputi mengingat (C1), memahami (C2), 

mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan 

mecipta (C6). Dimana tingkatan C4, C5, dan C6 merupakan tingkat 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills). 

Kategori menganalisis (C4) adalah menguraikan suatu permasalahan atau 

obyek ke unsur-unsur penyusunnya dan menentukan bagaimana saling 

berkaitan antar unsur-unsur penyusun tersebut dengan struktur besarnya. 

Sedangkan kategori mengevaluasi (C5) didefinisikan membuat suatu 

keputusan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Mengevaluasi 

termasuk juga proses kognitif memeriksa dan mengkritisi. Mencipta atau 

mengkreasi (C6) adalah menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama 

untuk membentukk keseluruhan secara koheren atau fungsional; 

menyusun kembali unsur-unsur kedalam pola atau struktur baru. (King, 

Goodson, & Rohani, 2010: 1) menyatakan bahwa “Higher order thinking 

skills include critical, logical, reflective, metacognitive, and creative 

thinking “ yang berarti keterampilan berpikir tingkat tinggi meliputi 

kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Thomas & 

Thorne (2009) menyatakan bahwa berpikir tingkat tinggi adalah berpikir 

pada level yang lebih tinggi dari pada sekedar mengingat fakta atau 

menceritakan kembali sesuatu yang didengar kepada orang lain (Jailani & 

Sugiman, 2018: 3). Conklin (2012:14) dalam menyatakan bahwa 

karakteristik Higher Order Thinking Skill adalah “characteristics of 

higher-order thinking skills: higher-order thinking skills encompass both 

critical thinking and creative thinking”. Maksudnya, karakteristik 

kemampuan berpikir tingkat tinggi mencakup berpikir ktitis dan berpikir 

kreatif.  

“Analysis of students ability in solving high order thinking problems 

based on mathematical initial ability students” penelitian terdahulu oleh 

Zakkina Gais dan Ekasatya Aldila (2017) memperoleh kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan siswa keliru dalam menyelesaikan soal-
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soal higher-order thinking diantaranya kurang teliti dalam proses 

pengerjaan soal, kemampuan awal matematis siswa yang rendah, proses 

yang dilalui selama pembelajaran kurang maksimal, kurangnya 

pemahaman siswa terhadap soal, ketidaklengkapan dalam membaca soal 

dan kurangnya perhatian orang tua. Menurut Abdul Halim Abdullah, Nur 

Liyana Zainal Abidin dan Marlina Ali (2015) dalam penelitiannya yang 

berjudul Analysis of Students’ Errors in Solving Higher Order Thinking 

Skill (HOTS) Problems or the Topic of Fraction menyatakan bahwa saat 

siswa diberi pertanyaan berupa soal yang berisi elemen HOTS siswa 

cenderung membuat hampir semua jenis kesalahan yang ditemukan dalam 

analisis kesalahan newman, yaitu pemahaman, transformasi, keterampilan 

proses dan pengkodean. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki 

masalah dalam menafsirkan masalah matematika, gagal menyusun 

strategi dan mengembangkan rencana strategis, yang akhirnya 

menyebabkan kesalahan dalam memilih operasi yang terlibat dan gagal 

untuk menyatakan jawaban. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru matematika yang telah  

dilakukan diidapatkan hasil bahwa siswa kelas VIII D di SMP Negeri 2 

Wonogiri cukup mampu menyelesaikan soal-soal yang dikategorikan 

dalam Higher Order Thinking Skills (HOTS) diantaranya cukup mampu 

menyelesaikan soal dengan kategori menganalisis (C4) dan mengevaluasi 

(C5). Namun, siswa belum cukup mampu dalam menyelesaikan soal 

kategori mencipta (C6). Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kemampuan 

Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Materi Peluang kelas VIII SMP Negeri 2 Jatipurno Kabupaten Wonogiri 

Tahun Pelajaran 2018/2019”. Dengan demikian, peneliti bisa mengetahui 

kemampuan siswa dalam memahami soal-soal HOTS dan meyelesaikan 

soal-soal HOTS sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa dapat 

mencapai ranah kognitif yang diharapkan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana kemampuan siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Jatipurno 

dalam menyelesaikan soal HOTS level analisis konten peluang 

ditinjau dari kemampuan matematis ? 

b. Bagaimana kemampuan siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Jatipurno 

dalam menyelesaikan soal HOTS level evaluasi konten peluang 

ditinjau dari kemampuan matematis ?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis dan mendeskripsikan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki oleh siswa kelas VIII 

D di SMP Negeri 2 Jatipurno Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Tujuan Khusus 

a) Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VIII D di SMP Negeri 

2 Jatipurno dalam menyelesaikan soal HOTS level analisis. 

b) Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VIII D di SMP Negeri 

2 Jatipurno dalam menyelesaikan soal HOTS level evaluasi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolahan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

acuan dalam meningkatkan lulusan yang mempunyai kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (HOTS) . 

2. Bagi Guru 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi dan evaluasi bagi guru dalam memaksimalkan kemampuan 

peserta didik dalam ketrampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) 

khususnya dalam materi peluang. 

3. Bagi Siswa 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan siswa bisa meningkatkan 

kemampuan dalam menyelesaikan soal-soal tipe higher order thinking 

skill (HOTS). 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur 

dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian ini bisa 

berkembang menjadi lebih baik lagi. 

 


