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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Proses pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung 

terciptanya manusia yang cerdas serta mampu berfikir kritis di era globalisasi. 

Salah satunya dengan mengembangkan High Order Thinking Skills (HOTS). 

Menurut Setiawati (2019, hlm. 36) mengemukakan pendapat bahwa HOTS 

merupakan kemampuan berfikir tingkat tinggi yang berada pada tingkat 

kemampuan menganalisis (C4), mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6) menurut  

taksonomi Bloom. Sejalan dengan pemaparan Heong dkk. (2011, hlm. 121) 

menyatakan bahwa “It requires someone to apply new information or prior 

knowledge and manipulate the information to reach possible answer in new 

situation.”. Artinya, kemampuan berpikir tingkat tinggi menghendaki seseorang 

untuk menerapkan informasi baru atau pengetahuan sebelumnya dan 

memanipulasi informasi untuk menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi 

baru, tidak berbeda jauh dari definisi sebelumnya, HOTS sesuai dengan Standar 

Internasional, yaitu Organization de Cooperation et de Developpement 

Evonomiques (OCDE), Trends International Mathematics and Science Study 

(TIMMS) dan Survey Program for International Student Assessment (PISA), 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keretampilan, 

dan nilai (values) dalam membuat penalaran dan refleksi dalam memecahkan 

sesuatu masalah, mengambil keputusan, dan mampu menciptakan sesuatu yang 

bersifat inovatif. 

Pendidikan abad ke-21 yang merupakan abad dengan segala kemajuan yang 

menuntut manusia memiliki berbagai keterampilan yang perlu dikuasai. Melalui 

pemberlakuan kurikulum 2013, merupakan wahana dalam pengembangan HOTS 

para peserta didik. Untuk melatih dan mengembangkan HOTS peserta didik dapat 

dilakukan sejak di Sekolah Dasar (SD). Tujuan HOTS dalam pendidikan agar 

peserta didik memiliki kompetensi berpikir kritis (criticial thinking skills), kreatif 

dan inovasi (creative and innovative thinking skills), kemampuan berkomunikasi 

(communication skill), kemampuan bekerja sama (collaboration skills) dan 

kepercayaan diri (confidence). 
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Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 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. Demi membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik, harus 

dimulai dari kualitas pembelajaran yang terpusat pada diri peserta didik. Rusman 

(2015, hlm.141) memberikan pendapat mengenai kualitas kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan sangat bergantung pada perencanaan, pelaksanaan proses 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Tugas guru bukan semata-mata 

mentransferkan ilmu pengetahuan (teacher centered), melainkan lebih kepada 

membelajarkan peserta didik sebagai subyek pembelajaran (student centered). 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bahan kajian yang penyederhaanya 

adaptasi, seleksi dan modifikasi dari konsep-konsep dan keterampilan disiplin 

ilmu sejarah, geografi, sosiologi, antropologi dan ekonomi yang diorganisasikan 

secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pembelajaran. Budiarti (2016, hlm. 26) 

memberikan pendapat bahwa tujuan pembelajaran IPS di SD secara umum 

menggambarkan penekanan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran dan menyelesaikan pendidikan di SD. 

Melihat pentingnya kemampuan HOTS pada abad ke-21 maka sudah menjadi 

keharusan untuk mengembangkan kemampuan ini. Berdasarkan data Global 

Creativity Index (GCI) tahun 2015 negara Indonesia hanya menempati peringkat 

ke 115 dari total 139 negara. Survei yang dilakukan oleh Martin Prosperity 

Institute dengan tiga indikator sebagai penilaiannya yaitu teknologi, talent dan 

toleransi. Indikator talent berkaitan dengan kapasitas atau kemampuan sumber 

daya manusia disuatu negara. Sumber daya manusia ikut diperbandingkan karena 

mempengaruhi bidang teknologi. Peringkat tersebut menunjukan bahwa Indonesia 

memiliki kemampuan kreativitas yang rendah. Jika pendidikan di Indonesia tidak 

menerapkan pengembangan HOTS dengan sungguh-sungguh maka kualitas 

kemampuan sumber daya manusia tidak akan berkuliatas dan menjadi peringkat 
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pendidikan yang rendah di dunia. Pada perkembangan abad ke-21, tujuan 

penelitian harus benar-benar tersampaikan dengan baik. Soal tes yang diberikan 

kepada peserta didik harus mengacu kepada indikator HOTS untuk meningkatkan 

cara berfikir peserta didik . Hasil pengamatan ketika  PPL di SDN Cibiru 09 

dalam pelaksannaan pembelajaran dikelas bahwa didalam buku siswa kelas V ada 

beberapa soal tes dalam subtema yang belum menggali keterampilan HOTS dan 

masih mengembangkan keterampilan tingkat rendah yakni mengingat (C1) 

memahami (C2), menerapkan (C3).  

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Windra  (2017, hlm. 64) di SDN 

1 Cibeureum dan SDN Citapen bahwa dalam pengembangan soal-soal masih 

mengembangkan keterampilan tingkat rendah atau lower-order thinking skills 

(LOTS). Soal yang dikembangkan masih pada tingkat mengingat (C1), 

memahami (C2) dan mengaplikasikan (C3). Herawati (2014) menyatakan 

“assessment yang digunakan di sekolah-sekolah tersebut belum mengembangkan 

HOTS peserta didik terutama untuk peserta didik kelas tinggi”. Maka muncul 

kebutuhan untuk dilakukannya pengembangan soal yang dapat mengukur 

pengembangan HOTS.  Soal tes ditinjau dari pengembangan HOTS diharapkan 

akan mampu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, terbukti dari 

pemaparan diatas yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi 

seseorang tidak hanya mengingat kembali/recall informasi tapi mampu 

menunjukkan pemahaman diri dan bernalar terhadap suatu fenomena sehingga 

melahirkan tindakan atau solusi dari suatu permasalahan.  

Hasil penelitian Fajriyah (2017) pada SD pilot project Kurikulum 2013 di 

Kota Semarang menunjukan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa 

masih berada pada kategori kurang. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian peserta 

didik pada setiap indikator HOTS. Kemampuan mengklasifikasi dan induksi 

peserta didik berada pada level cukup. Sedangkan kemampuan deduksi, analisis 

kesalahan, analisis perspektif, membuat keputusan, pengalaman, pemecahan 

masalah penemuan yang dimiliki siswa berada pada level rendah. Hal ini berarti 

penerapan dan pengembangan HOTS pada peserta didik di SD perlu ditingkatkan 

lagi. Hal ini dikarenakan sistem penilaian yang dilakukan masih mengutamakan 

tes tertulis yang terbatas pada pengukuran kemampuan mengingat dan memahami. 
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Dalam taksonomi kemampuan tersebut termasuk dalam keterampilan berfikir 

tingkat rendah. 

Bedasarkan hasil dari studi pendahuluan dan temuan penelitian terdahulu, 

dapat disimpukan bahwa dalam pengembangan soal-soal didalam buku siswa 

masih mengembangkan keterampilan tingkat rendah atau lower-order thinking 

skills (LOTS). Soal yang dikembangkan masih pada tingkat mengingat (C1), 

memahami (C2) dan menerapkan (C3).  

Permendikbud Nomor 8 tahun 2016 Tentang Buku yang digunakan oleh 

satuan pendidikan, buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk 

mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti yang dinyatakan layak oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan 

pendidikan. Saat ini buku teks yang dimaksud yaitu buku tema yang dikeluarkan 

oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 

Dalam dunia pendidikan tentu tak lepas dari peranan buku, seperti dalam 

Permendikbud Nomor 8  tahun 2016 tentang buku teks pelajaran dijelaskan bahwa 

buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan disekolah yang 

memuat materi pembelajaran yang disusun berdasarkan standar nasional. Buku 

teks merupakan salah satu sarana pembelajaran yang sangat penting dan strategis 

untuk menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran siswa di sekolah dan 

di rumah. Di sekolah, buku teks dapat dipandang sebagai sarana yang potensial 

untuk mengimplementasikan kurikulum. Pada panduan pada buku siswa 

kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh Permendikbud dijelaskan bahwa kegiatan 

pembelajaran di buku ini didesain untuk mengembangkan kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. 

Untuk dapat menilai pengembangan HOTS pada soal tes dalam buku siswa 

ini diperlukan alat ukur yang sesuai untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

yang telah dicapai peserta didik dalam proses pembelajaran, dimana pada 

kurikulum 2013,  penilaian diatur dalam Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 

tentang standar penilaian pendidikan, penilaian di sekolah harus dilaksanakan 

secara komprehensif baik inputnya, proses maupun produk. Penilaian seharusnya 

dilaksanakan dengan memegang prinsip dari penilaian itu sendiri. Begitupun 

dengan soal-soal yang akan diberikan kepada peserta didik tentu harus diarahkan 
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pada upaya membangun kompetensi abad ke-21. Kompetensi tersebut dimaksud 

meliputi kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan 

berkolaborasi dan berkomunikasi, serta kemampuan menguasasi teknologi 

informasi dan komunikasi (Abidin, 2018, hlm. 303). 

Dalam Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan, penilaian disekolah harus dilaksanakan secara komprehensif. 

Berdasarkan pendapat Arikunto (2015, hlm. 72) sebuah tes yang dapat sikatan 

baik sebagai alat pengukur, harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki 

validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Adapun 

indikator untuk mengukur HOTS meliputi menganalisis (C4), mengevaluasi (C5) , 

dan mencipta (C6) karena itu peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana aspek 

pengembangan HOTS pada soal tes IPS pada buku tema yang digunakan siswa di 

sekolah. Maka judul penelitian yang akan dilaksanakan adalah “Analisis Soal Tes 

Materi IPS Pada Buku Siswa Kelas V Ditinjau Dari Pengembangan HOTS”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Sebagaimana dengan latar belakang penelitian yang telah disusun, penulis 

memaparkan rumusan masalah “Apakah Soal Tes Materi IPS dalam Buku Siswa 

Kelas V memuat Pengembangan HOTS”  

1. Apakah soal tes materi IPS dalam buku siswa kelas V memuat dimensi 

menganalisis (C4) ? 

2. Apakah soal tes materi IPS dalam buku siswa kelas V memuat dimensi 

mengevaluasi (C5) ? 

3. Apakah soal tes materi IPS dalam buku siswa kelas V memuat dimensi 

mencipta (C6) ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan ini memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kesesuaian soal tes materi IPS pada buku siswa kelas V 

dengan dimensi menganalisis (C4). 

2. Mendeskripsikan kesesuaian soal tes materi IPS pada buku siswa kelas V 

dengan kategori dimensi mengevaluasi (C5). 
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3. Mendeskripsikan kesesuaian soal tes materi IPS pada buku siswa kelas V 

dengan dimensi menncipta (C6). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan pun memberikan manfaat pada tiga hal, yaitu 

terhadap peneliti, peserta didik, serta guru dan sekolah yang secara rinci 

dideskripsikan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi mengenai analisis 

ditinjau dari pengembangan HOTS pada buku siswa. Penelitian memberi 

gambaran standar pengembangan HOTS pada soal tes materi IPS yang terdapat 

pada buku siswa yang digunakan sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Untuk guru, 

Guru yang terlibat dalam penelitian ini dapat merasakan manfaat penelitian 

menjadi pertimbangan untuk menggunakan soal tes pada buku siswa untuk 

pengembangan HOTS. Selain itu memberi gambaran mengenai soal tes IPS 

sebagai instrument penilaian yang sesuai dengan pengembangan HOTS untuk 

mengembangkan keterampilan berfikir tingkat tinggi peserta didik.   

b. Untuk peneliti, 

Dengan pelaksanaan penelitian ini, manfaat yang diterima dari peniliti 

adalah langkah dalam mengeksplorasi pengetahuan dan memberi data mengenai 

kesesuaian soal tes IPS dalam buku tema ditinjau dari pengembangan HOTS yang 

perlu dikuasai peserta didik khususnya pada buku siswa kelas V. 

 

1.5  Struktur Organisasi Skripsi 

Penulisan struktur organisasi skripsi ini terdiri dari lima bagian. Setiap bagian 

memuat tentang berbagai unsur sesuai dengan pelaksanaan penelitian yang 

memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya dan setiap bagian disebut BAB. 

BAB 1 merupakan awal pelaksanaan penelitian yang terdiri dari beberapa 

pokok permasalahan, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian 
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yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian untuk menerangkan hasil 

dari penelitian serta struktur organisasi skripsi. 

BAB II berisi kajian pustaka secara teoritis mengkaji setiap variabel setiap 

penelitian.  

BAB III Metodelogi penelitian, berisi tentang motodel dan desain penelitian, 

objek penelitian, sumber data penelitian, pengumpulan data, dan instrumen 

penelitian, prosedur penelitian dan teknik analisis data.  

BAB IV Temuan  dan pembahasan, berisi mengenai pencapaian temuan 

penelitian berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan temuan penelitian 

untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang di susun.  

BAB V Simpulan dan saran, berisi mengenai simpulan berupa uraian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah secara komprehesif 

berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan serta saran yang 

direkomendasikan terhadap masalah yang diteliti juga untuk analisis selanjutnya.   


