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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Dewasa ini, perkembangan teknologi dan semua hal perangkat 

teknologi sudah tidak asing lagi. Perkembangan zaman di abad ke 21 ini 

menuntut sumber daya manusia menjadi pribadi yang kreatif, inovatif dan kritis 

dalam berpikir. Salah satu tujuan pembelajaran abad 21 difokuskan untuk 

menghasilkan tenaga kerja yang memiliki global competitiveness. Ini bisa 

dicapai dengan upaya intensif mengembangkan peserta didik dengan 

pemahaman pengetahuan yang mendalam, kemampuan memecahkan masalah 

dengan baik, kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta kemampuan inovatif. 

Dengan kata lain, peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan 

berpikirnya ke jenjang yang lebih tinggi (Widana, 2017, hlm 32-33).  

Salah satu kemampuan untuk menunjang peserta didik menjadi pribadi 

yang memiliki global competitivness ialah Higher Order Thinking Skills atau 

bisa disebut HOTS. Kemampuan ini umumnya dianggap sebagai kemampuan 

wajib yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik pada abad 21. HOTS bisa 

disisipkan melalui asesmen dalam proses kegiatan belajar mengajar.  

Asesmen yang baik memiliki beberapa kriteria yang harus dipenPHi. 

Asesmen yang baik menurut Norici et al. (2011) memiliki validitas atau 

koherensi. Maksud dari kriteria ini ialah sebuah penilaian harus memiliki 

banyak bukti yang koheren dan mendukung hasil penilaian untuk tujuan 

tertentu. Kriteria asesmen yang baik selanjutnya ialah reproduksibilitas atau 

konsistensi yaitu hasil dari penilaian akan sama jika diulangi pada keadaan yang 

serupa. Asesmen yang baik juga harus memiliki kesetaraan di mana penilaian 

yang sama menghasilkan skor yang sama jika diberikan pada institusi atau 

siklus yang berbeda.  

Kriteria lain dari asesmen yang baik yaitu kelayakan artinya  penilaian 

praktis, realistis dan masuk akal. Kriteria lain dari sebuah penilaian yang baik 

ialah efek terhadap pendidikan. Maksud dari kriteria ini ialah sebuah penilaian 
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diharapkan mampu memotivasi peserta didik yang membawa mereka untuk 

mempersiapkan cara yang bermanfaat. Kriteria lain yang harus dipenPHi oleh 

sebuah asesmen yang baik adanya efek katalitik artinya penilaian memberikan 

hasil dan umpan balik dengan cara menciptakan, meningkatkan dan 

mendukung pendidikan di masa yang akan datang. Kriteria terakhir dari 

asesmen yang baik ialah adanya akseptabilitas artinya pembuat penilaian 

menemukan proses penilaian dan hasilnya kredibel (Norcini et al., 2011, hlm 

209-211) .  

Salah satu kriteria asesmen yang baik yaitu panilaian harus memiliki 

efek katalik artinya penilaian memberikan hasil dan umpan balik dengan cara 

menciptakan, meningkatkan dan mendukung pendidikan di masa yang akan 

datang. Salah satu kriteria ini sebaiknya menjadi rujukan tenaga pendidik 

bahwa sebuah asesmen harus mampu memberikan umpan balik kepada peserta 

didik agar mereka mampu mempersiapkan diri menjadi seseorang yang mampu 

beradaptasi di kehidupan abad 21 ini. Menurut Bernie Trilling (2005) 

Kemampuan umum yang harus dimilliki oleh seseorang pada abad 21 dapat 

disingkat menjadi “The seven C” yaitu Critical thinking, Creativity, 

Communication, Collaboration, Career and learning self-reliance, 

Crosscultural understanding, dan Computing / ICT literacy.  

Kemampuan The seven C  dapat didukung dengan asesmen yang 

melatihkan HOTS.  Voogt & Pareja (2010, hlm 40) menyatakan bahwa asesmen 

HOTS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatifitas dan 

kepercayaan diri (learning self-reliance). Sehingga secara tidak langsung, 

asesmen HOTS dapat menunjang kemampuan- kemampuan yang dibutPHkan 

pada abad 21. Hal ini didukung oleh pendapat dari Kemendikbud (2014) yang 

menyatakan bahwa karakter pembelajaran abad 21 sudah terakomodir dengan 

baik dalam kurikulum Nasional sebagai kerangka kerja kebijakan pendidikan 

nasional untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif 

dan afektif melalui penguatan sikap, Keterampilan dan pengetahuan yang 

integratif.  
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Di Indonesia, umumnya tiga dimensi yang mendominasi asesmen 

pembelajaran yaitu mengingat, memahami dan mengaplikasikan (Arti, 2015, 

hlm 89). Tiga dimensi ini dianggap kurang menunjukkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik sehingga perlu adanya pembelajaran yang mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Hal ini terlihat 

dari adanya kesenjangan antara keadaan soal- soal HOTS di Ujian Nasional 

dengan kondisi soal- soal yang dibuat di sekolah. Jumlah soal HOTS Ujian 

Nasional Biologi tahun 2014-2016 sekitar 29,16% (Guchi dan Putra, 2017, hlm 

35). Utami dan Aryeni (2018) menemukan bahwa jumlah soal HOTS dalam 

ujian akhir yang dibuat guru kurang dari 6%. Ada dua faktor utama yang 

mempengarPHi guru dalam mengajukan soal HOTS dalam penilaian harian. 

Faktor internal meliputi kemampuan menilai guru, pengalaman menyusun 

materi, kesadaran bahwa menyusun instrumen tes merupakan bagian dari 

kompetensi yang harus dikuasai (Sudijono, 2009, hlm 30). Faktor eksternal 

meliputi tuntutan aturan, supervisi oleh kepala sekolah, dan intensitas 

keterlibatan guru dalam pelatihan terkait pengembangan instrumen. (Ansori, 

2020, hlm 23).  

Selain itu, data yang ditunjukkan oleh Direktorat Pembinaan SMA 

Pendampingan USBN tahun pelajaran 2018/ 2019 terhadap 26 mata pelajaran 

pada 136 SMA rujukan yang tersebar di 34 provinsi menunjukkan bahwa dari 

1779 butir soal yang dianalisis sebagian besar ada pada level-1 dan level-2. Dari 

136 SMA rujukan, hanya 27 sekolah yang menyusun soal HOTS sebanyak 20 

% dari seluruh soal USBN yang dibuat, 84 sekolah menyusun soal HOTS di 

bawah 20 % an 25 sekolah menyatakan tidak tahu apakah soal yang disusun 

HOTS atau tidak. Hal itu tidak sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 yang 

lebih meningkatkan implementasi model- model penilaian HOTS (Sataloff et 

al., 2019, hlm 1). Salah satu upaya yang dapat ditempPH untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik ialah dengan 

melatih peserta didik terbiasa menghadapi suatu masalah melalui penilaian 

yang tidak menekankan pada tingkat mengetahui dan memahami saja. Materi 
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yang dikembangkan guru masih dipertanyakan dalam hal distribusi dimensi 

proses kognitif dan soal HOTS. Distribusi dimensi proses kognitif tidak terlalu 

proporsional.  

Menurut Lestari et al. (2018) untuk merancang asesmen yang 

menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi para guru dan tenaga pendidik 

harus memiliki pemahaman terhadap berbagai taksonomi dan pemeringkatan 

pemahaman peserta didik guna menguasai level kognitif dalam pemecahan 

masalah menjadi salah satu upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam 

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan tersebut, maka 

diperlukan latihan HOTS. Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar di 

kelas seperti ketika ulangan harian, UTS atau UKK, guru dapat memberikan 

soal-soal atau latihan yang memuat HOTS. Upaya lain yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan HOTS di kelas yaitu menuntut peserta didik untuk 

mengetahui dan memahami pelajaran sehingga mampu menggunakan 

informasi sebagai pengarahan diri sendiri, pengendalian sendiri, disiplin diri 

dan koreksi diri dalam berpikir serta menstimulasi Keterampilan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik (Ali et al., 2017). 

Di Indonesia, soal HOTS telah disisipkan pada Ujian Nasional setiap 

tahun dan persentase soal HOTS di UN selalu meningkat (Kemendikbud, 2017).  

Fakta ini menunjukkan bahwa HOTS di Indonesia telah diterapkan tetapi belum 

memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu diperlukan inovasi dalam 

proses pembelajaran yang mendukung HOTS. Inovasi yang digunakan dalam 

proses pembelajaran harus sesuai dengan pendidikan era revolusi industri 4.0. 

Salah satu tantangan dunia Pendidikan di era revolusi industry 4.0. ialah 

pembelajaran yang bercirikan pada pemanfaatan teknologi digital dalam proses 

pembelajaran. Sehingga pada abad 21 ini kegiatan pembelajaran daring sudah 

sepatutnya dilaksanakan guna mempersiapkan tantangan pendidikan di era 

revolusi industry 4.0.  

Adanya pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020 membuat 

hampir seluruh dunia telah memberlakukan pembelajaran daring selama kurang 
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lebih 9 bulan pada setiap jenjang pendidikan. Data menunjukkan bahwa pada 

pertengahan April 2020, 94% pelajar di seluruh dunia  terdampak pandemi yang 

mengakibatkan mereka melakukan kegiatan pembelajaran di rumah  (De Giusti, 

2020). Pembelajaran daring yang dilakukan juga berdampak pada literasi sains 

peserta didik. Menurut (Razak et.al., 2021, hlm 83) literasi sains peserta didik 

pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Firdausy (dalam Razak 

et. al, 2021, hlm 83) mengemukakan bahwa penurunan literasi sains peserta 

didik disebabkan oleh rendahnya minat baca peserta didik.  Peningkatan 

kualitas literasi sains dapat dilakukan melalui pemberian soal HOTS pada 

peserta didik. Menurut (Razak et.al., 2021, hlm 84) soal- soal HOTS harus 

diterapkan pada masa pandemi Covid-19 agar menjadi solusi untuk 

meningkatkan literasi sains peserta didik. Selain itu, peserta didik yang mampu 

menyelesaikan soal HOTS terbukti dapat meningkatkan hasil belajar sebesar 

22,87 % (Ismono, 2021, hlm 15-16). 

Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

keterlaksanaan asesmen HOTS pada konteks penyelidikan ilmiah IPA- Biologi 

di masa Pandemi Covid-19 sehingga data penelitian ini diharapkan mampu 

memengarPHi solusi peningkatan kemampuan literasi sains yang berdampak 

pada meningkatnya pula hasil PISA Indonesia.  

1.2.Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini ialah “Bagaimana assessmen HOTS pada Konteks 

Penyelidikan Ilmiah IPA- Biologi di Masa Pandemi Covid-19?” yang 

dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah asesmen HOTS pada konteks penyelidikan ilmiah telah 

dilakukan pada pembelajaran IPA- Biologi di masa pandemi Covid-19?  

2. Bagaimanakah pengalaman belajar peserta didik mendukung untuk 

dilaksanakannya asesmen HOTS pada konteks penyelidikan ilmiah IPA- 

Biologi di masa pandemi Covid-19? 



6 
Isma Nur Malasari, 2021 
PROFIL ASESMEN HOTS PADA KONTEKS PENYELIDIKAN ILMIAH IPA- BIOLOGI DI MASA PANDEMI 
COVID-19 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  |  perpustakaan.upi.edu 

3. Bagaimanakah asesmen sumatif di sekolah yang sesuai dengan asesmen 

HOTS pada konteks penyelidikan Ilmiah IPA- Biologi di masa pandemi 

Covid-19?  

4. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam 

asesmen HOTS pada konteks penyelidikan ilmiah IPA- Biologi di masa 

pandemi covid-19?  

5. Bagaimanakah perbedaan asesmen HOTS sebelum dan sesudah pandemi 

Covid-19?  

1.3.Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut 

1. Mendeksripsikan keterlaksanaan asesmen HOTS pada pembelajaran IPA- 

Biologi di masa pandemi Covid-19  

2. Mendeskripsikan pengalaman belajar peserta didik yang mendukung 

pelaksanaan asesmen HOTS IPA- Biologi di masa pandemi Covid-19  

3. Mendeksripsikan bentuk asesmen sumatif di sekolah yang sesuai dengan 

asesmen HOTS pada konteks penyelidikan ilmiah IPA- Biologi di masa 

pandemi Covid-19  

4. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh tenaga pengajar dan peserta 

didik dalam penerapan asesmen HOTS pada pembelajaran IPA- Biologi di 

masa pandemi Covid-19. 

5. Mendeskripsikan perbedaan asesmen HOTS yang diberikan pada kondisi 

sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang untuk penulis maupun pembaca. Adapun 

manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis  

Manfaat teoretis yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu diharapkan 

mampu menambah wawasan atau pengetahuan mengenai asesmen HOTS 

pada konteks penyelidikan ilmiah IPA- Biologi di masa Pandemi Covid-19. 
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Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi para 

peneliti lain untuk melakukan penyempurnaan penelitian serupa dengan 

modifikasi yang lebih baik.  

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah 

diharapkan dapat membantu para guru untuk melatihkan soal-soal asesmen 

HOTS khususnya pada konteks penyelidikan ilmiah IPA-Biologi selama 

pembelajaran daring sehingga diharapkan mampu meningkatkan peringkat 

PISA Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membantu 

peserta didik untuk terbiasa berlatih soal-soal HOTS sehingga generasi 

muda Indonesia mampu bersaing di dunia pada abad-21.  

1.5. Struktur organisasi skripsi  

Skripsi mengenai “Profil Asesmen Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) pada Konteks Penyelidikan Ilmiah IPA- Biologi di masa Pandemi 

Covid-19 terdiri atas lima bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, 

Bab III Metode Penelitian, Bab IV Temuan dan Bab V Simpulan, Implikasi dan 

Rekomendasi.  

Bab I membahas mengenai urgensi penelitian, penelitian-penelitian 

sebelumnya yang memengarPHi penyusunan skripsi mengenai Profil Asesmen 

HOTS pada Konteks Penyelidikan Ilmiah IPA- Biologi di masa Pandemi 

Covid-19, data mengenai soal-soal HOTS yang disusun oleh guru, beberapa 

kendala yang memengarPHi HOTS peserta didik pada masa Pandemi Covid-

19, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah dan definisi operasional.  

Pada bab II diungkap mengenai asesmen pada pembelajaran Biologi, 

data-data mengenai HOTS pada pembelajaran Biologi, asesmen HOTS pada 

pembelajaran Biologi, hubungan literasi sains dengan HOTS pada 

pembelajaran Biologi. hal- hal yang dibahas pada bab II mengacu pada latar 

belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian pada bab  I.  
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Pada bab III dibahas mengenai metodologi penelitian, instrumen 

penelitian, teknik pengambilan dan pengolahan data serta analisis data yang 

mendukung penelitian mengenai asemen HOTS pada konteks penyelidikan 

ilmiah di masa Pandemi Covid-19. Bahasan pada Bab III menginformasikan 

langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Bahasan pada bab III mengacu dan 

disesuaikan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

yang diungkap pada Bab I.  

Pada bab IV diungkap mengenai temuan dan bahasan penelitian. 

Temuan diperoleh dari pengumpulan data di lapangan. Sedangkan bahasan 

yang diungkap pada Bab IV menyesuaikan dengan tujuan penelitian pada Bab 

I kemudian dikaitkan dengan referensi yang mendukung penelitian.  

Pada bab V diungkap mengenai simpulan berdasarkan temuan dan 

bahasan yang diperoleh dari bab IV. Simpulan yang dirumuskan menghasilkan 

implikasi untuk para pembaca sehingga dirumuskan rekomendasi berdasarkan 

temuan dan bahasan penelitian untuk penelitian lebih lanjut atau pengembangan 

keperluan yang diinginkan.   

 


