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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belaang Masalah 

Tuntutan kompetensi bahasa Indonesia pada Permendikbud 24 Tahun 2016 

menunjukan kebiasaan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis dan 

berhitung pada tingkat satuan sekolah dasar. Semua hal itu bisa didapat melalui 

pelajaran bahasa Indonesia. 

Setiap manusia harus mengembangkan kemampuan berbahasa, maka dari 

itu muatan pelajaran bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang penting dalam 

kehidupan. Pembelajaran bahasa Indonesia difokuskan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang benar, baik secara tulis maupun secara lisan, dan menumbuhkan 

sikap menghargai sastra indonesia (Mahnun, 2016). 

Kurikulum yang berlaku pada saat ini merupakan kurikulum 2013, ciri 

utama pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 ialah berbasis teks 

dan diorientasikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah hingga 

perguruan tinggi.  Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan proses belajar yang 

dilakukan oleh peserta didik dengan cara memahami teks setelah itu peserta didik 

akan mulai membuat teks.  

Belajar Bahasa Indonesia tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi 

perlu memahami makna atau memilih kata yang tepat. Pembelajaran teks membawa 

peserta didik sesuai perkembanganya, menyelesaikan masalah yang akan 

dihadapinya dengan berfikir kritis (Nugroho, 2016). 
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Kompetensi pembelajaran bahasa Indonesia adalah standar pencapaian 

kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, 

kemampuan berkomunikasi, dan apresiasi terhadap bahasa itu sendiri. Ketercapaian 

kompetensi yang terdapat pada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar tidak 

lepas dari kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran kontekstual dan 

kontruktivis, sehingga ketika pelaksanaan pembelajaran peserta didik akan lebih 

mudah dalam mengikuti pembelajaran, peserta didik menjadi lebih aktif, tidak 

bosan, dan jenuh terhadap pelajaran bahasa Indonesia.  

Pembelajaran bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan tuntutan 

pembelajaran abad 21 yaitu peserta didik dituntut untuk menguasai 4C yang terdiri 

dari collaboration, communication, critical thinking and problem solving, 

creativity and innovation. Pendidikan disekolah tidak hanya mengarahkan peserta 

didik mengapal materi tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan berpikir peserta didik. Artinya guru memiliki peran penting dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik.  

Kegiatan berpikir dibagi menjadi dua, yaitu berpikir tingkat tinggi (HOTS) 

dan berpikir tingkat rendah (LOTS). HOTS adalah kemampuan berfikir tingkat 

tinggi yang menuntut analitis, kreatif, kritis terhadap data dan informasi dalam 

memecahkan permasalahan (Barrat, 2014).  Taksonomi Bloom ranah kognitif yang 

telah di revisi Anderson dan Krathwol ada enam tingkatan kognitif yakni: 

mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), 

mengevaluasi (C5), dan menciptakan (C6). Konsep belajar HOTS merujuk pada 

aktivitas analisis (C4), evaluasi (C5), dan mencipta (C6) kemampuan yang 

disesuaikan dengan konseptual prosedural dan metakognitf (Dinni, 2018). 
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Aktivitas pembelajaran berbasis HOTS tersebut merujuk pada peran 

kognitif yang terdapat pada taksonomi Bloom yaitu pada ranah kognitif analisis 

(C4), evaluasi (C5), dan mencipta (C6). Aktivitas tersebut dijadikan indikator untuk 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran.  

Kemampuan berpikir tingkat tinggi tidak hanya mengingat (recall), 

menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (recite). 

Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan mengembangakan kemampuan berfikir 

tingkat tinggi bagi peserta didik sekolah dasar. Usaha yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir tingkat tinggi peserta didik sekolah dasar 

adalah dengan melakukan perubahan pola pembelajaran dikelas, B. Miri (Budiarta, 

Harahap, & Mailani, 2018: 102). 

Penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi dimulai dari jenjang 

pendidikan sekolah dasar dikarenakan pendidikan sekolah dasar merupakan 

landasan awal pelaksanaan pendidikan sehingga perlu adanya penerapan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, dimana hal tersebut dapat diperoleh dengan 

proses berlatih, dengan begitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang 

muncul dalam kehidupan sehari-hari (Cintang, 2016: ).  

Berdasarkan pernyataan tersebut guru hendaknya mampu merubah pola 

pembelajaran secara mendalam yang berbasis keterampilan berfikir tingkat tinggi, 

terutama pada kelas tinggi. Jika sebelumnya guru sebagai central dalam 

pembelajaran maka harus berubah menjadi fasilitator yang mengantarkan 

kreativitas dan aktivitas peserta didik. Pembelajaran berbasis HOTS yang 

dilaksanakan pada kelas tinggi akan membuat peserta didik lebih aktif dan kreatif 
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selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal tersebut tercantum dalam tuntutan 

kurikulum 2013. 

Sebagai pendidik guru memiliki peranan penting didalam pembentukan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, maka guru harus bisa melakukan 

proses pembelajaran dengan baik sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai. 

Menurut Husaini (Syahrial, Kurniawan, Alirmansyah, & Alazi, 2019) peran guru 

didalam proses pembelajaran yaitu, guru sebagai perencana, guru sebagai 

pelaksana, dan guru sebagai penilai. Maka dari itu guru harus mempesrsiapkan 

segala hal tersebut sebelum proses pembelajaran dilakukan.  

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bernadeta Putri 

Ismawati dengan judul “Analisis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Dalam 

Pembelajaran Tematik Peserta didik Kelas IV Tahun Ajaran 2018/2019”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa; (1) Desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang disusun oleh guru kelas IV telah memuat indikator kata kerja 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, (2) proses pembelajaran guru kelas IV sudah 

terlihat mengacu pada pembelajaran keterampilan tingkat tinggi yang memuat 4C 

(Ismawati, 2019: 112). 

Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi sekolah dasar 

yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 dan sesuai dengan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi perlu ditinjau efektivitas pelaksanaannya di berbagai sekolah 

salah satunya adalah SD Negeri No.55/I Sridadi, Muara Bulian. Berdasarkan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti pada kelas tinggi lebih khususnya kelas IV 
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A dan V A, dalam proses pembelajaran guru menerapkan pembelajaran berbasis 

HOTS pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. 

Terlihat dari proses pembelajaran telah mencakup aspek berpikir tingkat 

tinggi, dalam proses pembelajaran peserta didik di minta memberikan tanggapan 

dan memberi solusi dari gambar yang mereka lihat. Dari hal tersebut dapat dilihat 

bahwa peserta didik akan menganalisis kejadian apa yang ada digambar, hal ini 

sesuai dengan tingkat kognitif C4 yaitu menganalisis.  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang di buat oleh guru kelas, 

telah memuat aspek C4 (analisis), C5 (evaluasi), dan C6 (mencipta) dan juga sudah 

terdapat kegiatan yang memuat pembelajaran berbasis HOTS. Di dalam proses 

pembelajaran juga terlihat kegiatan lebih terfokus kepada peserta didik 

dibandingkan guru dimana hal ini merupakan tuntutan di kurikulum 2013 yang 

mengharuskan  dalam proses pembelajaran peserta didik lebih aktif dan guru 

sebagai fasilitator. Dari data temuan awal tersebut peneliti akan melakukan 

peninjauan mengenai pembelajaran berbasis HOTS pada muatan pelajaran bahasa 

Indonesia pada kelas tinggi di sekolah tesebut. Tujuan dari peninjauan adalah untuk 

memperoleh data dan informasi akurat terkait dengan impelmentasi pembelajaran 

berbasis HOTS pada muatan pelajaran bahasa Indonesia pada jenjang sekolah 

dasar.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian kualitatif dengan judul “Implementasi Pembelajaran 

Berbasis Higher Order Thinking Skill (HOTS) Pada Muatan Pelajaran Bahasa 

Indonesia Di Sekolah Dasar” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

penelitian : 

1. Bagaimana Perencanaan Pembelajaran Berbasis HOTS Pada Muatan 

Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Tinggi Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis HOTS Pada Muatan 

Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Tinggi Sekolah Dasar? 

3. Bagaimana Evaluasi Pembelajaran Berbasis HOTS Pada Muatan Pelajaran 

Bahasa Indonesia di Kelas Tinggi Sekolah Dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan pada penelitian 

ini adalah: 

1. Mendeskripsikan Perencanaan Pembelajaran Berbasis HOTS Pada Muatan 

Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Tinggi Sekolah Dasar. 

2. Mendeskripsikan Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis HOTS Pada Muatan 

Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Tinggi Sekolah Dasar. 

3. Mendeskripsikan Evaluasi Pembelajaran Berbasis HOTS Pada Muatan 

Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Tinggi Sekolah Dasar. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat pada penelitian ini berupa manfaat teoritis dan praktis, secara 

teoritis manfaat penelitian ini yaitu untuk menambah informasi tentang 

impelementasi pembelajaran berbasis HOTS pada muatan pelajaran bahasa 
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Indonesia di sekolah dasar serta menambah masukan terhadap pengembangan teori. 

Secara praktis : 

1. Sebagai bahan perbndingan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

2. Memberikan masukan dan menambah pengetahuan tentang implementasi 

pembelajaran berbasis HOTS pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah dasar 

3. Menambah pengetahuan dan memberikan bekal serta pedoman pada saat 

mengajar di sekolah dasar.  

1.5 Definisi Operasional  

Higher Order Thinking Skills (HOTS) merupakan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang menuntut analisis, kreatif dan pemikiran secara kritis dalam 

memecahkan sebuah permasalahan. Tingkatan koginitif dalam Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) yaitu terdapat di C4 (analisis), C5 (evaluasi), dan C6 

(mencipta).  

 

 


