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MOTTO 

 

وُۡسَعَها ااٱّلَلُايَُكلُِّفااَلا  ٢٨٦ا…َنۡفًسااإَِلا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 

(Al-Baqarah ayat 286) 

 

 َمْن َصبَ َر ظَِفرَ 
(Barang siapa yang bersabar maka ia akan beruntung) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
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 ‟ ء .Sy 28 ش  .13

 Y ي .Sh 29 ص  .14
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2. Vokal 
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Fathah : a  آ :â   َْي... : ai 

Kasrah : i  ي : î   َْو.... : au 



 
 

ix 
 

Dhammah : u  و : û 

3. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) qamariyah 

 Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) 

qamariyahditransliterasikan sesuaidengan bunyinya. Contoh: 

 al-Madînah :  انمديىت  al-Baqarah :  انبقسةْ

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah 

 Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsiyah 

ditransliterasikan sesuaidengan aturan yang digariskan di depan dan 

sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

 as-Sayyidah :  انسيدة  ar-rajul :  انسجم

انشمسْ   : asy-syams  اندازمي  : ad-Dârimî 

c. Syaddah (Tasydîd) 

 Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan 

lambang (ْ ــ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. 

Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah 

kata, diakhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Contoh:  

 Âmannâ billâhi :  آََمىَّبْبِبللاِْ

فَهَبءْ ْ آَمهْانسُّ  : Âmana as-Sufahâ‟u 

ْانَِّريهَْْ إِنَّ   : Inna al-ladzîna 

كَّعِْْ وانسُّ   : wa ar-rukka‟i 

d. Ta Marbûthah (ة) 

 Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti 

oleh kata sifat (na’at), maka huruf tersebut dialih akasarakan menjadi 

huruf “h”. Contoh: 

َف ئَِدةِْ  al-Af‟idah :   اْل 
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الَِميَّت ْْ س  ِ اَْل  اَن َجبِمَعتْ    : al-Jâmi‟ah al-Islâmiyyah 

 Sedangkan ta Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan 

(di-washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi 

huruf “t”. Contoh: 

  .Âmilatun Nâshibah :  َعبِمهَتٌوَبِصبَتٌْ

ب َسى َيَتَان ك   al-Âyat al-Kubrâ :  اْل 

e. Huruf Kapital 

 Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, 

akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan 

Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti 

penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama 

diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula 

dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal 

(bold) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali 

dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal 

nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: „AlîHasan al-Âridh, al-

Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata 

Al-Qur‟an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. 
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ABSTRAK 

 

Zulfa Indah Pratiwi, NIM. 16311721, Judul Skripsi: “Penerapan 

Pembelajaran PAI Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) (Studi 

Analisis Pada Kelas XI di SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan).” Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, 

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, tahun 2020. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cara mengajar guru PAI yang 

masih menggunakan pembelajaran konvensional sehingga belum bisa 

melatih berpikir kritis siswa dan menyebabkan rendahnya kualitas serta mutu 

pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan 

bahwasannya dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) ini perlu diterapkan 

pembelajaran berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS). Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 

menggunakan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian ini di SMA Dharma 

Karya UT Tangerang Selatan. Sumber data utama penelitian ini adalah guru 

PAI, siswa-siswi kelas XI serta kepala sekolah. Adapun sumber data 

sekunder adalah buku, jurnal, skripsi. Dan sumber dokumenter berupa hasil 

penelitian terdahulu, dokumen RPP, dokumen soal UH kelas XI, foto dan 

audio. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data secara 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penerapan pembelajaran 

PAI berbasis HOTS yang dilaksanakan tersebut dapat dilihat dari 

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang diterapkan. Adapun dalam 

pelaksanaan pembelajarannya dalam menumbuhkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa atau HOTS terbagi menjadi tiga aspek yakni Pertama, 

menganalisis dilihat pada penerapan metodenya yakni siswa sudah mampu 

berpikir kritis dan mampu memecahkan permasalahan yang ada mengenai 

materi perilaku taat. Kedua, mengevaluasi pun dilihat pada metode yang 

digunakannya yakni saat siswa dengan sengaja diberikan pernyataan yang 

belum tepat oleh guru dan siswa mengungkapkan argumentasinya terkait 

materi perilaku taat, kompetitif dalam kebaikan serta etos kerja. Ketiga, 

mengkreasi atau mencipta dilihat dari perubahan yang terjadi setelah 

mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam yakni siswa sudah mampu 

mendisiplinkan waktunya dengan membuat jadwal aktivitas sehari-hari dan 

terlihat pada kesadaran siswa dalam menjalankan kewajibannya disekolah 

ketika beribadah sudah tidak lagi diperintahkan oleh guru. 

 

Kata kunci: Pembelajaran PAI, HOTS 
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ABSTRACK 

This research based on the conventional learning method used by 

PAI teachers which caused the lack of critical thinking among students and 

thus affects the low quality of education. The purpose of this research is to 

explain the need of Higher Order Thinkingf Skills (HOTS) learning methods 

to increase the students’ critical thinking capacity. This research used the 

qualitative method with w descriptive approach and took place at SMA 

Dharma Karya UT, South Tangerang. Main sources oof data of this research 

are the teachers of Islamic education, 11
th 

grade students, and the head of 

school. However, the secondary source of data which is used are from books, 

journals, and other thesis. This research also used documentary sources 

which consisted of previous thesis results, RPP documents, 11
th 

grade 

students’ daily test documents, photo, and audio. The data collection 

techniques consisted of observation, interview, and documentation. 

Qualitative data analysis was used as the data analysis technique. The 

results of this research shows that the implementation of HOTS-based 

Islamic Education learning can be seen through its planning, 

implementation, and evaluation. However, in the implementation, there are 

three aspects to growing HOTS among students. First, analyzing, operating 

by inspecting the application of the method is students are able to critical 

thinking and problem solving abaout obedient behavior. Second, evaluating, 

performed by evaluating the method that was previously used is when 

stundents are given inappropriate satatment by teacher and stunedts 

expressed their arguments related to obedient behavior, competitive in 

kindness and work ethic . Third, creating, observed from the effects after 

learning the Islamic Education subject. 

Keywords: Islamic Education Learning, HOTS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan menjadi tolak ukur yang sangat dominan seiring 

dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Pendidikan pun 

memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mempersiapkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh sebab itu 

kualitas pendidikan suatu bangsa berpengaruh terhadap kualitas SDM 

yang dihasilkannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, 

didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa 

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 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.
1
 

Pembelajaran adalah bagian penting dari pendidikan sehingga 

untuk memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan selama 

proses pembelajaran, peran pendidik sangat penting. Proses 

pembelajaran menjadi jembatan agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki akhlak mulia, 

                                                           
1
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional 

 



2 
 

 
 

kepribadian luhur, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan 

untuk dirinya. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan 

suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam mempersiapkan 

peserta didik yang dapat meyakini, memahami serta mengamalkan 

ajaran Islam yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, dalam melaksanakan suatu pembelajaran tersebut 

tentunya harus sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga 

pelaksanaan pembelajaran bisa terarah dan hal ini dimaksudkan agar 

hasil yang diperoleh juga dapat lebih optimal. 

Agar peserta didik memiliki potensi tersebut maka telah 

dikatakan bahwa peran guru sangat penting, bagaimana pun hebatnya 

kemajuan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan, teknologi 

yang bisa memudahkan manusia mencari dan mendapatkan informasi 

serta pengetahuan tidak mungkin dapat menggantikan peran guru, 

seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2
 

Pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum perlu selalu 

dikembangkan dan di update sesuai dengan kemajuan dan tuntutan 

zaman. Seperti bangsa Indonesia yang telah melakukan 6 kali 

penggantian kurikulum dalam pendidikan. Bahkan dalam 19 tahun 

terakhir, sudah 4 kali terjadi penggantian kurikulum tersebut. Pada 

dasarnya, kurikulum-kurikulum tersebut memiliki tujuan yang sama, 

                                                           
2
 Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, Cet ke-I 2019), h. 34. 
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namun dalam pelaksanaannya ada sedikit perbedaan.
3
 Dalam 

perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional 

telah mengalami perubahan, yaitu Kurikulum 1947 atau Rentjana 

Pelajaran, Kurikulum 1952 atau Rentjana Pelajaran Terurai, 

Kurikulum 1964 atau Rentjana Pendidikan, Kurikulum 1968, 

Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 

2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum 2006 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan yang sekarang 

kurikulum 2013.
4
 Kurikulum sangat menentukan proses dan hasil 

suatu sistem pendidikan juga berfungsi sebagai media untuk 

mencapai tujuan sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pengajaran 

pada semua jenis dan semua tingkat pendidikan.
5 

Dalam survei kualitas pendidikan yang keluarkan oleh PISA 

(Programme for International Students Assessment) Indonesia berada 

di urutan ke-72 dari 77 negara di dunia. Pengamat menilai 

kompetensi guru yang rendah dan sistem pendidikan yang terlalu 

kuno menjadi penyebabnya. Survey kemampuan pelajar yang dirilis 

PISA pada tahun 2019 di Paris, menempatkan Indonesia di peringkat 

ke-72 dari 77 negara. Data ini menjadikan Indonesia menjadi berada 

di peringkat enam terbawah, masih jauh di bawah negara-negara 

tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Survei PISA 

                                                           
3
 Meitras Andri Rosari, dkk “Perkembangan Kurikulum Indonesia” 

https://www.academia.edu/34684908/Perkembangan_Kurikulum_Indonesia diakses pada 

tanggal 06 Maret 2020. 
4
 Fitri Wahyuni, “Kurikulum dari Masa Ke Masa”, dalam Jurnal Al-Adabiya, Vol. 

10 No. 2, Juli – Desember 2015, h.232. 
5
 Arifin, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 

25. 

https://www.academia.edu/34684908/Perkembangan_Kurikulum_Indonesia
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merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia, yang 

menilai kemampuan membaca, matematika dan sains. 
6
 

Beberapa permasalahan lain ditemukan pada pembelajaran 

pendidikan agama Islam yakni pihak siswa ada anggapan bahwa mata 

pelajaran PAI termasuk yang menjemukan karena strategi mengajar 

dan evaluasi yang dilakukan guru selalu monoton, kegiatan praktek 

dan sarana ibadah yang kurang memadai, siswa juga banyak 

mengeluh karena belajar PAI dianggap identik dengan menghafal 

ayat-ayat pendek, sifat-sifat Allah, nama-nama Nabi dan sebagainya.
7
 

Hal ini juga yang membuat siswa kurang berkembang dalam proses 

pembelajaran seperti hasil penelitian Astika, Suma dan Suastra dalam  

skripsi Zaenal Arifin yang menyebutkan bahwa rendahnya berpikir 

kritis siswa terlihat dalam perilaku siswa yaitu rasa ingin tahu dalam 

mencari informasi masih rendah, siswa pasif dan hanya guru yang 

memberi informasi, siswa malu bertanya dan tidak berani 

mengungkapkan pendapat.
8
 Pengetahuan guru PAI terhadap 

pengelolaan proses pembelajaran yang belum memadai, masih 

rendahnya penguasaan teknologi, dan maraknya pemahaman radikal 

pada generasi muda yang masuk melalui proses pendidikan.
9
 

                                                           
6
 Deutsche Welle, “Peringkat 6 terbawah, Indonesia diminta tinggalkan sistem 

pendidikan „Feodalistik‟”, dalam DetikNews, Jakarta, 06 Desember 2019, 

https://m.detik.com/news/dw/d-4811907/peringkat-6-terbawah-indonesia-diminta-

tinggalkan-sistem-pendidikan-feodalistik (diakses pada 13 Juli 2020) 
7
 Zaenal Arifin, “Konsep Guru Tentang Evaluasi dan Aplikasinya dalam Proses 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2011. 
8
 Emi Rofiah dkk, “Pengembangan Modul Pembelajaran IPA Berbasis High Order 

Thinking Skills (HOTS) Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII 

SMP/Mts”, dalam jurnal pendidikan IPA, Vol.7, No.2, 2018, h. 286. 
9
 Kemenag, “Guru PAI Dihadapkan dengan Banyak Masalah”, dalam 

SuaraMerdeka.com, Jayapura, 24 September 2018, 

https://www.google.com/amp/s/www.suaramerdeka.com/amp/news/baca/127447/guru-pai-

dihadapkan-dengan-banyak-masalah (diakses pada 13 Juli 2020) 

https://m.detik.com/news/dw/d-4811907/peringkat-6-terbawah-indonesia-diminta-tinggalkan-sistem-pendidikan-feodalistik
https://m.detik.com/news/dw/d-4811907/peringkat-6-terbawah-indonesia-diminta-tinggalkan-sistem-pendidikan-feodalistik
https://www.google.com/amp/s/www.suaramerdeka.com/amp/news/baca/127447/guru-pai-dihadapkan-dengan-banyak-masalah
https://www.google.com/amp/s/www.suaramerdeka.com/amp/news/baca/127447/guru-pai-dihadapkan-dengan-banyak-masalah
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Melihat kondisi yang telah dipaparkan tersebut, maka perlu 

adanya perubahan atau perbaikan dalam pendidikan. Penerapan 

Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan sumber daya 

manusia yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif, melalui 

penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
10

 

Kurikulum 2013 telah mengadobsi Taksonomi Bloom yang direvisi 

oleh Anderson dimulai dari level mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Karena 

tuntutan Kurikulum 2013 harus sampai pada taraf mencipta, maka 

siswa harus terus menerus dilatih untuk menghasilkan sesuatu yang 

baru. Bahkan, keterampilan berpikir tingkat tinggi sudah menjadi 

tujuan kurikulum secara internasional.
11 

Terciptanya peserta didik yang produktif, kreatif, dan inovatif 

dapat terwujud melalui pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan kemampuan berpikir kritis atau biasa dikenal dengan 

Higher Order Thinking Skills (HOTS). HOTS ini merupakan suatu 

keahlian menggabungkan, memanipulasi, dan mentransformasi 

knowledge serta experience yang sudah dimiliki untuk berpikir kritis 

dan kreatif dalam menentukan keputusan dan memecahkan masalah 

pada situasi baru.
12

 Seringkali pembelajaran berbasis HOTS ini 

digunakan dalam mata pelajaran umum seperti pada penelitian yang 

dilakukan oleh Putri Nugraheni Wijayanti.
13

, Maftuhatul Habibah
 14

 

                                                           
10

 Hari Setiadi, “Pelaksanaan Penilaian pada Kurikulum 2013”, dalam Jurnal 

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Vol. 20 No.2  Desember 2016, h. 2. 
11

 https://eprints.uny.ac.id/66165/2/BAB%20I.pdf diakases pada tanggal 8 Maret 

2020. 
12

 Emi Rofiah dkk, “Penyusunan Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Tingkat Tinggi Fisika pada Siswa SMP”, dalam jurnal pendidikan fisika, Vol. 1, No. 2, 

2013, h.17. 
13

 Putri Nugraheni Wijayanti, “Analisis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi pada 

Pembelajaran Tematik Kelas V (Studi Kasus di Salah Satu SD Swasta Kota Yogyakarta)”, 

Skripsi, Yogyakarta: Sarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019. 

https://eprints.uny.ac.id/66165/2/BAB%20I.pdf
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dan Arum Pengesti
15

,  dalam penelitian Putri lebih menekankan 

terhadap pembelajaran tematik yang berbasis HOTS, penelitian 

Maftuhatul menekankan tipe berpikir siswa dengan menyelesaikan 

soal matematika dan penelitian Arum menekankan berpikir siswa 

dengan menyelesaikan soal Ujian Nasional Kimia. Namun, dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis HOTS ini tentu tidak hanya 

relevan dalam pelajaran-pelajaran tersebut melainkan juga relevan 

pada pelajaran keagamaan termasuk didalamnya pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Berdasarkan permasalahan yang ada terkhusus dalam 

Pendidikan Agama Islam perlu mendapatkan perhatian serius dan 

terus dievaluasi perkembangannya, agar tujuan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang diajarkan dapat tercapai dengan 

optimal, melalui pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) para siswa akan mampu 

memahami bagaimana siswa dapat mengetahui gagasan yang muncul, 

menyadari ketika membutuhkan pengetahuan yang baru dan mampu 

menemukan langkah-langkah yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka temukan dalam 

pembelajaran bahkan dalam kehidupan sekitar mereka.
16

 

Menyikapi pemaparan permasalahan tersebut maka peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan 

                                                                                                                                                     
14

 Maftuhatul Habibah, “Analisi Tipe Berpikir Siswa dalam Menyelesaikan Soal 

Matematika Tipe HOTS Ditinjau dari Gaya Belajar”, Skripsi, Tulunggagung: Sarjana Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Tulunggagung, 2019. 
15

 Arum Pengesti, “Analisis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik 

pada Penyelesaian Soal HOT Ujian Nasional Kimia Tahun Ajaran 2013/2014 Rayon SMA”, 

,Skripsi, Yogyakarta: Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
16

 Reksiana, “Grand Design Strategi Model dan Media Pembelajaran di Era 

Industri 4.0”, dalam jurnal Seminar Nasional FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Arah, 

Model, Desain dan Problematika Pendidikan Guru dalam Menghadapi Perkembangan 

Revolusi Industri) 2 Mei 2019, h. 352. 
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pembelajaran pada mata pelajaran PAI yang dapat mengarahkan pada 

tataran HOTS disekolah SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Berbasis Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) (Studi Analisis pada kelas XI di SMA Dharma Karya 

UT Tangerang Selatan). 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait 

dengan hal yang akan diteliti seperti; 

1. Dalam ranah pendidikan sangat diharapkan generasi anak 

Indonesia mampu bersaing dengan negara lain, tetapi berdasarkan 

survei dari PISA Indonesia masih berada pada tingkat rendah. 

2. Penerapan kurikulum 2013 yang mana siswa dituntut untuk 

sampai pada taraf mencipta. 

3. Strategi mengajar guru PAI yang selalu monoton dan 

membosankan. 

4. Tingkat berpikir siswa dalam mencari informasi masih rendah.  

5. Siswa pasif dan hanya guru yang memberi informasi, siswa malu 

bertanya dan tidak berani mengungkapkan pendapat. 

C. Pembatasan Masalah 

Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi ketika proses 

belajar mengajar, maka dengan ini penulis perlu melakukan 

pembatasan masalah agar pembahasan ini tidak terlalu melebar dan 

lebih spesifik, masalah yang dibahas adalah Penerapan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Higher Order Thinking 
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Skills (HOTS) pada kelas XI di SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Higher Order Thinking 

Skills (HOTS) pada kelas XI di SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

penerapan pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dapat 

mencapai tingkatan Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada 

kelas XI di SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menunjukkan pada pentingnya penelitian yang 

dilakukan, baik untuk penerapan ilmu maupun untuk 

pengembangan ilmu yang lebih lanjut. Dengan kata lain, manfaat 

penelitian berisi uraian yang menunjukkan bahwa masalah yang 

dipilih memang layak untuk diteliti.  

a. Secara teoritis 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan serta 

khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu 

pendidikan yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran 

berbasis HOTS pada mata pelajaran pendidikan agama Islam 

(PAI). 

b. Secara praktis 
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Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa 

memecahkan masalah yang terkait dengan penerapan 

pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) berbasis HOTS, 

sehingga masalah-masalah tadi dapat menemukan solusi dan 

jalan keluarnya. 

F. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa karya ilmiah 

atau skripsi yang berkaitan dengan tema penelitian, yang mana dalam 

hal ini membahas tentang analisis keterampilan pembelajaran 

pendidikan agama Islam (PAI) berbasis Higher Order Thinking Skills 

(HOTS). Beberapa karya ini akan membantu peneliti dalam 

menyusun dan menyelesaikan penelitian, dengan tujuan sebagai 

pembanding antara penelitian yang dilakukan oleh orang lain dan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa tinjauan pustaka 

diantaranya: 

1. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nova Rahmawati Jurusan 

Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang Tahun 2016 yang berjudul 

“Analisis Keterampilan dan Proses Berpikir Tingkat Tinggi 

Siswa dalam Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbantuan 

LKS Interaktif”.
17

  

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek yang 

diteliti terdapat 12 siswa kelas XI , 4 siswa kategori atas, 5 siswa 

kategori tengah, dan 3 siswa kategori bawah. Tujuan penelitian 

                                                           
17

 Nova Rahmawati, “Analisis Keterampilan dan Proses Berpikir Tingkat Tinggi 

Siswa dalam Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbantuan LKS Interaktif”, Skripsi, 

Semarang: Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2016. 
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ini untuk memperoleh gambaran keterampilan berpikir tingkat 

tinggi dan proses berpikir siswa SMA kelas XI SMA Negeri 6 

Semarang. Analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi dilakukan 

dengan meninjau indikator kognitif pada dimensi menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta sesuai pada taksonomi Bloom 

Terevisi.  

Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa subjek kategori atas dan 

kategori bawah memenuhi dua indikator keterampilan berpikir 

tingkat tinggi yaitu indikator menganalisis informasi yang masuk 

dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam 

bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya 

dan indikator mampu mengenali serta membedakan faktor 

penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit, dan subjek 

kategori bawah tidak dapat memenuhi semua indikator 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. proses berpikir subjek 

kategori atas pada tahap perencanaan adalah pembentukan 

pengertian dan pembentukan pendapat, pada tahap penyelesaian 

dan pemantauan adalah pembentukan pengertian, pembentukan 

pendapat, dan penarikan kesimpulan, pada tahap evaluasi adalah 

penarikan kesimpulan; subjek kategori tengah pada tahap 

perencanaan adalah pembentukan pengertian dan pembentukan 

pendapat, pada tahap penyelesaian dan pemantauan adalah 

pembentukan pendapat dan penarikan kesimpulan, dan pada tahap 

evaluasi penarikan kesimpulan; sedangkan subjek kategori bawah 

pada tahap perencanaan adalah pembentukan pengertian, pada 

tahap penyelesaian dan pemantauan adalah pembentukan 

pendapat dan pada tahap evaluasi adalah penarikan kesimpulan. 
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Persamaan, penelitian ini sama-sama menggunakan pendeketan 

penelitian kualitatif, jenis penelitian sama-sama menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dan dalam proses pembelajaran nya 

sama-sama berbasis higher order thinking skills (HOTS). 

Perbedaan, terletak pada analisisnya, skripsi ini menganalisis 

pada keterampilan yang lebih spesifik yaitu proses berpikir 

dengan metode inkuiri sedangkan peneliti lebih meneliti pada 

penerapan pembelajarannya. Dan mata pelajaran yang diteliti 

pada skripsi ini yakni mata pelajaran fisika sedangkan peneliti 

memfokuskan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI).  

2. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Arum Pangesti Jurusan 

Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 yang berjudul “Analisis 

Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik pada 

Penyelesaian Soal HOT Ujian Nasional Kimia Tahun Ajaran 

2013/2014 Rayon SMA”
18

 

Skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian 

ini ialah deskriptif kuantitatif menggunakan instrumen soal HOT 

yang terdapat pada soal UN Kimia. Objek dalam penelitian ini 

ialah hasil pekerjaan peserta didik dan soal ujian nasional kimia 

tahun ajaran 2013/2014. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik (menganalisis, 

mengevaluasi, mengkreasi) pada penyelesaian soal HOT UN 

Kimia tahun ajaran 2013/2014, kemampuan berpikir tingkat 

                                                           
18

 Arum Pengesti, “Analisis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik 

pada Penyelesaian Soal HOT Ujian Nasional Kimia Tahun Ajaran 2013/2014 Rayon SMA”, 

,Skripsi, Yogyakarta: Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
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tinggi itu sesuai dengan taksonomi revisi bloom C4 sampai 

dengan C6. 

Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat Sembilan soal 

HOT yang terbagi atas soal menganalisis, tiga soal mengevaluasi, 

serta satu soal mengkreasi. Dari Sembilan soal yang masih berada 

pada level HOT, terdapat 30,53% yang mempu mengerjakan soal 

analisis; 3,16% mampu mengerjakan soal evaluasi; 9,47% 

mampu mengerjakan soal kreasi. Kemudian diperoleh presentase 

kemampuan peserta didik dalam menganalisis soal HOT untuk 

indicator differentiating 22,81%, organizating 21,64% serta 

attributing 14,62%. Untuk kemampan mengevaluasi, diperoleh 

presentase indicator checking 18,29% dan qritiquing 8,77%; 

sedangkan untuk kemampuan peserta didik ialah 0%. 

Persamaan, pada penelitian ini sama-sama ingin membuktikan 

aspek berpikir tingkat tinggi atau HOTS di sekolah. Subjek 

penelitian sama-sama pada tingkat SMA. 

Perbedaan, skripsi dalam penelitian ini menggukan pendekatan 

kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dalam analisisnya, skripsi ini ingin membuktikan 

aspek HOTS melalui soal UN sedangkan peneliti lebih kepada 

penerapan pembelajarannya. Mata pelajaran yang diteliti dalam 

skripsi ini yakni kimia berbeda dengan peneliti yaitu pendidikan 

agama Islam (PAI). 

3. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Putri Nugraheni Wijayanti  

Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2019 yang 

berjudul “Analisis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
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pada Pembelajaran Tematik Kelas V (Studi Kasus di Salah 

Satu SD Swasta Kota Yogyakarta)”
19

 

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan desain studi kasus. Tujuan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui bagaimana guru membuat perencanaan 

pembelajaran yang memuat indikator keterampilan berpikir 

tingkat tinggi, bagaimana penerapan berpikir tingkat tinggi dalam 

pelaksanaan pembelajaran dan bagaimana penilaian berpikir 

tingkat tinggi. Subjek penelitiannya yaitu guru yang membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa RPP yang dibuat oleh guru 

kelas sudah menunjukkan indikator penggunaan kata kerja 

operasional berpikir tingkat tinggi, guru mampu menerapkan 

kegiatan pembelajaran yang membuat keterampilan berpikir 

tingkat tinggi dan penilaian berupa PTS (penilaian tengah 

semester) sudah mengarah pada keterampilan berpikir tingkat 

tinggi. 

Persamaan, penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif, analisis data yang diteliti yakni sama-sama meneliti 

penerapan pembelajaran. 

Perbedaan, data yang dikumpulkan berbeda skripsi ini 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan 

kuisioner sedangkan peneliti menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian yang diteliti 

dalam skripsi ini pada tingkatan SD sedangkan peneliti meneliti 

pada tingkatan SMA.  

                                                           
19

 Putri Nugraheni Wijayanti, “Analisis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi pada 

Pembelajaran Tematik Kelas V (Studi Kasus di Salah Satu SD Swasta Kota Yogyakarta)”, 

Skripsi, Yogyakarta: Sarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019. 
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4. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Maftuhatul Habibah Jurusan 

Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Tulunggagung Tahun 2019 yang 

berjudul “Analisis Tipe Berpikir Siswa dalam Menyelesaikan 

Soal Matematika Tipe HOTS Ditinjau dari Gaya Belajar.”
20

  

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yakni kelas VIII 

MTsN 4 Trenggalek yang terdiri dari 2 siswa dengan gaya belajar 

visual, 2 siswa bergaya belajar auditori, dan 2 siswa dengan gaya 

belajar kinestetik. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 

observasi, angket, tes, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah peningkatan ketekunan 

pengamatan, triangulasi teknik, dan pemeriksaan teman sejawat. 

Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa  Tipe berpikir siswa dengan 

gaya belajar visual memiliki kecenderungan pada indikator tipe 

berpikir semi konseptual, yakni keduanya (a) mampu 

mengungkapkan apa yang diketahui dalam soal dengan 

kalimatnya sendiri (b) kurang mampu mengungkapkan apa yang 

ditanya dalam soal dengan kalimatnya sendiri (c) kurang mampu 

menentukan konsep penyelesaian soal dan (d) kurang mampu 

dalam menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam 

menyelesaikan soal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tipe berpikir siswa dengan gaya belajar visual adalah semi 

konseptual. 2) Tipe berpikir siswa dengan gaya belajar auditori 

                                                           
20

 Maftuhatul Habibah, “Analisis Tipe Berpikir Siswa dalam Menyelesaikan Soal 

Matematika Tipe HOTS Ditinjau dari Gaya Belajar”, Skripsi, Tulunggagung: Sarjana 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulunggagung, 2019. 
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memiliki kecenderungan pada indikator tipe berpikir konseptual, 

yakni keduanya (a) mampu mengungkapkan apa yang diketahui 

dalam soal dengan kalimatnya sendiri (b) mampu 

mengungkapkan apa yang ditanya dalam soal dengan kalimatnya 

sendiri (c) mampu menentukan konsep penyelesaian soal dan (d) 

mampu dalam menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh 

dalam menyelesaikan soal. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tipe berpikir siswa dengan gaya belajar auditori adalah 

konseptual. 3) Tipe berpikir siswa dengan gaya belajar kinestetik 

memiliki kecenderungan pada indikator tipe berpikir konseptual, 

yakni keduanya (a) mampu mengungkapkan apa yang diketahui 

dalam soal dengan kalimatnya sendiri (b) mampu 

mengungkapkan apa yang ditanya dalam soal dengan kalimatnya 

sendiri (c) mampu menentukan konsep penyelesaian soal dan (d) 

mampu dalam menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh 

dalam menyelesaikan soal. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tipe berpikir siswa dengan gaya belajar kinestetik adalah 

konseptual. 

Persamaan, skripsi ini sama-sama menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif, dalam skripsi ini tujuannya membuktikan 

keberhasilan aspek HOTS. 

Perbedaan, dapat dilihat dari subjek penelitian yakni dalam 

skripsi ini penelitian pada tingkat MTS atau SMP sedangkan 

peneliti meneliti pada tingkat SMA. Untuk membuktikan aspek 

HOTS dalam skripsi ini berfokus pada tipe berpikir siswa dengan 

gaya belajar sedangkan peneliti lebih berfokus pada penerapan 

pembelajaran. Mata pelajaran yang diteliti juga berbeda, skripsi 
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ini meneliti pada mata pelajaran matematika sedangkan peneliti 

meneliti pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

5. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Binti Nur Fitriandini  

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019 

yang berjudul “Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis melalui Konsep Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) di SMPN 1 Sumbergempol 

Tulungagung”
21

 

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus. Dalam penelitian teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi, dan 

dokumentasi. Subjek dalam penelitian skripsi ini yakni SMPN 1 

Sumbergempol Tulungagung. Tujuan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui strategi guru PAI dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis melalui konsep HOTS, untuk mengetahui strategi 

guru PAI dalam mengembangkan soal-soal berbasis HOTS, untuk 

mengetahui strategi pembelajaran dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis melalui konsep HOTS dan mengetahui 

hasil belajar dalam meningkatkan berpikir kritis melalui konsep 

HOTS. 

Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa pertama, guru PAI 

dalam menentukan langkah-langkah untuk meningkatkan berpikir 

kritis bagi siswa yang diarahkan ke konsep HOTS yaitu 

menentukan tujuan pembelajaran, model pembelajaran, strategi, 

                                                           
21

 Binti Nur Fitriandini, “Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa melalui Konsep Higher Order Thinking Skills (Hots) di SMPN 

Sumbergempol Tulungagung”, Skripsi, Tulungagung: Sarjana Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung, 2019. 
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metode, dan menentukan bentuk evaluasinya yang tercantum 

dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Kedua, strategi 

guru PAI dalam mengembangkan soal-soal HOTS didasarkan 

pada indikator berpikir kritis serta indikator kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang bersifat pengambilan keputusan, pemecahan 

masalah, dan meliputi pemilihan stimulus pertanyaan yang 

kontekstual. Ketiga, hasil strategi pembelajaran yang berbasis 

peningkatan kemampuan berpikir kritis (HOTS) untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yaitu peningkatan 

mutu pembelajaran, siswa lebih aktif, kemandirian siswa dalam 

menyelesaikan masalah, dan peningkatan prestasi siswa. 

Persamaan, dalam skripsi ini sama-sama menggunakan 

penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data mengenai 

pembelajaran PAI yang memuat aspek HOTS.  

Perbedaan, subjek penelitian yang berbeda tingkatan, skripsi ini 

meneliti di tingkat SMP sedangkan peneliti meneliti di tingkat 

SMA, dalam membuktikan aspek HOTS dalam skripsi ini 

meneliti tidak hanya dari strategi pembelajarannya melainkan 

juga mengenai pengembangan soal yang digunakan sedangkan 

peneliti hanya meneliti tentang penerapan pembelajarannya. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang 

jelas agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan, adapun 

sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah mengenai 

permasalahan dalam pembelajaran PAI sehingga perlu 
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perubahan pada sistem pembelajaran yakni dengan cara 

menerapkan HOTS. Kemudian mengidentifikasi masalah 

yang ada dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan 

HOTS. Kemudian membatasi masalah, sehingga 

perumusan masalahnya menjadi bagaimana penerapan 

pembelajaran PAI berbasis HOTS pada kelas XI di SMA 

Dharma Karya UT Tangsel. Kemudian menjelaskan 

tujuan masalah guna menjawab rumusan masalahnya 

serta mengetahi manfaat dalam penelitian ini, kemudian 

memaparkan hasil penelitian para peneliti sebelumnya 

yang sejenis dan terdapat sistematika penulisan pada bab 

ini. 

BAB II : Landasan Teori 

Pada bagian ini penulis akan membagi pembahasan dalam 

2 sub bab: 

A. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Yang 

dikaji pada sub bab ini adalah definisi dari 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), 

Karakteristik dan Ruang Lingkup PAI, Faktor yang 

Mempengaruhi Pembelajaran PAI. 

B. Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS). Yang 

dikaji pada sub bab ini adalah Pengertian 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS), 

Konseptual Pembelajaran Berorientasi Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS), Karakteristik 

Instrumen Penilaian HOTS, Karakteristik 

Pembelajaran Berbasis HOTS, RPP Berbasis HOTS. 
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C. Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Berbasis HOTS. Yang dikaji pada sub bab ini 

adalah perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 

BAB III  : Metodelogi Penelitian 

Pada bab ini memuat tentang tempat penelitian, waktu 

penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan 

dalam penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, instrumen wawancara dan pedoman 

observasi.  

BAB IV   : Analisis Data 

Pada bab ini memuat kajian teori penelitian berupa 

gambaran umum sekolah yang diteliti, deskripsi hasil data 

penelitian mengenai penerapan pembelajaran PAI 

berbasis HOTS pada kelas XI SMA Dharma Karya UT 

Tangerang Selatan. 

BAB V   : Penutup 

Merupakan bab akhir yang memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran-saran yang membangun dan 

bermanfaat untuk semua pihak serta lampiran-lampiran 

yang mendukung data. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Pengertian Pembelajaran PAI 

Pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menyampaikan 

pesan pada siswa, melainkan adanya interaksi antara guru dan 

siswa, siswa dengan guru serta siswa dengan siswa.
22

 Proses 

belajar terjadi karena adanya interaksi individu dengan 

lingkungannya. Karena itu istilah “pembelajaran” mengandung 

makna yang lebih luas dari pada “mengajar”, Pembelajaran 

merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang dalam bahasa 

Yunani disebut instructus atau “intruere” yang berarti 

menyampaikan pikiran, dengan demikian arti instruksional adalah 

menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara 

bermakna melalui pembelajaran.
23

  Pembelajaran merupakan 

proses berfungsi membimbing para peserta didik didalam 

kehidupannya, yakni membimbing mengembangkan diri sesuai 

dengan tugas perkembangan yang harus dijalani.
24

 

Benyamin S Bloom adalah ahli pendidikan yang terkenal 

sebagai pencetus taksonomi belajar adalah pengelompokan tujuan 

belajar berdasarkan domain atau kawasan belajar. Menurut 

                                                           
22

 Tim Dosen PAI, Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam, 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 150. 
23

 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran:landasan dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), h. 265. 
24

 Abdul Majid,  Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h.269. 
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Bloom ada tiga domain belajar: (1) Kawasan kognitif. Perilaku 

yang merupakan proses berfikir atau perilaku hasil kerja otak. (2) 

Kawasan Afektif. Perilaku yang dimunculkan seseorang sebagai 

pertanda kecenderungan untuk membuat pilihan atau keputusan 

untuk beraksi dalam lingkungan tertentu. (3) Kawasan 

Psikomotor. Perilaku yang di munculkan oleh hasil kerja fungsi 

tubuh manusia.
25

 Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan 

bahwa Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26

 

Kemudian Dimyati menyatakan bahwa pembelajaran ialah 

kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, 

untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar.
27

 Menurut Budimansyah dalam Sri 

Haryati bahwa pembelajaran adalah sebagai perubahan dalam 

kemampuan, sikap, atau perilaku siswa yang relatif permanen 

sebagai akibat pengalaman atau pelatihan.
28

 Menurut E. Mulyasa 

pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut 

pendidik dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta 

didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan.
29

 Dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dari guru 

untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah 

                                                           
25

 Yuberti, Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar dalam Pendidikan, 

(Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2014), h. 20. 
26

 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 

ayat 20. 
27

 Dimyati Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 

297. 
28

 Sri Hayati, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning, 

(Magelang: Graha Cendikia, 2017), h. 2. 
29

 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK, 

(Bandung: Rosdakarya,  cet Ke-I 2004), h. 117. 
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laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan 

didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang 

relative lama dan karena adanya usaha. 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah upaya 

sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, 

dan berakhlak mulia dalam mengajarkan amalan agama Islam 

dari sumber utama nya kitab suci Al-Qur‟an dan Hadis, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan 

pengalaman, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati 

penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar 

umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa 

(Kurikulum PAI).
30

 Pendidikan Agama Islam dilakukan untuk 

mempersiapkan peserta didik meyakini, memahami dan 

mengamalkan ajaran Islam.
31

  Menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan 

Agama Islam (PAI) berarti bidang studi Agama Islam.
32

 

Sedangkan menurut Zakiyah Darajat berpendapat bahwa 

pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran 

Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang ada pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pendangan hidup.
33

 Sedangkan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) adalah suatu upaya membuat peserta didik dapat 

                                                           
30

 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2019), h 11. 
31

 Aminuddin, Aliaras Wahid., dan Moh. Rofiq., Membangun Karakter dan 

Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 44. 
32

 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya,1995), h. 8. 
33

 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam,  (Jakarta Bumi Aksar, Cet ke VII, 

2008), h. 87. 
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belajar, butuh belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus 

menerus mempelajari agama Islam baik untuk kepentingan 

mengetahui bagaimana cara beragama yang benar maupun 

mempelajari Islam sebagai pengetahuan yang mengakibatkan 

beberapa perubahan yang relative tetap dalam tingkah laku 

seseorang yang baik dalam kognitif, afektif, psikomotorik.
34

 

Menurut Mukhtar Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik 

dalam belajar agama Islam. Pembelajaran ini akan lebih 

membantu dalam memaksimalkan kecerdasan peserta didik yang 

dimiliki, menikmati kehidupan, serta kemampuan untuk 

berinteraksi secara fisik dan sosial terhadap lingkungan.
35

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh pendidik dalam mempersiapkan peserta didik 

yang dapat meyakini, memahami serta mengamalkan ajaran Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang 

telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Karakteristik dan Ruang Lingkup PAI 

Sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah 

baik yang umum maupun khusus, pendidikan agama Islam 

mempunyai karakteristik dan Ruang Lingkup yang membedakan 

                                                           
34

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam berbasis kompetensi 

(konsep dan implementasi kurikulum 2004), (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet Ke-III, 

2006), h. 132. 
35

 Mukhtar, Desain Pembelajaran PAI, (Jakarta: Misaka Galiza, cet. Ke-III 2003), 

h. 14. 
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dengan pelajaran lainnya. Karakteristik mata pelajaran agama 

Islam atau PAI dapat dijelaskan sebagai berikut:
36

 

a. PAI merupakan rumpun mata pelajaran yang dikembangkan 

dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama 

Islam dan merupakan mata pelajaran pokok yang tidak dapat 

dipisahkan dari ajaran Islam dengan tujuan mengembangkan 

moral dan kepribadian peserta didik. 

b. Tujuan PAI adalah terbentuknya peserta didik yang beriman 

dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti yang luhur 

(berakhlak mulia), memiliki pengetahuan tentang ajaran 

pokok Agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, serta memiliki pengetahuan yang luas dan 

mendalam tentang Islam sehingga memadai baik untuk 

kehidupan bermasyarakat maupun untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

c. Pendidikan Agama Islam, sebagai sebuah program 

pembelajaran, diarahkan pada: (1) Menjaga aqidah dan 

ketakwaan peserta didik, (2) Menjadi landasan untuk lebih 

rajin mempelajari ilmu-ilmu lain yang diajarkan di madrasah, 

(3) Mendorong peserta didik untuk kritis, kreatif dan inovatif, 

(4) Menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. PAI bukan hanya mengajarkan pengetahuan 

tentang Agama Islam, tetapi juga untuk diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari (membangun etika sosial). 

                                                           
36

 Aulia Fitria Ningrum, “Implementasi Kurikulum Pendidikan Berbasis Karakter 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 1 Pokok Bahasan Akhlak di 

SDN Salatiga 08 Kecamatan Sidorejo Tahun Ajaran 2011/2012”, (Skripsi, Fakultas 

Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), Salatiga, 2012, h. 41-43. 
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d. Pembelajaran PAI tidak hanya menekankan aspek kognitif 

saja, tetapi juga afektif dan psikomotoriknya. 

e. Isi mata pelajaran PAI didasarkan dan dikembangkan dari 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok ajaran 

agama Islam yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad 

SAW (dalil naqli) dan juga diperkaya dengan hasil-hasil 

istinbath atau ijtihad (dalil aqli) para ulama sehingga lebih 

rinci dan mendetail. 

f. Materi PAI dikembangkan dari tiga kerangka dasar ajaran 

Islam yaitu aqidah, syari‟ah dan akhlak. Aqidah merupakan 

penjabaran dari konsep iman, syari‟ah dari konsep Islam, dan 

akhlak dari konsep ihsan. Dari ketiga konsep dasar ilmiah 

berkembang berbagai kajian ke Islaman, termasuk kajian-

kajian yang terkait dengan ilmu, teknologi, seni dan budaya. 

g. Output program pembelajaran PAI di sekolahan adalah 

terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia (budi 

pekerti yang luhur) yang merupakan misi utama diutusnya 

Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Pendidikan akhlak (budi 

pekerti) adalah jiwa pendidikan dalam Islam, sehingga 

pencapaian akhlak mulia (karimah) adalah tujuan pendidikan 

yang sesungguhnya. 

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran PAI di sekolah 

menurut Ramayulis dalam Depdiknas berfokus pada aspek-

aspek sebagai berikut:
37

 

a. Al-Qur‟an dan Hadits, menekankan pada kemampuan baca 

tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual 

                                                           
37

 Depdiknas, Standar Kompetensi Mata Pelajaran PAI SMA dan MA, (Jakarta: 

Depdiknas,2003), h. 5. 
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dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Akidah, menekankan pada kemampuan memahami dan 

mempertahankan keyakinan/keimanan yang benar serta 

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-asma’ al-husna. 

c. Akhlak, menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan 

akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d. Fiqih, menekankan pada kemampuan cara melaksanakan 

ibadah dan mu’amalah yang benar dan baik atau ilmu 

pengetahuan yang membicarakan atau membahas dan memuat 

hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur‟an, Sunnah 

dan dalil-dalil syar‟i.
38

 

e. Tarikh dan kebudayaan Islam, menekankan pada kemampuan 

mengambil ibrah (contoh/pelajaran) dari peristiwa-peristiwa 

bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan  

mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, 

ekonomi, iptek, dan lain-lain untuk mengembangkan 

kebudayaan dan peradaban Islam. 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran PAI yaitu sebagai rumpun mata pelajaran yang 

dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat 

dalam agama Islam, memiliki tujuan yakni terbentuknya peserta 

didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., berbudi 

pekerti yang luhur (berakhlak mulia), memiliki pengetahuan 

tentang ajaran pokok agama Islam dan memiliki program 
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pembelajaran yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang tidak 

hanya menekankan pada aspek kognitif saja tetapi juga afektif 

dan psikomotorik, adapun isi materi pelajaran PAI didasarkan 

dengan dua sumber yakni Al-Qur‟an dan Sunnah, dimana materi 

PAI dikembangkan dari tiga kerangka dasar yakni aqidah, syariah 

dan akhlak, dan yang terakhir output pembelajaran PAI dapat 

menjadikan peserta didik agar memiliki akhlak yang mulia. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran PAI 

Ada tiga faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

pendidikan agama Islam, dimana ketiga faktor tersebut saling 

terkait antara satu dengan yang lainnya sehingga kehilangan salah 

satu dari faktor ini bisa menyebabkan tidak tercapainya 

pembelajaran pendidikan agama Islam yang berhasil. Ketiga faktor 

tersebut antara lain:
39

 

a. Kondisi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kondisi pembelajaran pendidikan agama Islam dapat di 

klasifikasikan menjadi: 

1) Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam 

Tujuan pembelajaran menggambarkan bentuk 

tingkah laku atau kemampuan yang diharapkan dapat 

dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Rumusan 

tujuan pembelajaran dapat dibuat dalam berbagai macam 

cara. Seringkali terjadi, rumusan itu menggambarkan apa 

yang akan dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Jika 

rumusan semacam ini dibuat, tidak memberi tuntutan 

kepada siswa untuk belajar sehingga memperoleh hasil 
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tertentu. Dengan singkat dapat dikemukakan bahwa 

rumusan tujuan harus menggambarkan bentuk hasil belajar 

yang ingin dicapai siswa melalui proses pembelajaran 

dilaksanakan. 

Tujuan pembelajaran ini bisa bersifat umum, 

umum-khusus dan khusus. Tujuan pendidikan agama Islam 

yang bersifat umum tercermin dalam GBPP mata pelajaran 

pendidikan agama Islam, yaitu: “meningkatkan keimanan, 

penghayatan, dan pengamalan siswa terhadap agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara 

serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang 

lebih tinggi”. Tujuan dalam kontinum umum-khusus 

misalnya siswa memiliki kesadaran dan bertanggung jawab 

terhadap lingkungan serta terbiasa menampilkan perilaku 

agamis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan 

yang lebih khusus misalnya; peserta didik dapat memilih 

lingkungan yang bersih, sehat, indah dan agamis peserta 

didik dapat menghargai lingkungan yang sehat, indah, 

agamis dan peserta didik dapat berperilaku menjaga 

lingkungan yang sehat, indah, dan agamis dalam kehidupan 

sehari-hari. Dari beberapa pendapat tentang tujuan 

pendidikan Islam diatas, sekiranya bisa diambil kesimpulan 

bahwa tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan manusia 

paripurna, terbaik, insan kamil atau manusia yang bertaqwa 

yaitu sosok manusia yang memahami peran dan fungsinya 
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dalam kehidupan serta mendasarkan semuanya pada ajaran 

dan hukum Allah juga Rasul-Nya. 

2) Karakteristik bidang studi pendidikan agama Islam 

Bidang studi yang ada dalam pendidikan agama 

Islam diantaranya adalah, akidah dan akhlak yakni 

mempelajari tentang keesan Allah serta mengajari akhlak-

akhlak mahmudah, dengan tujuan untuk memberikan 

binaan keyakinan tentang ketauhidan atau ke-Esaan Allah 

merupakan asal-usul dan tujuan hidup manusia, dan 

mengarahkan siswa agar memiliki akhlakul karimah dalam 

kehidupan sehari-hari dengan siapa pun dan dimanapun. 

Sejarah kebudayaan Islam yakni menyiapkan peserta didik 

agar mempunyai pemahaman terhadap apa yang telah 

diperbuat oleh orang-orang muslim sebagai katalisator, dan 

membawa perubahan sesuai dengan tahapan kehidupan 

mereka. Al-Qur‟an Hadis yakni pelajaran yang 

mempelajari ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadist dengan tujuan 

agar peserta mampu membaca dengan fasih yang sesuai 

dengan tajwidnya. Fiqh yakni mempelajari tentang hukum-

hukum Islam. 

3) Kendala Pembelajaran 

Berbicara mengenai kendala dalam pembelajaran 

tentunya pasti ada, misalnya; keterbatasan sumber belajar 

yang ada, keterbatasan alokasi waktu dan keterbatasan 

dana yang tersedia. Sehingga ini dapat menghambat dalam 

proses pembelajaran. Kendala yang paling utama yang 

dihadapi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah 

proses pembelajarannya, karena pendidikan agama Islam 
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masuk dalam mata pelajaran sehingga cara 

pembelajarannya hanya transfer of knowledge, dan 

penerapannya sangat kurang sekali, sehingga siswa yang 

mendapat pelajaran pendidikan agama Islam namun 

tingkah lakunya tidak mencerminkan Pendidikan agama 

Islamnya, ini disebabkan karena kurangnya pantauan dari 

orang tua serta peran guru dalam proses pembelajarannya. 

4) Karakteristik Peserta Didik 

Adalah kualitas perseorangan peserta didik memiliki 

karakteristik yang berbeda seperti, bakat gaya belajar, 

perkembangan moral, perkembangan kognitif, sosial 

budaya, dan sebagainya. Karakteristik peserta didik adalah 

kualitas perseorangan peserta didik, seperti bakat, 

kemampuan awal yang dimiliki, motivasi belajar dan 

kemungkinan hasil belajar yang akan dicapai pendidikan 

agama Islam.
40

 

b. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Metode pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi: 

1) Strategi Pengorganisasian 

Strategi pengorganisasian adalah suatu metode untuk 

mengorganisasi isi bidang studi pendidikan agama Islam 

yang dipilih untuk pembelajaran. Pengorganisasian isi 

bidang studi mengacu pada kegiatan pemilihan isi, 

penataan isi, pembuatan diagram, skema dan sebagainya. 

2) Strategi Penyampaian Isi Pembelajaran 
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Strategi penyampaian isi pembelajaran pendidikan 

agama Islam adalah metode-metode penyampaian agama 

Islam pembelajaran pendidikan agama Islam yang 

dikembangkan untuk membuat siswa dapat merespon dan 

meneriama pelajaran pendidikan agama Islam dengan 

mudah, cepat, dan menyenangkan. Strategi penyampaian 

isi pembelajaran ini berfungsi sebagai penyampaian isi 

pembelajaran kepada peserta didik dan menyediakan 

informasi yang diperlukan peserta didik untuk 

menampilkan unjuk kerja (hasil kerja). 

3) Strategi Pengelolaan Pembelajaran 

Strategi pengelolaan pembelajaran adalah metode 

untuk menata interaksi antara peserta didik dengan 

komponen-komponen metode pembelajaran lain, seperti 

pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran. 

c. Hasil Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dalam hasil pembelajaran pendidikan agama Islam 

adalah mencakup semua akibat yang dapat dijadikan indikator 

tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran 

pendidikan agama Islam dibawah kondisi pembelajaran yang 

berbeda. Hasil pembelajaran pendidikan agama Islam dapat 

berupa hasil nyata (actual out-come) dan hasil yang di 

inginkan (desired out-come). Actual out-come adalah hasil 

belajar pendidikan agama islam yang dicapai peserta didik 

secara nyata karena digunakannya suatu metode pembelajaran 

pendidikan agama islam tertentu yang dikembangkan sesuai 

dengan kondisi yang ada. Sedangkan desired out-come 

merupakan tujuan yang ingin dicapai yang biasanya sering 
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mempengaruhi keputusan perancang pembelajaran pendidikan 

agama Islam dalam melakukan pilihan suatu metode 

pembelajaran yang paling baik untuk digunakan sesuai dengan 

kondisi pembelajaran yang ada. Sedangkan indikator 

keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat di 

klasifikasikan menjadi tiga yaitu: 

1) Keefektifan 

Pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran 

tersebut mampu memberikan atau menambah informasi 

atau pengetahuan baru bagi siswa. Adapun keefektifan 

pembelajaran dapat diukur dengan kriteria: Kecermatan 

penguasaan kemampuan atau perilaku yang dipelajari, 

Kecepatan unjuk kerja sebagai bentuk hasil belajar, 

Kesesuaian dengan prosedur kegiatan belajar yang harus 

ditempuh, Kuantitas unjuk kerja sebagai bentuk hasil 

belajar, Kualitas hasil akhir yang dapat dicapai 

pendidikan agama Islam, Tingkat alih belajar, Tingkat 

retensi belajar. Menurut Joan Midden Fort dalam 

Soekartawi bahwa dalam meningkatkan pembelajaran 

yang efektif salah satunya  dapat dilakukan dengan upaya 

menciptakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan 

siswa.
41

 

2) Efisiensi 

Pembelajaran yang efisien adalah pembelajaran yang 

menyenangkan, menggairahkan dan mampu memberikan 

motivasi bagi siswa dalam belajar, sehingga pendidik 
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harus bisa menciptakan sesuatu yang baru dalam 

pembelajaran agar siswa tidak merasa jenuh dalam 

pembelajaran. 

3) Daya Tarik 

Daya tarik yang dimaksud dalam hal ini adalah 

pembelajaran itu diukur dengan mengamati 

kecendurungan peserta didik untuk berkeinginan terus 

belajar, dan harus dimotivasi agar peserta didik dapat 

gemar dengan pendidikan agama Islam, karena akhir-

akhir ini pendidikan agama Islam dianggap kuno 

sehingga minat untuk belajar sangatlah kurang dan lebih 

memilih dengan pelajaran-pelajaran eksak yang dianggap 

penting dan populer saat ini dan mengabaikan pelajaran 

pendidikan agama Islam. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran PAI dapat dilihat dari 

kondisi pembelajarannya, metode yang digunakan, dan 

hasil pembelajaran untuk melihat tolak ukur keberhasilan 

siswa dalam memahami matari PAI tersebut. 

B. Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

1. Pengertian Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS) 

Kegiatan berpikir sudah dilakukan sejak manusia ada, 

tetapi pengertian tentang berpikir masih terus diperdebatkan 

berbagai kalangan, terutama kalangan pemikir pendidikan. Salah 

satu taksonomi proses berpikir yang diacu secara luas adalah 

taksonomi Bloom dan telah direvisi oleh Anderson & Krathwohl. 

Dalam taksonomi Bloom yang direvisi tersebut, dirumuskan 6 



34 
 

 

level proses berpikir, yaitu C1 mengingat C2 memahami C3 

menerapkan C4 menganalisis C5 mengevaluasi C6 mengkreasi.42  

Menurut Anderson dan Krathwohl dalam bukunya Pipit 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) adalah kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dalam level kognitif hirarki dari taksonomi berpikir 

Bloom.
43

 Menurut Tomei yang dikutip oleh Ridwan Abdullah Sani 

HOTS mencakup transformasi informasi dan ide-ide, tranformasi 

ini terjadi jika siswa menganalisa, mensintesa, atau sampai pada 

suatu kesimpulan atau interpretasi. Manipulasi informasi dan ide-

ide melalui proses tersebut akan memungkinkan siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan, memperoleh pemahaman, dan 

menemukan makna baru.
44

 Menurut Vui Higher Order Thinking 

Skills akan terjadi jika ketika seseorang mengaitkan informasi baru 

dengan informasi yang sudah tersimpan di dalam ingatannya dan 

menata ulang serta mengembangkan informasi tersebut untuk 

mencapai suatu tujuan atau menemukan suatu penyelesaian dari 

suatu keadaan yang sulit dipecahkan.
45

 

Model HOTS ini juga diyakini sebagai bekal solutif dalam 

menghadapi Revolusi Industri 4.0 Era Modern atau yang lebih 

akrab kita ketahui sebagai abad 21 mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, baik pada bidang teknologi maupun ilmu 
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pengetahuan, psikologi dan transformasi nilai-nilai budaya. 

Perkembangan tersebut pada akhirnya juga membuat transformasi 

paradigma pendidikan. Lebih dari itu untuk mengetahui model 

pembelajaran HOTS ini berlandaskan pada Taksonomi Bloom 

yang telah disamapikan sebelumnya. Teksonomi Bloom 

menggunakan dedikasi pemahaman yaitu pengetahuan, 

pemahaman, terapan, analisis, sisntesis dan evaluasi. Kemudian 

taksonomi bloom ini direvisi dan direvitalisasi oleh Anderson dan 

Karthwohl. Pada revisiannya terdapat tiga komponen dalam ranah 

kognitif yang menjadi bagian dari kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. Ketiga aspek tersebut yaitu aspek analisis, aspek evaluasi, 

dan aspek mencipta. Selanjutnya revisi ini juga lebih berfokus 

pada bagaimana domain kognitif lebih meningkat dan aplikatif 

dalam mengolah dan merumuskan tujuan pembelajaran dan 

strategi penilaian yang efisien. Dan konsep yang menjadi dasar 

HOTS merujuk pada aktivitas menganalisis, mengevaluasi dan 

mencipta pengetahuan yang disesuaikan dengan konseptual, 

prosedural dan metakognitif.
46

 

Anderson dan Krathwohl mengategorikan kemampuan 

proses menganalisis (analyzing), mengevaluasi (evaluating), dan 

mencipta (creating) termasuk berpikir tingkat tinggi. Menganalisis 

adalah kemampuan menguraikan sesuatu ke dalam bagian-bagian 

yang lebih kecil sehingga diperoleh makna yang lebih dalam. 

Menganalisis dalam taksonomi Bloom yang direvisi ini juga 

termasuk kemampuan mengorganisir dan menghubungkan antar 
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bagian sehingga diperoleh makna yang lebih komprehensif. 

Apabila kemampuan menganalisis tersebut berujung pada proses 

berpikir kritis sehingga seseorang mampu mengambil keputusan 

dengan tepat, orang tersebut telah mencapai level berpikir 

mengevaluasi. Dari kegiatan evaluasi, seseorang mampu 

menemukan kekurangan dan kelebihan. Berdasarkan kekurangan 

dan kelebihan tersebut akhirnya dihasilkan ide atau gagasan-

gagasan baru atau berbeda dari yang sudah ada. Ketika seseorang 

mampu menghasilkan ide atau gagasan baru atau berbeda itulah 

level berpikirnya disebut level berpikir mencipta. Seseorang yang 

tajam analisisnya, mampu mengevaluasi dan mengambil 

keputusan dengan tepat, serta selalu melahirkan ide atau gagasan-

gagasan baru. Oleh karena itu, orang tersebut berpeluang besar 

mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya.
47

 

Melalui pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam 

HOTS para siswa akan mampu memahami bagaimana siswa dapat 

mengetahui gagasan yang muncul, menyadari ketika 

membutuhkan pengetahuan yang baru dan mampu menentukan 

langkah-langkah yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran, bahkan dalam 

kehidupan sekitar mereka. Dengan demikian para siswa dapat 

dengan mudah untuk mengumpulkan dan mempelajari 

pengetahuan tersebut. Kemampuam berpikir kritis yang biasa 

dilatih dan diberikan pada siswa akan menumbuhkan rasa dan 
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sikap percaya diri untuk menyelesaikan permasalahan dan 

menuntun ke solusi yang diharapkan.
48

 

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir tingkat 

tinggi adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

berpikir pada level yang lebih tinggi, tidak hanya sekedar 

mengingat, memahami dan menerapkan tetapi masuk pada lebih 

mencipta atau mengkreasi, seseorang dituntut untuk bisa pada 

level tersebut. 

2. Konseptual Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir 

Tingkat Tinggi (HOTS) 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa 

umum dikenal sebagai Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

dipacu oleh empat kondisi:
49

 

a. Sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi 

pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di 

situasi belajar lainnya. 

b. Kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan 

yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari 

lingkungan belajar, strategi dan kesadaran dalam belajar. 

c. Pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, 

linear, hirarki atau spiral menuju pemahaman pandangan ke 

multidimensi dan interaktif. 
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d. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik 

seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, 

dan keterampilan berpikir kritis serta kreatif. 

Menurut berberapa ahli, definisi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi salah satunya dari Resnick yakni proses berpikir 

kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, 

membangun representasi, menganalisis, dan membangun 

hubungan dengan melibatkan aktivis mental yang paling dasar. 

Keterampilan ini juga digunakan untuk menggaris bawahi 

berbagai proses tingkat tinggi menurut jenjang taksonomi Bloom. 

Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. 

Pertama adalah keterampilan tingkat rendah yang penting dalam 

proses pembelajaran yaitu mengingat, memahami dan 

menerapkan dan kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan 

menganalisis, mengevaluasi dan mencipta.  

 

                   Gambar 2.1. Aspek Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

a. Transfer of Knowledge 

Keterampilan 
Berpikir Tingkat 

Tinggi 

Transfer of 
Knowledge 

Critical and 
Creative Thinking 

Problem Solving 



39 
 

 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya 

dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik yang menjadi satu kesatuan dalam 

proses belajar dan mengajar.
50

 

1) Ranah Kognitif 

Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut 

Bloom merupakan segala aktivitas pembelajaran menjadi 6 

tingkatan sesuai jenjang terendah sampai jenjang tertinggi. 

Tabel 2.1  

Proses Kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom 

Proses Kognitif Definisi 

 

C1 

 

 

L 

O 

T 

S 

Mengingat Mengambil pengetahuan 

yang relevan dari ingatan 

 

C2 

Memahami Membangun arti dari 

proses pembelajaran, 

termasuk komunikasi lisan, 

tertulis dan gambar 

 

C3 

 

Menerapkan/ 

Mengaplikasikan 

Melakukan atau 

menggunakan prosedur di 

dalam situasi yang tidak 

biasa 
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C4 

 

H 

O 

T 

S 

Menganalisis Memecah materi kedalam 

bagian-bagiannya dan 

menentukan bagaimana 

bagian-bagian itu 

terhubung 

C5 Menilai/ 

Mengevaluasi 

Membuat pertimbangan 

berdasarkan kriteria atau 

standar 

C6 

 

Mengkreasi/ 

Mencipta 

Menyusun kembali unsur-

unsur kedalam pola atau 

struktur baru 

 

Anderson dan Karthwol melalui taksonomi yang direvisi memiliki 

rangkaian proses-proses yang menunjukkan kompleksitas kognitif 

dengan menambahkan dimensi pengetahuan, seperti:
51

 

a) Pengetahuan faktual, pengetahuan faktual berisi elemen-

elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka 

akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan 

masalah apapun di dalamnya. 

b) Pengetahuan konseptual, pengetahuan konseptual meliputi 

skema-skema, model-model mental, atau teori-teori eksplisit dan 

implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. 
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c) Pengetahuan prosedural, “pengetahuan mengenai bagaimana” 

melakukan sesuatu. Hal ini berkisar dari melengkapi latihan-

latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah 

baru. Pengetahuan prosedural sering mengambil bentuk dari 

suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti.  

d) Pengetahuan metakognitif, pengetahuan metakognitif adalah 

pengetahuan mengenai kesadaran secara umum sama halnya 

dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi 

seseorang. Penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan 

bertanggung jawab untuk pengetahuan dan pemikiran mereka 

sendiri. Perkembangan para peserta didik akan menjadi lebih 

sadar dengan pemikiran mereka sendiri sama halnya dengan 

lebih banyak mereka mengetahui kesadaran secara umum, dan 

ketika mereka bertindak dalam kewaspadaan ini, mereka akan 

cenderung belajar lebih baik. 

Kata kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan ranah kognitif Bloom adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2  

Kata Kerja Operasional Ranah Kognitif.
52

 

Mengingat 

(C1) 

Memahami 

(C2) 

Mengaplikasi 

(C3) 

Mengutip Memperkirakan Menugaskan 
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Menyebutkan 

Menjelaskan 

Menggambarkan 

Membilangkan 

Mengidentifikasi 

Mendaftarkan 

Menunjukkan 

Memberi label 

Memberi indeks 

Memasangkan 

Membaca 

Menamai 

Menandai 

Menghafal 

Meniru 

Mencatat 

Mengulang 

Memproduksi 

Meninjau 

Menjelaskan 

Menceritakan 

Mengkategori 

Mencirikan 

Merinci 

Mengasosiasi 

Membanding 

Menghitung 

Mengkontraskan 

Menjalin  

Mendiskusikan 

Mencotohkan 

Mengemukakan 

Mempolakan 

Memperluas 

Menyimpulkan 

Meramalkan 

Merangkum 

Menjabarkan 

Mengurutkan 

Menentukan 

Menerapkan 

Mengkalkulasi 

Memodifikasi 

Menghitung 

Membangun 

Mencegah 

Menentukan 

Menggambar 

Menggunakan 

Menilai 

Melatih 

Menggali 

Mengemuka 

Mengadaptasi 

Menyelidiki 

Mempersoal 

Mengkonsep 
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Memilih 

Mentabulasi 

Memberi kode 

Menulis 

Menyatakan 

Menelusuri 

Menggali 

Mengubah 

Mempertahan 

Mengartikan 

Menerangkan 

Menafsirkan 

Memprediksi 

Melaporakan 

Membedakan 

Melaksanakan 

Memproduksi 

Memproses 

Mengaitkan 

Menyusun 

Memecahkan 

Melakukan 

Mensimulasi 

Mentabulasi 

Memproses 

Membiasakan 

Klasifikasi 

Menyesuai 

Mengoprasi 

Meramal 

Menganalisis 

(C4) 

Mengevaluasi 

(C5) 

Mencipta 

(C6) 
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Mengaudit 

Mengatur 

Menganimasi 

Mengumpukan 

Memecahkan 

Menganalisis 

Menyeleksi 

Merinci 

Menominasikan 

Mendiagramkan 

Mengkorelasikan 

Menguji 

Mencerahkan 

Mengembangkan 

Menyimpulkan 

Menjelajah 

Memaksimalkan 

Memerintah 

Mengaitkan 

Membandingkan 

Menyimpukan 

Menilai 

Mengarahkan 

Memprediksi 

Memperjelas 

Menugaskan  

Menafsirkan 

Mempertahankan 

Memerinci 

Mengukur 

Membuktikan 

Memvalidasi 

Mengetes 

Mendukung 

Memilih 

Memproyeksikan 

Mengkritik 

Mengarahkan 

Mengumpulkan 

Mengabstraksi 

Mengatur 

Menganimasi 

Mengkategorikan 

Membangun 

Mengkreasikan 

Mengoreksi 

Merencanakan 

Memadukan 

Mendikte 

Membentuk 

Meningkatkan 

Menanggulangi 

Mengeneralisasi 

Menggabungkan 

Merancang 

Membatas 

Mereparasi 
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Karthwohl & Bloom juga menjelaskan bahwa selain 

kognitif, terdapat ranah afektif yang berhubungan dengan 

sikap, nilai, perasaan, emosi serta derajat penerimaan atau 

Mentransfer 

Melatih 

Mengedit 

Menemukan 

Menyeleksi 

Mengoreksi 

Mendetekasi 

Menelaah 

Mengukur 

Membangunkan 

Merasionalkan 

Mendiagnosis 

Memfokuskan 

Memadukan 

Memutuskan 

Memisahkan 

Menimbang 

 

Membuat 

Menyiapkan 

Memproduksi 

Memperjelas 

Merangkum 

Merekonstruksi 

Mengarang 

Menyusun 

Mengkode 

Mengkombinasikan 

Memfasilitasi 

Mengkonstruksi 

Merumuskan 

Menghubungkan 

Menciptkan 

Menampilkan  
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penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran dan 

membagi ranah dan membagi ranah afektif menjadi 5 

kategori yakni penerimaan, menanggapi, penilaian, 

mengelola, dan karakterisasi. 

2) Ranah Psikomotorik 

Keterampilan proses psikomotor merupakan 

keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan 

melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak 

fisik (motorik). 

b. Critical and Creative Thinking 

Berpikir kritis didefinisikan oleh Elaine adalah 

kemampuan untuk mengatakan sesuatu dengan percaya diri. 

Berpikir kritis memungkinkan siswa untuk menemukan 

kebenaran dari suatu informasi. Sebuah proses terorganisir 

yang memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, asumsi, 

logika, dan bahasa yang mendasari pernyataan orang lain 

terjadi dalam berpikir kritis. Tujuan dari berpikir kritis adalah 

untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Pemahaman 

membuat siswa mengerti maksud di balik ide sehingga 

mengungkapkan makna di balik suatu kejadian.
53

 

Menurut Halpen berpikir kritis adalah 

memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam 

menentukan tujuan. Proses tersebut dilalui setelah 

menentukan tujuan, mempertimbangkan, dan mengacu 

langsung kepada sasaran-merupakan bentuk berpikir yang 

perlu dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah, 
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merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai 

kemungkinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan 

semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan 

tipe yang tepat.
54

 

Sedangkan Menurut Howard Gardner yang dikutip 

Ridwan Abdullah Sani ada dua jenis pengetahuan yang 

mungkin diperlukan untuk menghasilkan kreativitas yakni: 1) 

pengalaman mendalam dan fokus pada suatu kajian tertentu 

yang membuat seseorang menjadi ahli, 2) kemampuan 

mengkombinasikan elemen-elemen dengan cara yang baru. 

Jadi seseorang yang kreatif harus memiliki pengetahuan yang 

luas (beberapa bidang ilmu) dan menguasai satu atau dua 

bidang secara mendalam (ahli). Menurut Kaufman dan 

Sternberg Respon yang kreatif terhadap suatu masalah adalah 

respon yang baru, bagus, dan relevan. Batey dan Furnham 

juga menyatakan bahwa ada tiga domain utama dari ekspresi 

kreatif yakni kreativitas seni, kreativitas saintifik, dan 

kreativitas sehari-hari. Kreativitas memiliki dapat dianalisa 

dari kemampuan seseorang dalam membangun hipotesis, 

merancang eksperimen, dan menguji sebuah fakta.
55

 

c. Problem Solving 

Menurut Mourtos, Okamoto dan Rhee ada enam aspek 

yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik yaitu 

menentukan masalah, mengeksplorasi masalah, merencanakan 

                                                           
54

 Deti Ahmatika, “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan 
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solusi, melaksanakan rencana, memerikasa solusi, 

mengevaluasi.
56

  Menurut Winarso bahwa problem solving 

merupakan suatu keterampilan yang meliputi kemampuan 

mencari informasi, menganalisa situasi dan mengidentifikasi 

masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif 

sehingga dapat mengambil suatu tindakan keputusan untuk 

mencapai sasaran.
57

 

Bagi Palumbo problem solving adalah fungsi dari cara 

bagaimana stimulus tertentu menjadi in-put melalui sistem 

sensori ingatan, diproses dan dikoding melalui memori kerja 

(working memory/short term memory) dan disimpan bersama 

asosiasi-asosiasi dan peristiwa-peristiwa (histories) yang 

sekeluarga dalam memori jangka panjang (Long Term 

Memory). Sedangkan menurut Gagne & Briggs unjuk kerja 

pemecahan masalah itu berupa penciptaan dan penggunaan 

aturan yang kompleks dan lebih tinggi tingkatannya, untuk 

mencapai solusi masalah. Dalam pemecahan masalah 

pembelajar harus merecall/ mengundang kembali aturan-

aturan yang lebih rendah (subordinate) maupun informasi-

informasi yang relevan, yang diasumsikan telah dipelajari 

sebelumnya. Ketika aturan yang lebih tinggi tingkatannya 

telah diperoleh, maka pembelajar sangat dimungkinkan akan 

menggunakannya dalam situasi yang secara fisik berbeda 
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namun secara formal mirip. Dengan perkataan lain, aturan 

baru yang lebih kompleks yang telah diperoleh itu akan 

memungkinkan terjadinya transfer belajar.
58

 

Dapat disimpulkan bahwa konsep keterampilan 

berpikir terbagi menjadi dua yakni keterampilan berpikir 

tingkat rendah yaitu mengingat, mamahami dan menerapkan  

dan keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu menganalisis, 

mengevaluasi dan mencipta. 

3. Karakteristik Instrumen Penilaian HOTS 

Soal yang termasuk Higher Order Thinking memiliki ciri-ciri 

yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan 

menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang 

berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan 

masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Soal-soal HOTS 

sangat direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai bentuk 

penilaian kelas dan Ujian Sekolah. Untuk menginspirasi guru 

menyusun soal-soal HOTS di tingkat satuan pendidikan, berikut ini 

dipaparkan karakteristik soal-soal HOTS. Di bawah ini 

dideskripsikan beberapa karakteristik instrumen penilaian berpikir 

tingkat tinggi (HOTS):
59

 

a. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi  

The Australian Council for Educational Research (ACER) 

menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi 

merupakan proses: menganalisis, merefleksi, memberikan 
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argumen (alasan), menerapkan konsep pada situasi berbeda, 

menyusun, menciptakan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi 

bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau 

mengulang. Dengan demikian, jawaban soal-soal HOTS tidak 

tersurat secara eksplisit dalam stimulus. Kemampuan berpikir 

tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah 

(problem solving), keterampilan berpikir kritis (critical thinking), 

berpikir kreatif (creative thinking), kemampuan berargumen 

(reasoning), dan kemampuan mengambil keputusan (decision 

making). Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah 

satu kompetensi penting dalam dunia modern, sehingga wajib 

dimiliki oleh setiap peserta didik. Kreativitas menyelesaikan 

permasalahan dalam HOTS, terdiri atas:
60

 

1) Kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak 

familiar. 

2) Kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang 

berbeda. 

3) Menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda 

dengan cara-cara sebelumnya. 

b. Bersifat Divergen 

Instrumen penilaian HOTS harus bersifat divergen, artinya 

memungkinkan peserta didik memberikan jawaban berbeda-beda 

sesuai proses berpikir dan sudut pandang yang digunakan karena 

mengukur proses berpikir analitis, kritis, dan kreatif yang 

cenderung bersifat unik atau berbeda-beda responsnya bagi 
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setiap individu. Karena bersifat divergen, instrumen penilaian 

HOTS lebih mudah dirancang dalam format tugas atau 

pertanyaan terbuka, misalnya soal esai/uraian dan tugas kinerja. 

Apakah soal pilihan tidak dapat digunakan untuk mengukur 

HOTS? Jawabannya dapat, asal proses berpikir untuk menjawab 

soal pilihan tersebut bukan sekedar menghafal atau mengulang. 

Sebaliknya, setiap soal uraian juga belum tentu HOTS jika untuk 

menjawabnya tidak memerlukan penalaran. Bahkan tugas 

kinerjapun belum tentu HOTS, kalau hanya berbentuk resep 

sehingga peserta didik hanya melakukan petunjuk yang 

diberikan. 

c. Menggunakan Multirepresentasi 

Instrumen penilaian HOTS umumnya tidak menyajikan 

semua informasi secara tersurat, tetapi memaksa peserta didik 

menggali sendiri informasi yang tersirat. Bahkan di era big data 

seperti sekarang ini, yaitu kemudahan mendapatkan data dan 

informasi melalui internet, sudah selayaknya instrumen penilaian 

HOTS juga menuntut peserta didik tidak hanya mencari sendiri 

informasi, tetapi juga kritis dalam memilih dan memilah 

informasi yang diperlukan. Untuk memenuhi harapan di atas, 

sebaiknya instrumen penilaian HOTS menggunakan berbagai 

representasi, antara lain verbal (berbentuk kalimat), visual 

(gambar, bagan, grafik, tabel, termasuk video), simbolis (simbol, 

ikon, inisial, isyarat), dan matematis (angka, rumus, 

persamaan).
61

 

d. Berbasis permasalahan kontekstual 
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Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi 

nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik 

diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di 

kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan kontekstual 

yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini terkait dengan 

lingkungan hidup, kesehatan, kebumian dan ruang angkasa, serta 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai 

aspek kehidupan. Dalam pengertian tersebut termasuk pula 

bagaimana keterampilan peserta didik untuk menghubungkan 

(relate), menginterpretasikan (interprete), menerapkan (apply) 

dan mengintegrasikan (integrate) ilmu pengetahuan dalam 

pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

konteks nyata. Berikut ini diuraikan lima karakteristik asesmen 

kontekstual, yang disingkat REACT yaitu:
62

 

1) Relating, asesmen terkait langsung dengan konteks 

pengalaman kehidupan nyata 

2) Experiencing, asesmen yang ditekankan kepada penggalian 

(exploration), penemuan (discovery), dan penciptaan 

(creation). 

3) Applying, asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik 

untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di 

dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. 

4) Communicating, asesmen yang menuntut kemampuan 

peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan 

model pada kesimpulan konteks masalah 
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5) Transfering, asesmen yang menuntut kemampuan peserta 

didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan 

dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. 

e. Menggunakan bentuk soal beragam 

Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat 

tes (soal-soal HOTS) sebagaimana yang digunakan dalam PISA, 

bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan 

menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Hal ini penting 

diperhatikan oleh guru agar penilaian yang dilakukan dapat 

menjamin prinsip objektif. kemampuan peserta didik sesuai 

dengan keadaan yang sesungguhnya. Penilaian yang dilakukan 

secara objektif, dapat menjamin akuntabilitas penilaian. Terdapat 

beberapa alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk 

menulis butir soal HOTS diantaranya pilihan ganda dan uraian. 

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik penilaian berpikir 

tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

dideskripsikan ada lima yaitu mengukur kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, bersifat divergen, menggunakan multirepresentasi, 

berbasis permasalahan kontekstual dan menggunakan bentuk soal 

beragam.  

4. Karakteristik Pembelajaran Berbasis HOTS 

Aktivitas pembelajaran berbasis HOTS dapat dibedakan dari 

pembelajaran berbasis LOTS dan MOTS antara lain seperti 

dideskripsikan pada tabel berikut:
63

 

Tabel 2.3 Perbedaan Aktivitas belajar LOTS, MOTS dan HOTS 
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Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

LOTS 

Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

MOTS
64

 

Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

HOTS 

Pasif dalam berpikir Aktif dalam berpikir Aktif dalam berpikir 

Menyelesaikan 

masalah 

 

- 

 

Memformulasikan 

masalah 

Mengkaji 

permasalahan 

sederhana  

Mengkaji 

permasalahan 

menengah 

Mengkaji 

permasalahan 

kompleks 

Berpikir konvergen  

- 

Berpikir divergen 

dan mengembangkan 

ide 

Belajar dari guru 

sebagai sumber 

informasi utama 

 

- 

Mencari informasi 

dari berbagai sumber 

Berlatih 

menyelesaikan soal 

dan menghafal 

Berpikir secara 

menengah atau bisa 

membuat otak lebih 

bekerja 

Berpikir kritis dan 

menyelesaikan 

masalah secara 

kreatif 

Mengutamakan 

pengetahuan factual 

 

- 

Berpikir analitik, 

evaluative, dan 
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membuat keputusan 

 

1) Aktif dalam berpikir 

Beberapa kondisi yang harus diterapkan selama kegiatan belajar 

berlangsung sebagai berikut:
65

 

a) Memastikan situasi tetap terkendali meskipun siswa ditantang 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara bebas selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

b) Guru lebih banyak memberi rangsangan berpikir pada siswa 

untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan atau 

masalah yang dihadapi siswa. Hal tersebut akan menyebabkan 

siswa lebih aktif mencari informasi dan berpikir, sehingga 

materi pembelajaran akan lebih mudah diserap dan 

keterampilan berpikirnya akan meningkat. 

c) Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara bervariasi, 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. 

Pembelajaran yang monoton akan membuat siswa merasa 

bosan, apalagi hanya mendengarkan guru berbicara. 

d) Merangsang siswa untuk berani mengajukan pendapat atau 

pertanyaan. Guru melatih siswa untuk membuat pertanyaan 

atau pernyataan setelah menampilkan sebuah fenomena yang 

menarik, misalnya melalui video, demonstrasi, atau cara 

lainnya. Guru harus melatih kepercayaan diri siswa agar yakin 

pada dirinya sendiri dalam penguasaan pengetahuan dan 

berpikir. 
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2) Memformulasikan masalah 

Sangat penting bagi siswa untuk dapat merumuskan suatu 

permasalahan dari kondisi yang diberikan. Kegiatan belajar 

dengan pendekatan inkuiri pada umumnya harus diawali dengan 

perumusan masalah atau pertanyaan yang akan dicari solusinya 

melalui kegiatan penyelidikan. Perumusan masalah dapat berupa 

tindakan mengubah sebuah masalah yang diberikan menjadi 

masalah yang berbeda penyajiannya. Hal ini sering dilakukan 

ketika berupaya menyelesaikan sebuah masalah agar 

memudahkan siswa dalam memahami masalah. Pada kasus ini, 

penyelesaian masalah belum diketahui oleh orang yang 

mengajukan masalah. Namun, mungkin juga orang yang 

mengajukan masalah telah mengetahui bagaimana cara 

memecahkan masalah tersebut dan hanya melatih siswa untuk 

dapat merumuskan masalah dan mencari solusinya. 

3) Mengkaji permasalahan kompleks 

Permasalahan yang dikaji dalam pembelajaran berbasis HOTS 

adalah permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan 

mengingat atau menerapkan strategi yang telah umum diketahui. 

Pada umumnya permasalahan seperti itu dapat ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari (kontekstual) yang mencakup berbagai 

bidang ilmu. Penyelesaian permasalahan seperti itu 

membutuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Siswa 

yang tidak memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi akan 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan 

kontekstual yang terkait dengan berbagai bidang ilmu.
66
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4) Berpikir divergen dan mengembangkan ide 

Pengembangan kreativitas sangat membutuhakan kemampuan 

berpikir divergen . melatih siswa untuk berpikir divergen akan 

mengembangkan kemampuan mereka dalam mengajukan 

beberapa ide yang berbeda. Pengembangan ide-ide kreatif sangat 

terkait dengan kemampuan berpikir divergen. Sebenarnya 

kemampuan berpikir konvergen juga dibutuhkan untuk 

mengetahui solusi mana yang paling efisien atau memberikan 

hasil terbaik. 

5) Mencari informasi dari berbagai sumber 

Pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk mencari 

informasi dari berbagai sumber dapat dilakukan di kelas atau di 

luas kelas melalui penugasaan. Sebaiknya siswa dilatih untuk 

membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari informasinya 

atau solusinya dari berbagai sumber yang berbeda. Siswa dapat 

merencanakan sumber atau menggunakan sumber yang tidak 

direncanakan. Misalnya ketika mencari informasi tentang 

penanganan sampah di sebuah pasar, bisa saja siswa bertanya 

pada salah serang pedagang, tanpa direncanakan terlebih dahulu. 

6) Berpikir kritis dan menyelesaikan masalah secara kreatif 

Ciri lain dari pembelajaran berbasis HOTS adalah adanya 

aktivitas siswa dalam menyelesaikan permasalahan secara 

kreatif. Sebagai contoh, masing-masing kelompok siswa belajar 

menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda, kemudian 

metode penyelesaian masalah tersebut dikomunikasikan di depan 

kelas oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Upaya 

untuk menyelesaikan permasalahan secara kreatif harus dimulai 

dengan perumusan masalah terlebih dahulu, kemudian siswa 
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mengusulkan cara-cara yang dapat dilakukan untuk 

menyelesaikan. Pada umumnya, sebuah permasalahan 

kontekstual yang kompleks dapat dicari solusinya dengan 

berbagai cara.
67

 

7) Berpikir analitik, evaluative, dan membuat keputusan 

Aktivitas belajar membuat keputusan dapat dicirikan ketika 

siswa diminta memilih suatu cara di antara beberapa cara 

alternatif yang tersedia. Ada guru yang melatih siswa untuk 

membuat suatu keputusan secara analitik yakni dengan 

mempertimbangkan beberapa kelebihan dan kelemahan dari 

masing-masing solusi alternatif yang akan dipilih. Kelemahan 

dan kelebihan tersebut dapat ditulis di lembar kerja siswa (LKS). 

Terkait dengan aktivitas belajar tersebut, guru dianjurkan untuk 

menerapkan beberapa prinsip dalam pembelajaran berbasis 

HOTS, antara lain:
68

 

1) Menciptakan tugas yang sesuai dengan harapan atau 

kebutuhan siswa  

2) Membangkitkan rasa ingin tahu siswa 

3) Memberikan tugas atau soal yang dapat membuat siswa aktif 

berpikir 

4) Mengkaji persoalan nyata (kontekstual) yang dialami oleh 

siswa 

5) Mengembangkan imajinasi siswa melalui tulisan atau gambar 

6) Memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan 

elaborasi dan berpikir divergen (lateral) 
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7) Memberi kesempatan pada siswa untuk memilih topik atau 

cara belajar di kelas 

8) Tidak menyalahkan siswa jika membuat atau menanyakan hal 

yang nyeleneh 

9) Memberikan kebebasan bereksperimen bagi siswa 

10) Memberikan umpan balik dan penghargaan atas karya siswa 

11) Melatih siswa mengajukan pertanyaan dan membuat 

rumusan masalah dalam upaya menyelesaikan masalah yang 

menantang 

12) Melatih siswa untuk berpikir kritis dengan menganalisis dan 

mengevaluasi data atau informasi yang disajikan 

13) Melatih siswa membuat keputusan terkait dengan suatu 

kondisi yang dideskripsikan. 

 Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran 

berbasis HOTS antara lain yaitu aktif dalam berpikir, 

memformulasikan masalah, mengkaji permasalahan kompleks, 

berpikir divergen dan mengembangkan ide, mencari informasi 

dari berbagai sumber, berpikir kritis dan menyelesaikan masalah 

secara kreatif, berpikir analitik evaluatif dan membuat keputusan. 

5. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Berbasis HOTS 

Untuk mampu mewujudkan proses pembelajaran dari tingkat 

dasar menuju pada tingkat berpikir yang lebih tinggi (HOTS) atau 

hasil yang lebih efektif lagi, pendidik atau guru perlu membuat 

rancangan proses pembelajaran. Tahap perencanaan guru dalam 

kegiatan pembelajaran adalah tahap yang akan berhubungan dengan 

kemampuan guru menguasai bahan ajar. Perencanaan pembelajaran 

dibuat dalam rangka mencapai kompetensi lulusan. Perencanaan 
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pembelajaran ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang 

kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
69

 

Menurut Kunandar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan 

dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus.
70

 Menurut Wahyuni 

dan Ibrahim Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan 

perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan tindakan yang 

akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran 

perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen 

pembelajaran, yakni: kompetensi dasar, materi pokok, indikator, dan 

penilaian berbasis kelas.
71

  Menurut Pohan menjelaskan bahwa 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, yang 

dilaksanakan di kelas teori, kelas praktek dan/atau dunia kerja.
72

 

Sedangkan Komponen RPP adalah sebagai berikut:
73

 

a. Identitas Mata Pelajaran 
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b. Standar Kompetensi 

c. Kompetensi Dasar 

d. Indikator Pencapaian Kompetensi 

e. Tujuan Pembelajaran 

f. Materi Ajar  

g. Alokasi Waktu, dalam menentukan alokasi waktu prinsip yang 

perlu diperhatikan adalah tingkat kesukaran materi, luas, ruang 

lingkup atau cakupan materi, frekuensi penggunaan materi baik 

untuk belajar maupun di lapangan serta tingkat pentingnya materi 

yang dipelajari.
74

 

h. Metode Pembelajaran 

i. Kegitan Pembelajaran yang meliputi Pendahuluan, Inti dan 

Penutup 

j. Penilaian Hasil Belajar 

k. Sumber Belajar 

Dalam menyusun RPP, hendaknya memperhatikan prinsip-

prinsip sebagi berikut:
75

 

a) Memperhatikan Perbedaan Individu Peserta Didik 

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis 

kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi 

belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, 

kebutuhan khusus, kecepatan belajart, latar belakang budaya, 

norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 

b) Mendorong Partisipasi Aktif Peserta Didik 
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Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada 

peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, 

inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.  

c) Memberikan Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

RPP membuat rancangan program pemberian umpan 

balik positif, penguatan, pengayaan dan remedy. 

d) Ketertarikan dan Keterpaduan 

RPP disusun dengan memperhatikan ketertarikan dan 

keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan 

sumber belajar dalam satu ketuhanan pengalaman belajar. RPP 

disusun dengan mengkombinasikan pembelajaran tematik, 

keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar dan 

keragaman budaya. 

e) Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi  

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan 

teknologi dan informasi secara terintegrasi, sistematis dan 

efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 

C. Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan suatu 

proses yang dilakukan oleh pendidik dalam mempersiapkan peserta 

didik yang dapat meyakini, memahami serta mengamalkan ajaran 

Islam yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam melaksanakan suatu pembelajaran tersebut 

tentunya harus sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga 

pelaksanaan pembelajaran bisa terarah dan hal ini dimaksudkan agar 

hasil yang diperoleh juga dapat lebih optimal, berikut penjelasannya: 
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1. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya 

pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan.
76

 Perencanaan adalah suatu proses. Proses 

perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam 

penyusunan rencana.
77

 Perencanaan pembelajaran meliputi 

penyususnan rencana pelaksanaan pembelajaran, penyiapan 

media, sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan 

skenario pembelajaran.
 78

 Dalam konteks pembelajaran, 

perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses 

penyusunan materi pembelajaran, penggunaan pendekatan atau 

metode pengajaran dalam suatu lokasi waktu yang akan 

dilaksanakan pada masa atau semester yang akan datang untuk 

mencapai tujuan yang ditentukan.
79

 

Menurut Malayu Hasibuan perencanaan itu bersifat 

dinamis dimana perencanaan itu diproses oleh perencana 

sehingga menghasilkan sebuah rencana.
80

 Menurut Bintoto 

Tjokroaminoto yang dikutip oleh Husain Usman bahwa 

perencanaan ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan 

secara sistematika yang akan dilakukan untu mencapai tujuan 

tertentu.
81

 Louis A. Allen bahwa perencanaan adalah 
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menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan.
82

 Sedangkan menurut Kusmiadi perencanaan adalah 

proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan 

menguraikan bagaimana cara pencapaiannya.
83

 Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah sebuah rangkaian 

program yang telah disusun oleh perencana dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Perencanaan diajukan untuk masa depan 

yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan 

kondisi dan situasi. Maka dari itu dalam setiap kegiatan, tindakan 

dan kebijakan hendak direncanakan agar resiko-resiko yang 

mungkin terjadi dapat diminimalkan.  

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Menurut Roy R.Lefrancois yang dikutip oleh Dimyati 

Mahmud menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah 

pelaksanaan strategi-strategi yang telah dirancang untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
84

 Pelaksanaan proses 

pembelajaran menjadi sesuatu yang sangat penting dalam upaya 

mewujudkan kualitas lulusan atau output pendidikan. Karenanya 

seorang guru harus memiliki kemampuan melaksanakan atau 

mengimplementasikan teori yang berkaitan dengan teori 

pembelajaran ke dalam realitas pembelajaran yang sebenarnya. 

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian 
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rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan 

mencapai hasil yang diharapkan.
85

 

Berdasarkan Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 bahwa 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran terdapat persyaratan 

pelaksanaan proses pembelajaran baru kemudian dilanjutkan 

dengan pelaksanaan pembelajaran. persyaratan pelaksanaan 

proses pembelajaran tersebut diantaranya meliputi:
86

 

a. Rombongan belajar 

Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar 

adalah: 

1) SD/MI : 28 peserta didik 

2) SMP/MT : 32 peserta didik 

3) SMA/MA : 32 peserta didik 

4) SMK/MAK : 32 peserta didik 

b. Beban kerja minimal guru 

Beban minimal kerja guru mencakup kegiatan pokok 

yaitu merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan 

melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan. 

c. Buku teks pelajaran 

Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh 

sekolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan 

pertimbangan komite sekolah/madrasag dari buku-buku teks 

pelajaran yang ditetapkan oleh menteri. 

d. Pengelolaan kelas 
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Pengelolaan kelas antara lain meliputi pengaturan 

tempat duduk, kejelasan suara guru, pemberian penguatan dan 

umpan balik dan kesesuaian materi pelajaran dengan 

kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik serta guru 

menghargai pendapat peserta didik. 

3. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan 

tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran. hasil yang diperoleh dapat dijadikan 

balikan (feedback) bagi guru dalam memperbaiki dan 

menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran.
87

 

Menurut suharsimi evaluasi adalah upaya untuk menentukan 

nilai dan jumlah. Menurut B.S Bloom seperti yang dikutip oleh 

Zaini evaluasi adalah pengumpulan fakta secara sistematis untuk 

menetapkan bahwa telah terjadi perubahan dalam diri siswa dan 

meningkatkan tingkat perubahan tersebut. Sedangkan menurut 

Sucman bahwa evaluasi adalah proses untuk menentukan nilai 

yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah 

direncanakan untuk mendukung tercapainya kegiatan-kegiatan 

tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk membuat suatu 

kebijakan.
88

 Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 

proses menentukan nilai dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. 

Evaluasi mempunyai banyak ragam dan makna 

tergantung arah mana evaluasi dilakukan, jika dilihat dari 
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prinsipnya evaluasi pendidikan Islam ada 3 yaitu Pertama, 

prinsip berkelanjutan, prinsip ini dimakusdkan bahwa evaluasi 

tidak hanya dilakukan sekali dalam satu jenjang pendidikan, 

setahun, perbulan, akan tetapi harus dilakukan setiap saat dan 

setiap waktu; pada saat pembuka pelajaran, ditambah lagi 

pemberian tugas yang harus diselesaikan peserta didik. Kedua, 

prinsip universal, prinsip ini dimaksudkan, evaluasi hendaknya 

dilakukan untuk semua aspek sasaran pendidikan; aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Ketiga, prinsip keikhlasan, 

dimaksudkan keikhlasan pendidik harus tercermin di segala 

aktifitasnya dalam mendidik. Termasuk didalamnya dalam 

mengevaluasi pendidikan.
89

 

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip diatas seharusnya 

dalam melaksanakan evaluasi PAI, hendaknya seorang guru PAI 

melakukan evaluasi dengan beberapa jenis:
90

 

a) Evaluasi Formatif yaitu evaluasi yang dilakukan untuk 

keperluan memberikan umpan balik kepada guru sebagai 

dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan 

melaksanakan pelayanan khusus bagi murid atau siswa. 

b) Evaluasi Sumatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk 

keperluan memberikan angka kemajuan belajar murid atau 

siswa sekaligus dapat digunakan untuk pemberian laporan 

kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas dan sebagainya. 

c) Evaluasi Penempatan yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk 

keperluan penempatan murid atau siswa pada situasi belajar 
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mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan 

lainnya yang dimilikinya. 

d) Evaluasi diagnostik yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk 

keperluan lata belakang (psikologi, fisik, lingkungan) dari 

murid atau siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam 

belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam 

memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Evaluasi ini erat 

hubungannya dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di 

sekolah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan Penilaian hasil belajar oleh pendidik 

menggunakan berbagai teknik yang disesuaikan dengan 

karakteristik dan tingkat perkembangan peserta didik. Teknik 

tersebut meliputi:
91

 

a) Teknik Tes berupa tes tertulis, tes lisan dan tes praktik atau tes 

kinerja 

b) Teknik Observasi atau pengamatan berupa dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung dan/atau diluar kegiatan 

pembelajaran 

c) Teknik Penguasaan baik perseorangan maupun kelompok 

dapat berbentuk tugas dan/atau proyek. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah pembelajaran 

perlu adanya perencanaan agar tahapan-tahapan dalam proses 

pembelajaran dapat tersusun secara sistematis dan apa yang 

disampaikan dalam pelaksanaan pembelajaran dapat tercapai 
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sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan 

dalam mengetahui suatu keberhasilan pada pembelajaran dapat 

diketahui melalui evaluasi pembelajaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian dalam buku yang ditulis oleh Conny 

Semiawan adalah sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, 

terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktik 

maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan “ilmiah” karena 

penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana 

dan aksebilitas terhadap tempat dan data.
92

 

Pada bab tiga ini, menjelaskan mengenai lokasi dan tempat 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta membahas jenis 

penelitian dan pendekatan, sumber atau subjek data penelitian, 

pengumpulan data, teknik analisis data, instrumen wawancara dan 

pedoman observasi Adapun pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Penerapan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Higher Order Thinking 

Skills (HOTS)”, penelitian ini dilakukan di SMA Dharma Karya 

UT Tangerang Selatan yang berada di Jl. Talas II No. 30 RW 1 

Pd. Cabe Ilir, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 

15438. Tempat penelitian ini digunakan untuk menggali data dan 

sumber yang mendukung penelitian. Peneliti memilih lokasi 
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tersebut karena sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum 

2013 yang menerapkan pembelajaran berbasis HOTS dan 

sekolah tersebut menjadi sekolah yang peneliti observasi pada 

saat hendak pembuatan proposal skripsi.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan April sampai 

bulan Juli. Observasi yang peneliti lakukan saat peneliti ingin 

membuat proposal penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan 

peneliti untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan 

dengan beberapa tahapan. Pada tanggal 10 April 2020, peneliti 

memberikan surat permohonan izin kepada kepala sekolah untuk 

melaksanakan penelitian di sekolah SMA Dharma Karya UT 

Tangerang Selatan mengenai penerapan pembelajaran PAI yang 

mengarah pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher 

Order Thinking Skills (HOTS). 

Kemudian pada tanggal 05 Mei 2020, peneliti 

melanjutkan penelitian dengan mewawancarai guru PAI dan 

kepala sekolah SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan 

mengenai pembelajaran PAI yang dapat mengarahkan pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selain itu peneliti 

melakukan pengambilan data pendukung lainnya untuk 

memenuhi kebutuhan penelitian peneliti seperti penyerahan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat guru PAI 

kemudian diserahkan kepada peneliti. 

Pada tanggal 06 sampai tanggal 07 Juni 2020, peneliti 

melakukan wawancara dengan siswa kelas XI SMA Dharma 

Karya yakni mengenai metode dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan pembelajaran yang diterapkan guru PAI. 
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Selanjutnya pengambilan data lainnya seperti data 

sekolah yang peneliti butuhkan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 

mengambil surat telah melakukan penelitian kepada bagian TU 

SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan pada tanggal 03 Juli 

2020. 

Tabel 3.1 

 Siklus Penelitian 

No 

Jenis 

kegiatan 

April Mei Juni Juli 

Minggu ke 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Menyera

hkan 

surat izin 

penelitian 

                

2 Wawanca

ra dan 

Dokumen

tasi 

                

3 Pengamb

ilan data 

                

4 Penyusun

an 

Skripsi 
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3. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.
93

 

Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu set pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
94

 

Pada penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan 

mengenai sistem yang dipakai dalam pembelajaran PAI untuk 

mencapai tingkatan berbasis HOTS. Sumber data primer berasal 

dari wawancara kepada guru PAI, kepala sekolah dan peserta 

didik. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan melalui studi 

kepustakaan seperti buku, majalah atau jurnal. 

4. Sumber Data Penelitian 

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat 

dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).
95

 Bila dilihat 
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dari sumber datanya, maka mengumpulkan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat dokumen.
96

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah dengan melihat 

aktivitas dan perilaku peserta didik SMA Dharma Karya UT 

Tangerang Selatan di lingkungan sekolah. Sumber data ini dibagi 

menjadi dua yaitu sumber data primer, data sekunder dan data 

dokumenter. 

Pertama, data primer di penelitian ini berasal dari key 

informan, yaitu orang-orang yang memiliki banyak informasi 

dan erat kaitannya dengan sekolah seperti wawancara kepada 

kepala sekolah, guru PAI dan peserta didik. 

Kedua, sumber data sekunder yaitu data yang sengaja 

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber 

pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen.
97

 berasal dari data-data sekolah serta studi 

kepustakaan seperti majalah, buku, jurnal dan lain sebagainya 

yang berhubungan dengan pembelajaran PAI berbasis HOTS. 

Ketiga, sumber data dokumenter ini diambil untuk 

memberikan penjelasan-penjelasan, serta menguatkan setiap 

kejadian yang terjadi di jelaskan berdasarkan dokumen resmi. 

Dokumen tersebut antara lain: hasil dokumentasi berupa foto, 
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audio dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan fokus 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data, dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah (natural 

setting), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi berperan serta (participation 

observation), wawancara mendalam, dan dokumentasi.
98

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan seperti 

teknik observasi, teknik wawancara yang mendalam dan 

sistematis serta dokumentasi. Dalam penelitian ini juga digali 

informasi melalui kalangan-kalangan yang berada di sekolah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang 

yang telah ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling 

yang mana orang-orang yang diwawancara ini memenuhi 

kriteria dan kredibilitasnya dalam membantu menjawab 

permasalahan penelitian. Adapun hal-hal yang digali dalam 

wawancara ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan 

penelitian yaitu pembelajaran PAI dan Higher Order Thinking 

Skills (HOTS). Adapun kriteria maupun klasifikasi yang 

peneliti tetapkan kepada key informan adalah sebagai berikut: 
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1) Kepala Sekolah: kepala sekolah dianggap mampu dan 

kredibilitas untuk menunjang kebutuhan penelitian, 

disamping itu kepala sekolah adalah orang yang banyak 

berperan di sekolah dan mengetahui segala permasalahan 

sekolah tersebut. 

2) Guru mata pelajaran agama Islam: guna mengetahui 

penerapan pembelajaran PAI dalam menggunakan aspek 

berpikir tingkat tinggi yang terdapat pada Taksonomi 

Bloom. 

3) Siswa-Siswi: informasi dari siswa dapat diketahui 

mengenai penguasaan guru PAI dalam pembelajaran 

menggunakan aspek berpikir tingkat tinggi yang terdapat 

pada Taksonomi Bloom dan peneliti dapat mengetahui 

kualitas pembelajaran PAI dengan melalui interaksi siswa 

dan guru. Peneliti mewawancarai 12 orang peserta didik 

dari masing-masing kelas yang berbeda yakni kelas XI 

MIA 1, MIA 2 dan IPS serta termasuk kedalam kategori 

yang mendapatkan 5 besar dikelasnya masing-masing.   

b. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana 

peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka 

saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-

peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan 

kemudian dicatat seobjektif mungkin.
99

 

Dalam penelitian ini hal-hal yang diobservasi adalah 

sebagai berikut: 
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1) Kegiatan Pembelajaran yaitu meliputi bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan dan interaksi 

siswa dalam pembelajaran PAI berbasis HOTS. 

2) Desain RPP yaitu desain yang dibuat oleh guru mata 

pelajaran PAI yang memuat aspek HOTS. 

3) Pelaksanaan Penilaian Kelas yaitu seperti keberhasilan 

belajar siswa dikelas yang dapat dilihat melalui soal 

Ulangan Harian yang sesuai dengan aspek HOTS. 

c. Dokumentasi 

Peneliti juga tidak lepas dengan dokumentasi ketika 

kegiatan berlangsung. Dalam hal ini peneliti perlu melakukan 

dokumentasi terkait bukti-bukti yang akurat dari sekolah 

tersebut seperti kegiatan pembelajaran, dokumen-dokumen 

sekolah seperti RPP, soal UH, serta dokumen-dokumen 

penunjang yang relevan dengan penelitian. 

d. Triangulasi data 

Sebagai bagian dari uji triangulasi dalam penelitian ini, 

data juga diambil dari peserta didik kelas XI, kepala sekolah 

dan RPP yang dibuat guru PAI itu sendiri. Wawancara ini 

dilakukan untuk mempertegas pernyataan yang diberikan guru 

PAI serta mengecek kesesuaian guru PAI dalam mengajar. 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah pengumpulan data, data akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif. Dalam analisis ini dilakukan 

empat langkah seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. Keempat proses ini memiliki 

keterkaitan selama proses penelitian berlangsung hingga proses 

penelitian selesai. 
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a. Pengumpulan data 

Kegiatan ini dilakukan di lapangan tempat penelitian yang 

mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta 

dokumentasi dengan berbagai strategi dan teknik untuk 

menunjang keberhasilan penelitian. 

b. Reduksi data 

Proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, 

pemfokusan, dan pengabstrakan data mentah menjadi data yang 

bermakna. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.
100

 Pada 

tahap ini peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai 

dengan tema peneliti dan membuang yang tidak perlu. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
101

  

c. Penyajian data 

Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, 

dsb. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami.
102

 Setelah data direduksi, 

langkah selanjutnya adalah data disajikan. Dalam penelitian 
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kualitatif penyajian data lebih kepada penyajian teks yang 

bersifat naratif. Penyajian data juga bisa dilakukan dengan 

melampirkan bagan, uraian singkat, dan sejenisnya. Peneliti 

menguji apa yang telah ditemukan dengan melakukan uji 

triangulasi data kepada peserta didik kelas XI dan kepala 

sekolah untuk mengecek, mempertegas, menginformasi 

pernyataan yang diberikan oleh Guru PAI, apakah informasi 

yang diterima sesuai dengan kenyataan yang ada.  

d. Verifikasi dan Penegasan kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan 

adalah memberikan kesimpulan atas data-data hasil penafsiran. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
103

 Pada 

tahap ini peneliti menganalisis hasil data wawancara yang telah 

dilakukan dan diperkuat dengan teori, jurnal, observasi dan 

dokumentasi. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

B. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah human 

instrument yaitu peneliti sendiri yang melakukan pengamatan dan 

mengajukan wawancara kepada responden. Agar penelitian ini 

terarah, penulis terlebih dahulu menyusun kisi-kisi instrument 

penelitian yang selanjutnya dijadikan acuan untuk membuat 

                                                           
103

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012)  hal. 99. 



80 
 

 
 

pedoman wawancara dan observasi. Adapun kisi-kisi untuk 

pedoman wawancara adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Kepada Responden SMA 

Dharma Karya UT Tangerang Selatan 

No Dimensi Indikator Sub Indikator 

1 Pembelajaran 

PAI 

Perencanaan Pembuatan RPP PAI 

Kelas XI 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

Metode Pembelajaran 

yang digunakan 

Sumber belajar yang 

dipakai 

Media pembelajaran 

yang digunakan 

Kendala dalam 

pembelajaran 

 

 

Evaluasi 

Perubahan setelah 

pembelajaran PAI  

Sistem evaluasi 

pembelajaran 

 

2 

 

Transfer of 

knowledge 

 

 

Dapat menganalisis 

makna Q.S Al-Maidah: 

48, An-Nisa:59, At-
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S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 

 

Menganalisis 
Taubah:105 serta hadis 

tentang taat kepada 

aturan, kompetisi dalam 

kebaikan dan etos kerja 

 

 

Mengevaluasi 

Dapat mengevaluasi 

makna Q.S Al-Maidah: 

48, An-Nisa:59, At-

Taubah:105 serta hadis 

tentang taat kepada 

aturan, kompetisi dalam 

kebaikan dan etos kerja 

 

 

 

Mengkreasi 

Dapat menyajikan 

keterkaitan antara 

perintah berkompetisi 

dalam kebaikan dengan 

kepatuhan terhadap 

ketentuan Allah SWT 

sesuai dengan pesan 

Q.S Al-Maidah: 48, An-

Nisa:59, At-Taubah:105 

 

 

Critical and 

creative 

thinking 

Kemampuan 

mengkombinasikan 

elemen-elemen 

dengan cara yang 

Mampu memecahkan 

masalah terkait dengan 

nilai-nilai taat kepada 

aturan, perilaku 
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 baru kompetitif dalam 

kebaikan dan kerja 

keras di masa yang akan 

datang 

Pengalaman 

mendalam dan 

fokus pada suatu 

kajian tertentu 

Mampu menerapkan 

nilai-nilai dalam aturan 

perilaku kompetitif 

dalam kebaikan dan 

kerja keras dalam 

kehidupan sehari-hari 

Problem 

Solving 

Mencari informasi Mampu mencari 

informasi terkait nilai-

nilai dalam aturan, 

perilaku kompetitif 

dalam kebaikan dan 

kerja keras 

Menganalisa 

situasi 

Mampu menganalisa 

terkait nilai-nilai dalam 

aturan, perilaku 

kompetitif dalam 

kebaikan dan kerja 

keras 

Mengidentifikasi 

masalah 

Mampu 

mengidentifikasi terkait 

nilai-nilai dalam aturan, 

perilaku kompetitif 
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2g 

dalam kebaikan dan 

kerja keras 

C. Pedoman Observasi 

Pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam 

pembelajaran di SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan. 

Studi deskriptif tentang penerapan pembelajaran PAI berbasis 

HOTS. 

Tabel 3.3  

Pedoman Observasi 

No Data yang Diamati Keterangan 

1 RPP mata pelajaran pendidikan 

agama Islam (PAI) Kelas XI 

semester ganjil materi pokok Q.S 

al-Maidah/5:48, Q.S an-

Nisa/4:59 dan Q.S at-

Taubah/9:105  

Menganalisis RPP yang 

termasuk kedalam kategori 

HOTS berdasarkan Kata 

Kerja Operasional (KKO) 

Taksonomi Bloom Revisi 

2 Soal Ulangan Harian Kelas XI Menganalisis soal yang 

termasuk kedalam kategori 

HOTS berdasarkan Kata 

Kerja Operasional (KKO) 

Taksonomi Bloom Revisi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab empat ini menjelaskan mengenai gambaran umum 

sekolah yang peniliti teliti. Serta membahas hasil yang didapatkan oleh 

peneliti dari berbagai informan yang sudah diwawancarai yakni peserta 

didik kelas XI, guru PAI dan kepala sekolah SMA Dharma Karya UT 

Tangerang Selatan. Kemudian hasil penelitian dikaitkan dengan teori 

yang digunakan. 

A. Gambaran Umum SMA Dharma Karya UT 

1. Identitas Sekolah  

Nama     : SMA Dharma Karya UT  

NPSN     : 20603313 

Status    : Swasta 

Bentuk Pendidikan   : SMA 

Status Kepemilikan   : Yayasan 

SK Pendirian Sekolah  : 1181/I02.1/Kep/OT/1996 

Tanggal SK Pendirian  : 1996-12-18 

SK Izin Operasional  : 1181/I02.1/Kep/OT/1996 

Kebutuhan Khusus Dilayani  : Tidak ada 

Nama Bank   : BJB 

Cabang KCP/Unit                       :  Cabang Pembantu Pamulang 

Rekening Atas Nama  : SMA Dharma Karya UT 

Luas Tanah Milik     : 1 

Luas Tanah Bukan Milik   : 500000 
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Akreditasi    : A 

Kurikulum    : Kurikulum 2013 

Status BOS    : Bersedia Menerima 

 

2. Visi dan Misi SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan 

Visi SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan adalah 

“Terwujudnya Peserta Didik Yang Beriman, Cerdas, Terampil, 

Mandiri dan Berwawasan Global” sedangkan Misi SMA Dharma 

Karya UT Tangerang Selatan diantaranya: 

a. Menanamkan Keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan 

ajaran agama 

b. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. 

c. Mengembangkan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. 

d. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan 

pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang 

terencana dan berkesinambungan. 

e. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, dan 

lembaga lain yang terkait. 

3. Sarana dan Prasarana SMA Dharma Karya UT Tangsel 

Tabel 4.1  

Sarana dan Prasarana SMA Dharma Karya UT Tangsel 

No Fasilitas Jumlah Kondisi 

1 Gedung sekolah 1 Baik 

2 Ruang Kelas 10 Baik  
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3 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

4 Ruang Guru 1 Baik 

5 Ruang Kesiswaan 1 Baik 

6 Ruang OSIS 1 Baik 

7 Ruang BK (Bimbingan 

Konseling) 

1 Baik 

8 Ruang TU (Tata Usaha) 1 Baik 

9 Ruang UKS 1 Baik 

10 Ruang Laboratorium 

Komputer dan 

Laboratorium IPA 

1 Baik 

11 Perpustakaan 1 Baik 

12 Lapangan Olahraga 1 Baik 

13 Taman Sekolah 2 Baik 

14 Kantin 1 Baik 

15 Musholla 1 Baik 

16 Toilet 6 Baik 

17 Parking Area 2 Baik 

18 Pos Satpam 1 Baik 
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4. Jumlah Guru dan Tenaga Administrasi 

Tabel 4.2 

Jumlah Guru dan Tenaga Administrasi SMA Dharma Karya UT 

Tangsel 

No Nama Guru Jabatan 

1 Nur Beti, S.Pd. Kepala Sekolah SMA 

2 Murih Handayani, S.Pd Guru Ekonomi 

3 Dede Budianto, S.Pd. Guru Bhs. Inggris dan 

Waka.Sarpas  

4 Dra. Susila Indrawati Guru Matematika dan 

Kord.Humas 

5 I.G.N. Ary Wiryawan, 

S.Pd. 

Guru Penjaskes dan 

Koord.Kesiswaan 

6 Drs. Moh. Wahid Hasyim Guru PKn dan Kepala 

Ahli Perpustakaan 

7 Torikin, S.Kom T I K / Mulok dan 

Kord.LAB 

8 Muh. Iskandar Fauzi, S.Pd Guru Kimia 

9 Diah Ambarwati, S. Psi Guru BK 

10 Anwar Sirait, S. Pd. I Guru Agama Islam 

11 Henny Budidasini, S.Th. Guru Agama Kristen 
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12 Anggit Risyanti, S.Pd Guru Agama Katolik 

13 I.G.N. Alit Putra Guru Agama Hindu 

14 Dwi Agus Wulansari, S.Pd Guru Biologi 

15 Muhamad Haqul Mubin, 

S.Pd. 

Guru Sejarah 

16 Rizal Fahrudin, S. Pd. Guru Geografi 

17 Nerisha Arviana, M. Pd. Guru Bhs. Inggris 

18 Sri Lestari, S.Pd. Guru Bhs. Indonesia 

19 Posma Rianto, S. Si. Guru Matematika 

20 Rt. Aida Shafira, S.Pd Guru Sosiologi 

21 Ridhwan Dery Iradat, S. 

Pd. 

Guru Fisika 

22 Santy Sanggam Sirait Bendahara 

23 Sukarsono TU 

24 Taufik Pramu Sek/OB 

25 Abdullah Satpam 

26 Hasan Basri Satpam 

27 Ismail Marjuki Pramu Sek/OB 

28 Luthfia Zahra, S. IP Pustakawan 

29 Tiya Noviyasari, S. Hum. Guru Sastra Indonesia 
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5. Jumlah Siswa 

Tabel 4.3  

Jumlah Siswa SMA Dharma Karya UT Tangsel 

No Uraian 
Jumlah 

kelas 
Detail Jumlah Total 

1 Kelas X 4 
L 

P 

39 

37 

76 

2 Kelas XI 3 
L 

P 

39 

24 

63 

3 Kelas XII 3 
L 

P 

33 

35 

68 

 

B. Hasil Analisis Data Mengenai Penerapan Pembelajaran PAI 

Berbasis HOTS Pada Kelas XI di SMA Dharma Karya UT 

Tangsel 

Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan suatu 

proses yang dilakukan oleh pendidik dalam mempersiapkan peserta 

didik yang dapat meyakini, memahami serta mengamalkan ajaran 

Islam yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam melaksanakan suatu pembelajaran tersebut 

tentunya harus sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga 

pelaksanaan pembelajaran bisa terarah dan hal ini dimaksudkan agar 

hasil yang diperoleh juga dapat lebih optimal. Perlu diketahui dalam 

penerapan pembelajaran PAI agar dapat mencapai tingkatan 

HOTS harus memenuhi level menganalisis, mengevaluasi dan 

mengkreasi seperti yang dikatakan Anderson & Karthwohl yang 
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mengategorikan kemampuan proses menganalisis (analyzing), 

mengevaluasi (evaluating), dan mencipta (creating) termasuk 

berpikir tingkat tinggi.
104

 Adapun pembahasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pembelajaran 

SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan adalah salah 

satu sekolah swasta yang memakai kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 telah mengadobsi Taksonomi Bloom yang direvisi oleh 

Anderson dimulai dari level mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Karena tuntutan 

kurikulum 2013 harus sampai pada taraf mencipta, maka siswa 

harus terus menerus dilatih untuk menghasilkan sesuatu yang baru. 

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut perlu adanya sebuah 

perencanaan yang matang, dengan adanya sebuah perencanaan 

maka akan lebih terarah dalam mencapai sebuah tujuan. 

Adapun perencanaan yang dilakukan oleh guru PAI secara 

keseluruhan sudah memenuhi komponen RPP yang sudah tertera 

pada bab II. Format perencanaan yang dibuat oleh guru PAI 

tersebut meliputi mata pelajaran, kelas/semester, materi pokok, 

alokasi waktu, kompetensi inti, KD dan indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, 

media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran terdapat 

kegiatan keterampilan 4C (communication. collaboration, critical 

thinking and problem solving, creative and innovative) dan 

penilaian atau evaluasi.
105

 

                                                           
104

 Wiwik Setiawati,  dkk, Buku penilaian berorientasi higher order thinking skills, 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2019), h 36-37. 
105

 Fakta berdasarkan observasi data pada RPP kelas XI yang dibuat oleh guru PAI 
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Terkait pembiasaan sebelum dimulai pembelajaran, 

menurut siswa-siswi terlebih dahulu diawali dengan pembacaan 

tadarus Al-Qur‟an dimulai pada juz pertama setelah itu masuk 

pada pembukaan oleh guru dengan menceritakan mengenai suatu 

peristiwa sesuai materi yang akan dibahas dan membuka 

pertanyaan terkait pemahaman siswa pada materi yang telah lalu. 

Kemudian sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan kepada 

Fauzan pada tanggal 03 Juni 2020 dikatakannya bahwa: “kalo 

sebelum belajar biasanya tadarus dulu kak terus setelah itu pak 

anwar suka cerita-cerita tentang peristiwa gitu kak, kaya cerita 

sesuai materi yang lagi mau dibahas.”
106

 Jawaban tersebut senada 

dengan yang dikatakan oleh siswa lainnya. Hal ini pun sesuai 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada bagian 

kegiatan pendahuluan yang telah dibuat oleh guru PAI tersebut., 

berikut dokumentasi RPP nya:  

 

     Gambar 4.1 Dokumentasi RPP PAI kelas XI  

Dalam menyusun RPP ini guru membuatnya secara 

mandiri dengan catatan mengacu pada beberapa sumber-sumber 

yang bisa dijadikan patokan untuk pembuatan RPP sedangkan 

                                                           
106

 Wawancara dengan Siswa Kelas XI SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan, Fauzan, Tangsel, 03 Juni 2020. 
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perihal indikator dan tujuan pembelajarannya menyesuaikan 

pemahaman siswa-siswi dengan melihat kondisi siswa-siswi dan 

materi yang sudah dipelajari sebelumnya.
107

 

Peneliti menyimpulkan bahwa sebelum pembelajaran guru 

sudah mulai membiasakan melakukan kegiatan keagamaan dengan 

membaca Al-Qur‟an dalam rangka mempersiapkan sisi batiniyah 

siswa, dengan begitu siswa bisa merasa tenang sehingga mudah 

dalam menerima pembelajaran. Guru juga sudah mulai menerapkan 

pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuatnya, kesesuaian 

itu terbukti dengan menerapkan pembiasaan melakukan kegiatan 

pendahuluan yaitu adanya orientasi, persepsi dan motivasi seperti 

pada foto dokumentasi tersebut. Jadi, guru sudah bisa membuat 

perencanaan dalam pembelajaran dengan harapan agar 

mempermudah dalam setiap langkah-langkah selanjutnya dalam 

mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan, seperti yang 

dikatakan oleh Louis A. Allen bahwa perencanaan adalah 

menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan.
108

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan proses pembelajaran menjadi komponen yang 

sangat penting dalam mewujudkan kualitas output pendidikan 

terkhusus dalam mencapai tingkatan HOTS di sekolah SMA 

Dharma Karya UT Tangsel, oleh karena itu proses pembelajaran 

harus dilaksanakan secara tepat. Untuk pelaksanaan pembelajaran di 

SMA Dharma Karya UT Tangsel pada kelas XI dijelaskan 

                                                           
107

 Wawancara dengan Guru PAI SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan, Pak 

Anwar, Tangsel, 05 Mei 2020. 
108

 Sukanto Reksohadiprodjo, Dasar-dasar Management, (Yogyakarta: BPFE- 

Yogyakarta, 1986), h. 21. 
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mengenai penggunaan metode pembelajaran dalam ungkapan yang 

disampaikan oleh kepala sekolah bahwa guru PAI diberikan 

kebebasan berkreasi seluas-luasnya dan tentu disesuaikan juga 

dengan RPP yang telah dibuatnya.
109

 Metode pembelajaran yang 

digunakan guru PAI diuraikan dalam hasil wawancara dengan Pak 

Anwar yang menjelaskan bahwa metode yang dipakai tidak hanya 

metode ceramah tetapi metode ceramah sudah pasti ada dan 

dipadukan dengan metode lainnya yang dapat membantu dalam 

menyampaikan materi, seperti kutipan wawancara berikut ini: 

  “Sebenarnya untuk metode ceramah itu klasikal ya, dan 

bahkan sudah bisa dikatakan sudah sangat inheren disetiap guru 

yang menyampaikan materi, bukan cuma guru agama saja sih 

sebenarnya, setiap materi setiap guru-guru yang berasal dari disiplin 

ilmu apapun selalu inheren dengan ceramah dan ini bisa dikatakan 

sebagai sistem materi yang sangat klasikal dan tidak bisa 

dipisahkan, jadi disamping metode klasikal ini diterapkan seorang 

guru juga harus piawai, tidak monoton terhadap ceramah, jadi 

disamping metode ceramah ini ada metode yang dikondisikan. Jadi 

ya metode ceramah juga harus dibarengi dengan metode lain seperti 

tanya jawab yang sering sekali saya pakai. Saya selalu kasih 

kesempatan kepada meraka yang ingin bertanya, jadi semuanya 

terbagi, disamping metode tanya jawab juga ada metode diskusi 

juga ada metode eksperimen dan lain-lain.”
110

 Hal tersebut 

diperkuat oleh dokumentasi berupa foto berikut ini.
111

  

 

                                                           
109

 Wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan, Ibu Beti, Tangsel, 05 Mei 2020. 
110

 Wawancara dengan Guru PAI SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan, Pak 

Anwar, Tangsel, 05 Mei 2020. 
111

 Wawancara dengan Siswi Kelas XI SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan, 

Mariam, Tangsel, 06 Juni 2020. 



94 
 

 
 

 

  Gambar 4.2 Dokumentasi Saat Diskusi 

Peneliti menanyakan perihal diskusi yang dilaksanakan 

tersebut disampaikan oleh siswi bernama Mariam yang 

mengatakan: “kalo diskusinya yang seru itu pas ini kak tentang 

perilaku taat, nanti di tampilin video gitu nah nanti kita disuruh 

tulis masalah yang kita temui di video itu per kelompok dan kita 

disuruh cari point-point nya juga terus dipresentasiin, lumayan 

susah kak hehe.” Hal itu disampaikan saat peneliti mewawancarai 

pada tanggal 06 Juni 2020 dan pada umumnya siswa menjawab 

hal yang serupa.
112

 Begitupun yang dikatakan oleh Guru PAI 

bahwa siswa sudah mulai mampu menganalisis suatu masalah dan 

indikasinya dapat dilihat ketika siswa selalu antusias setiap kali 

memberikan tanggapan dan ketika mempresentasikan.
113

 Berikut 

foto dokumentasi tugas yang terdapat dalam buku ajar siswa: 

                                                           
112

 Wawancara dengan Siswi Kelas XI SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan, 

Cia, Tangsel, 06 Juni 2020. 
113

 Wawancara dengan Guru PAI SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan, Pak 

Anwar, Tangsel, 05 Mei 2020. 
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Gambar 4.3 Foto Dokumentasi Tugas Siswa 

Peneliti menyimpulkan bahwa saat diskusi berlangsung 

siswa sudah mulai dituntut untuk berpikir tingkat tinggi yakni 

menganalisis suatu peristiwa yang ada, indikasinya terlihat pada 

saat diberi tugas untuk menuangkan pemikirannya dan membuat 

sesuatu yang didapat dari video tersebut. Hal ini sama seperti yang 

dikatakan Anderson dan Krathwohl mengategorikan kemampuan 

proses menganalisis (analyzing), mengevaluasi (evaluating), dan 

mencipta (creating) termasuk berpikir tingkat tinggi. Menganalisis 

adalah kemampuan menguraikan sesuatu ke dalam bagian-bagian 

yang lebih kecil sehingga diperoleh makna yang lebih dalam. 

Menganalisis dalam taksonomi Bloom yang direvisi ini juga 

termasuk kemampuan mengorganisir dan menghubungkan antar 

bagian sehingga diperoleh makna yang lebih komprehensif.
114

 

Ketika pembelajaran pun beliau juga memberikan 

kesempatan bertanya kepada muridnya seperti yang beliau 

katakan, dan penulis tanyakan kembali kepada Ranti dalam 

                                                           
114

 Wiwik Setiawati,  dkk, Buku penilaian berorientasi higher order thinking skills, 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2019),h 36-37. 
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kutipan wawancara berikut ini: “Suka banget gitu ngasih 

pertanyaan dan dijawab sampai sedatail gitu sih”, peneliti 

tanyakan kembali kepada Panggas yang merasakan bahwa saat 

pembelajaran berlangsung adanya sebuah interaksi antara guru dan 

murid, pada saat itu pun murid diberikan kesempatan untuk 

berpikir secara mandiri mengenai materi yang sedang 

berlangsung.
115

 

Jawaban yang senada dilontarkan oleh Gimarda terkait hal 

yang sama yang dikatakannya pada tanggal 06 Juni 2020, berikut 

kutipan wawancaranya: “Nah beliau aktif juga, beliau itu ngajar 

tuh benar-benar sampai semuanya itu ditanya gitu, jadi hampir 

semua anak-anak ditanya sama beliau”.
116

 Ternyata dengan adanya 

sesi tanya jawab tersebut banyak murid yang memang benar-benar 

menyukai pembelajaran yang seperti itu, hal ini diutarakan oleh 

Fadil: “ada juga yang saya suka itu suka sering ngebuka berbagai 

pertanyaan, bisa nanya diluar materi itu”. Hal tersebut 

sebagaimana yang dia katakan saat peneliti mewawancari pada 

tanggal 06 Juni 2020.
117

 Suasana pembelajaran yang seperti itu 

juga didukung oleh siswa yang bernama Fajil pada tanggal 07 Juni 

2020 yang mengungkapkan bahwa metode pembelajaran yang 

digunakan guru tersebut tidak membosankan dan dirinya 

merasakan sebuah kenyamanan pada saat pembelajaran.
118

  

                                                           
115

 Wawancara dengan Siswa Kelas XI SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan, Panggas, Tangsel, 03 Juni 2020. 
116

 Wawancara dengan Siswa Kelas XI SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan, Gimarda, Tangsel, 06 Juni 2020. 
117

 Wawancara dengan Siswa Kelas XI SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan, Fadil, Tangsel, 06 Juni 2020. 
118

 Wawancara dengan Siswa Kelas XI SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan, Fajil, Tangsel, 07 Juni 2020. 
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Berdasarkan hasil kutipan wawancara tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa seorang guru ketika mengajar memberikan 

kesempatan kepada anak murid untuk mengemukakan 

pendapat atau argumennya, tidak hanya guru yang menjelaskan 

materi secara keseluruhan, karena memang anak murid sudah 

harus dituntut untuk aktif dalam berpikir. Hal ini sesuai dengan 

teori yang dikutip oleh Ridwan Abdullah Sani mengenai 

karakteristik pembelajaran berbasis Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) yakni “Merangsang siswa untuk berani mengajukan 

pendapat atau pertanyaan. Guru dapat melatih siswa untuk 

membuat pertanyaan atau pernyataan setelah menampilkan sebuah 

fenomena yang menarik misalnya melalui video, demonstrasi, atau 

cara lainnya. Guru harus melatih kepercayaan diri siswa agar 

yakin pada dirinya dalam penguasaan pengetahuan dan 

berpikir”.
119

 

Masih perihal diskusi yang dilaksanakan, namun pada 

tahap ini guru dengan sengaja memberikan pernyataan yang belum 

tepat, tujuannya untuk merangsang siswa dalam menyampaikan 

argumentasinya. Hal ini dijelaskan dalam kutipan wawancara 

berikut oleh Cia: “kalau untuk diskusi sih lebih sering diskusi 

terbuka gitu kak, jadi kita dikasih tema nih tentang hari itu, terus 

pak anwar ngejelasin dulu gitu sedikit, nah abis itu ada dari temen-

temen yang tidak setuju sama penjelasan pak anwar terus ada juga 

yang setuju nah disitu kita disuruh kasih tau tuh kenapa kita bisa 

tidak setuju dan bisa setuju. Terus sama pernah juga diskusi per 

kelompok buat bikin kaya peta konsep gitu.” sebagaimana yang 

                                                           
119

 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berbasis HOTS (Higher Order Thinking 

Skills), (T angerang: Tirta Smart, Cet. Ke-1 2019), h. 63. 
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dikatakannya saat peneliti mewawancarai pada tanggal 03 Juni 

2020.  Begitupun senada yang disampaikan siswa lainnya terkait 

diskusi tersebut. Cara tersebutlah yang menjadikan guru melatih 

kemampuan berpikir kritis siswa yakni dengan diterapkan metode 

pembelajaran yang telah dipaparkan guru PAI dan berdasarkan 

penjelasan yang disampaikan siswa.
120

  

Peneliti menyimpulkan bahwa pada tahap ini melatih siswa 

untuk bisa aktif dalam berpikir serta menuntut siswa untuk 

berpikir kritis. Pada tahap inilah siswa dapat mengevaluasi, 

seperti yang dikatakan oleh Elaine bahwa berpikir kritis adalah 

sebuah kemampuan untuk mengatakan sesuatu dengan percaya 

diri, memungkinkan siswa untuk menemukan kebenaran dari suatu 

informasi dan sebuah proses terorganisir yang memungkinkan 

siswa mengevaluasi bukti, asumsi, logika dan bahasa yang 

mendasari pernyataan orang lain terjadi dalam berpikir kritis.
121

  

Selain metode yang diterapkan tersebut, proses kegiatan 

pembelajaran di kelas juga menyelenggarakan pendidikan yang 

ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan 

media dan sumber belajar. Terkait hal ini sumber belajar yang 

digunakan saat pembelajaran berlangsung diungkapkan oleh 

Gimarda bahwa sumber belajar yang digunakan lebih dominan 

pada buku, berikut kutipan wawancaranya: “Sebagian besar dari 

buku dan izinin anak-anak megang hp kecuali benar-benar dapat 

                                                           
120

 Wawancara dengan Guru PAI SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan, Pak 

Anwar, Tangsel, 05 Mei 2020. 
121

 Ifada Novikasari, “Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa melalui 

Pembelajaran Matematika Open-ended di Sekolah Dasar”, dalam Jurnal Pemikiran 

Alternatif Kependidikan  Vol. 14, No. 2,Mei-Ags 2009, h. 346. 
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tugas buat buka hp gitu.”
122

 Hal yang senada dikatakan oleh siswa 

lainnya. 

   

Gambar 4.4 Dokumentasi Buku Paket PAI kelas XI 

Pendapat yang sama mengenai sumber belajar yang 

digunakan saat proses pembelajaran berlangsung juga disampaikan 

oleh Wahyu: “Selain buku itu ada hp, cuma apa ya kalo beliau 

tidak memberi izin pakai hp ya tidak boleh gunakan hp sama 

sekali.” Hal tersebut senada dengan yang dikatakan siswa-siswi 

lainnya.
123

 Sumber belajar yang digunakan lebih kepada buku saja, 

kalau menggunakan hp atau powerpoint hanya pada waktu-waktu 

tertentu, hal ini dikatakan oleh Mariam: “iya keseringannya pakai 

buku sih belajarnya, tapi kadang itu pakai powerpoint juga terus 

dari hp tapi itu tergantung materinya sih gitu.” Jawaban tersebut 

didukung oleh siswa-siswi lainnya.
124

 

Peneliti menyimpulkan bahwa sumber belajar yang 

digunakan masih berfokus pada buku pelajaran, sedangkan untuk 
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meningkatkan daya berpikir siswa ketika memecahkan masalah 

dalam suatu diskusi atau tugas diperlukan sumber belajar lainnya 

agar dapat menambah informasi dan melatih siswa untuk 

menganalisis sumber yang diperolehnya. Seperti yang dijelaskan 

dalam pembahasan mengenai karakteristik pembelajaran berbasis 

HOTS yang dikutip oleh Ridwan Abdullah Sani bahwa aktivitas 

siswa dalam pembelajaran berbasis HOTS yakni dapat mencari 

informasi dari berbagai sumber, belajar dengan mencari informasi 

dari berbagai sumber akan mengakomodasi perbedaan 

karakteristik siswa dalam gaya belajar, kemampuan belajar, 

kebutuhan, minat, keingintahuan, dan pengetahuan awal masing-

masing siswa.
125

 

Sedangkan mengenai media yang suka digunakan tentu 

selalu mengikuti materinya, seperti yang disampaikan dalam 

kutipan wawancara berikut oleh Pak Anwar selaku guru PAI: 

“Kalau untuk medianya pakai media ya paling baru berpatokan 

pada buku paket saja, kalau praktek ya selama ini semisalnya 

praktek sholat jenazah ya medianya semacam patung-patungan, 

kalo ketika diskusi ya pakai media nya suka pakai kertas hvs 

dibuat mind mapping, kalau untuk tampilan video berarti pakai 

infocus gitu sih mba menyesuaikan materinya.”
126

 Hal ini pun 

senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Beti selaku Kepala 

Sekolah mengenai media yang digunakan dengan memakai 

patung-patungan, dikatakannya bahwa:  

“Untuk sarana kita selalu terbuka ya karena itu penunjang, 

karena saya selalu memberikan ke teman-teman ya, kaya PAI ya 
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 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berbasis HOTS (Higher Order Thinking 

Skills), (Tangerang: Tirta Smart, Cet. Ke-1 2019), h. 69. 
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saya selalu berikan contoh nya kaya boneka-boneka jenazah nah 

jangan sampai ketika anak-anak sudah SMA terus sudah turun ke 

masyarakat tidak tau cara memandikan jenazah yang benar jadi 

saya harus sediakan boneka sistem manusia itu bagaimana cara 

memandikan cara mengkafani, sedangkan sarana lainnya itu tentu 

ada infocus ya untuk memudahkan dalam menyampaikan pelajaran 

dengan kreatifitas guru-guru itu sendiri.”
127

 

Media yang sering digunakan memang pada kenyataannya 

sesuai materi yang sedang ditempuh, seperti hal nya saat materi 

khutbah atau jenazah biasanya menggunakan tampilan video atau 

patung-patungan, seperti yang dikatakan oleh Gimarda: “kalau 

untuk medianya ya kak ya ngikutin materinya, kayak waktu itu 

lagi bahas tentang khutbah dan pak anwar nampilin video gitu ke 

kita terus setelah itu kita praktekin deh satu-satu.” Jawaban 

selanjutnya disampaikan oleh Fajil: “Apa ya kak, ya begitu sih 

kalo media nya yang saya ingat pas waktu solat jenazah, pake 

patung-patungan.” 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Mariam: “kalo 

media nya suka pake video gitu kak, ditampilin dikelas pake 

infocus.”
128

 Dan jawaban tersebut sama seperti yang dikatakan 

oleh Melani: “iya nampilin video atau powerpoint seinget aku 

sama buat mind mapping, sama patung-patungan yang dipake buat 

jenazah.”
129

 Jawaban selanjutnya peneliti menanyakan kepada 

Adel yang mengatakan: “medianya suka pake patungan-patungan 

jenazah, terus itu kak pakai kertas hvs dibuat mind mapping.” 

Rata-rata jawaban siswa lainnya senada dengan yang telah peneliti 
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tanyakan.
130

 Hal ini diperkuat oleh dokumentasi foto saat 

pembelajaran menggunakan powerpoint: 

 

Gambar 4.5 Pembelajaran dengan PowerPoint 

Peneliti menyimpukan bahwa dalam penguasaan media 

pembelajaran guru sudah menggunakan media audio visual berupa 

video dan benda yang sesuai dengan materi saat pembelajaran, hal 

ini yang menjadikan siswa tertarik dalam memahami materi 

pelajaran. Seperti yang dikatakan oleh Nur Astuti Puspaningtyas 

dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional FITK UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta “Media pembelajaran yang dikembangkan 

dapat menimbulkan ketertarikan pada peserta didik untuk berpikir 

dan menyelidikinya, karena objek terlihat lebih konkret sehingga 

peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan dengan 

lebih mudah karena peserta didik seolah-olah melihat hal yang 

sama.”
131

 

Kemudian peneliti menanyakan terkait cara 

membangkitkan semangat siswa ketika sudah terlihat jenuh 
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dikelas, hal ini disampaikan oleh Pak Anwar yang menjelaskan 

bahwa cara yang digunakannya yaitu dengan memberi post-test 

materi-materi serta melakukan yang membuat siswa senang dalam 

pembelajaran, melakukan intermzo untuk meningkatkan kembali 

semangat siswa.
132

 Berbeda hal nya jika ada siswa yang terlihat 

pasif dikelas, beliau melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada 

siswa tersebut tetapi jika pada saat diskusi ada siswa yang 

memang hanya diam saja tidak ikut menyampaikan 

argumentasinya, beliau justru lebih banyak memberikan stimulus, 

seperti pada ungkapan kutipan wawancara berikut:  

“Untuk siswa yang pasif sebelum materi berlanjut, saya 

usahakan dulu, misal si A orangnya agak pendiam dikelas, 

sebelum materi biasanya saya panggil, saya kuatkan, saya 

tanyakan dulu ada masalah atau tidak, saya buat kesepakatan 

kepadanya bahwa bapak belajar kamu juga belajar ya, usahakan 

konsisten. Ya paling gitu ya sebelum pembelajaran kita ngobrol-

ngobrol kecil dulu. Untuk siswa yang pasif saat diskusi, 

ungkapnya “paling disampaikan pertanyaan.”
133

  

Jawaban tersebut diperkuat oleh Hanif yang mengatakan 

bahwa: “pak anwar tetap nunjuk dia, dia kan pas disuruh pak 

anwar nanya ini siapa yang mau bertanya nah anak ini jarang 

tunjuk tangan nah pak anwar sendiri yang nunjuk.”
134

 Didukung 

lagi jawaban dari Fajil bahwa:  “Responnya pak anwar itu kadang-

kadang suka lebih banyak dikasih pertanyaan gitu sambil bercanda 

gitu biar ga tegang.” Dan peneliti selalu menemukan jawaban yang 

serupa dari siswa lainnya mengenai respon guru ketika melihat 
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murid yang tidak aktif dikelas.
135

 Jawaban tersebut senada dengan 

siswa lainnya yang mengatakan bahwa pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru tidak membosankan karena selalu adanya 

sesi tanya jawab, selalu peka terhadap siswa yang pasif dikelas dan 

bisa mengembalikan kembali semangat siswa ketika sudah mulai 

bosan. pada tahap ini termasuk dalam kriteria pembelajaran yang 

cukup efesien. Seperti yang dikatakan oleh Reigeluth dan Merril 

yang dikutip oleh Muhaimin bahwa pembelajaran yang efisien 

adalah pembelajaran yang menyenangkan, menggairahkan dan 

mampu memberikan motivasi bagi siswa dalam belajar, sehingga 

guru harus bisa menciptakan sesuatu yang baru dalam 

pembelajaran agar siswa tidak merasa jenuh dalam 

pembelajaran.
136

 Terkait hambatan yang terjadi dalam 

pembelajaran peneliti menanyakan perihal kendala yang sering 

dialami saat belajar mengajar adalah sebagai berikut: 

  Tabel 4.4 Kutipan Wawancara mengenai Kendala yang dialami 

siswa dan siswi kelas XI SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan 

No Nama Kelas Kendala 

1 Ranti XI MIA 1 “Kalo aku kendalanya kan aku 3 

jam gitu kak belajar sama beliau 

terus kadang-kadang beliau itu 

suka kebablasan gitu 

ngejelasinnya, jadi waktunya 
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kurang, karena kalo ulangan itu 

pernah ada soalnya yang belom 

dijelasin gitu.” 

2 Panggas XI MIA 2 “ini si kak pak anwar sering 

ngebuat kegiatan diluar jam 

pelajaran kak, karena kan kita 

juga sekolah umum nih kak 

bukan cuma kegiatan agama aja 

gitu kak.” 

3 Adel XI IPS “iya kak pak anwar itu kalo 

ngejelasin suaranya kecil jadi 

kadang saya suka tidak jelas 

dengar materi yang beliau 

sampaikan.” 

4 Wahyu XI MIA 1 “hmm kalo kendalanya sih suka 

kurang gitu waktunya kak, terus 

ditambah nya malah di luar jam 

pelajaran, jadi kurang kondusif 

aja gitu kalo kata aku.” 

5 Gimarda XI IPS “pak anwar tuh suaranya suka 

kecil kak, jadi harus dengerin 

yang serius banget gitu, ditambah 

dikelas aku kan anak-anaknya 

suka lebih berisik gitu, cuma 

enaknya pak anwar ngejelasin 

sambil jalan-jalan.” 

6 Fajil XI IPS “kalo aku ngerasanya suka 

waktunya yang kurang, kaya 
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harusnya pertemuan selanjutnya 

bahas materi baru tapi dicampur 

sama bahas materi lama juga.” 

7 Cia XI IPS “Aku gak suka nya suka ada 

tambahan materi diluar jam 

pelajaran, harusnya udah abis 

tapi malah masih disambung.” 

8 Fadil XI MIA 1 “Kalo untuk kendala sih ga 

terlalu banyak kak kalo buat aku 

sendiri karena aku suka sama pak 

anwar ngajarnya, cuma sedikit 

kecil aja suaranya tapi untungnya 

pak anwar jelasin sambil jalan-

jalan.” 

9 Melani XI MIA 2 “Ini sih kak suka kurang 

waktunya soalnya anak-anak 

kelas aku paling suka kalo udh 

diskusi, jadi kadang materinya 

ada yang belom kebahas.” 

10 Mariam XI MIA 2 “apa ya kak, hmm suka kecil gitu 

pak anwar kalo ngejelasin, tapi 

untungnya suka jalan-jalan juga.” 

11 Hanif XI MIA 1 “Ya paling itu suka kurang 

waktunya aja, jadi kita nya juga 

sih yang berlebihan nanya mulu, 

jadi materinya ada yang belum 

disampein deh.” 

12 Fauzan XI MIA 2 “Kalo saya kurang suka kalo 
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ditanya nya mendadak, soalnya 

pak anwar suka gitu, suka tiba-

tiba nunjuk nya acak gitu buat 

jawab pertanyaannya.” 

 

Namun yang dirasakan oleh Pak Anwar selaku guru PAI 

bahwa kendala itu tidak hanya berasal dari murid tetapi juga 

berasal dari guru jika tidak mumpuni dalam memahami suatu 

disiplin ilmu, berikut kutipan wawancaranya:  

“Yang menjadi kendala yang bapak rasa sebenarnya sih 

bukan cuma pada anak ya, di guru juga sebenarnya butuh 

semacam ya kalo orang yang kurang berilmu butuh semacam 

belajarlah gitu, begitu juga dengan siswa gitu, banyak anak siswa 

yang disaat materi pembelajaran sudah berlangsung ada yang 

masih belum siap, indikatornya bisa terlihat anak terkadang belum 

fokus, ada yang masih ngobrol, ada yang masih ngantuk tapi itu 

dari beberapa orang saja sih. Nah ini jadi masalah sih sebenarnya, 

disini materi HOTS ini sangat penting untuk meningkatkan 

suasana atau mengubah suasana yang tadi belum bagus menjadi 

bagus sehingga bisa sama-sama menerima gitu loh.”  

Dari paparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kendala 

yang selama ini terjadi dilingkungan siswa ialah keterbatasannya 

alokasi waktu. Hal ini penting bagi seorang guru untuk 

memperhatikan kendala tersebut, jadi disini perlu adanya 

pemetaan lagi setiap kali pertemuan agar apa yang sudah menjadi 

target harian belajar bisa terlaksana. Seperti yang dikutip oleh 

Abdul Majid bahwa dalam menentukan alokasi waktu prinsip yang 

perlu diperhatikan adalah tingkat kesukaran materi, luas, ruang 

lingkup atau cakupan materi, frekuensi penggunaan materi baik 
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untuk belajar maupun di lapangan serta tingkat pentingnya materi 

yang dipelajari.
137

 

3. Evaluasi Pembelajaran 

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan akan selalu 

ingin tahu hasil dari kegiatan yang dilakukannya. Sejauh ini 

peneliti pun menanyakan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajarinya, hal tersebut diungkapkan oleh Hanif bahwa dirinya 

cukup paham dalam memahami materi yang sudah dipelajari, 

berikut kutipan wawancaranya: “Paham, karena pak anwar 

ngajarnya lumayan simple sih pertama beliau ngejelasin materi 

yang beliau bawa terus nunjuk buat ngasih pertanyaan nanti 

dijawab atau beliau ngasih pertanyaan mempersilahkan anak-anak 

yang lain menjawab.” Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan 

saat peneliti mewawancari pada tanggal 05 Juni 2020.
138

  

Selanjutnya peneliti tanyakan kepada Gimarda yang mengatakan 

bahwa paham dengan materi yang dijelaskan guru terutama pada 

materi yang disukai, berikut kutipan wawancara: “Tentang perihal 

tauhid ya, kayak kemaren itu tentang beriman kepada kitab, nah 

sukanya tuh beliau kalo ngejelasin tuh enak bisa meluas gitu ga 

cuma stalk dimateri itu aja, dan diskusinya sama beliau itu asik 

mau nanya apa aja tuh bisa ga terpaku sama materi itu itu aja”
139

 

siswa lainnya pun senada mengatakan bahwa paham dengan 

penjelasan yang sudah diberikan oleh guru. 
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Maka dalam hal ini pembelajaran sudah dapat dikatakan 

efektif karena sudah mampu membuat siswa mudah dalam 

memahami materi dengan adanya komunikasi antara guru dan 

siswa maupun siswa dengan siswa. Seperti yang dikatakan oleh 

Joan Midden Fort dalam Soekartawi bahwa dalam meningkatkan 

pembelajaran yang efektif salah satunya  dapat dilakukan dengan 

upaya menciptakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan 

siswa.
140

 Setelah siswa melewati beberapa tahapan pembelajaran 

yang telah dilaluinya, maka peneliti menanyakan perubahan yang 

terjadi setelah mempelajari pendidikan agama Islam berbasis 

HOTS ini, dalam hal ini pun peneliti tanyakan kepada Pak Anwar, 

beliau mengatakan:  

“Secara otomatis tujuan dari materi HOTS ini kan adalah 

untuk apa namanya mengarahkan orang itu bisa bercipta bisa 

mengkarya. Kalau itu sudah terjadi berarti memang dirinya bisa 

dikatakan itu sudah berhasil. Secara totalitas sih ya gak bisa 

dikatakan terlihat banget, tetapi sedikit banyaknya adalah 

pengaruh, misalkan kebiasaan anak-anak disekolah itu diberikan 

materi yang arahnya HOTS nah aplikatif terhadap ibadahnya 

sudah kelihatan HOTS. Misalkan materi kita sudah yang bidang 

lumayan membentuk pribadi seperti lebih taat kepada Allah maka 

aplikatifnya sudah saatnya zuhur mereka tidak didorong untuk 

harus diarahkan tetapi langsung ke mushola. Sedangkan dalam hal 

lain pernah juga saya memberikan tugas kepada siswa membuat 

kegiatan sehari-harinya agar waktu yang digunakannya tidak 

terbuang sia-sia, hal ini melatih siswa untuk disiplin waktu baik 

dirumah ataupun disekolah, seperti itu salah satunya mba.”
141

  

 

Sedangkan perubahan yang terlihat pada siswa dan guru 

yang dipaparkan oleh narasumber lain yakni kepala sekolah yang 
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mengungkapkan bahwa dengan diterapkan HOTS ini bisa melatih 

siswa untuk lebih aktif dan lebih peka dalam menganalisis 

sehingga siswa pun bisa terlatih kreativitasnya sedangkan 

perubahan yang terlihat pada guru yakni lebih kepada sebuah 

tuntutan untuk terus belajar dalam menerapan pembelajaran yang 

membuat siswa kreatif.
142

 Perubahan lain yang dirasakan oleh 

siswa sendiri seperti yang diungkapkan oleh Melani: “hmm saya 

lebih merasakan pada diri saya ketika materi orang tua sih kak, 

karena disitu dijelaskan sama pak anwar, kaya apa aja sih yang 

harus kita lakuin buat orang tua kita, yang tadinya untuk pamit 

salaman aja suka saya abaikan, tapi sekarang itu sudah menjadi 

kebiasaan saya sebelum pergi kesekolah dan sepulang sekolah, hal 

itu benar-benar saya rasakan sekali pada diri saya.”
143

 

Berbeda hal nya yang dirasakan setelah mempelajari materi 

agama Islam ini siswa yang bernama Panggas menyatakan bahwa 

dia jadi lebih rajin membantu orang tua dirumah karena 

sebelumnya dia mengakui bahwa dirinya sangat malas.
144

 

Sedangkan Ranti mengatakan bahwa dalam mendisiplinkan 

waktunya Ranti membuat jadwal aktivitas sehari-hari sesuai 

dengan tugas yang diberikan guru PAI, tujuannya agar dapat 

menjalankan aktivitas sehari-harinya lebih teratur dan belajar 

melatih disiplin waktu.
145

 Jawaban ini pun diperkuat dengan 

dokumentasi berikut: 
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Gambar 4.6 Tugas Jadwal Aktivitas Siswa 

Perubahan lain yang dirasakan oleh Ranti ketika dirinya 

merasa bahwa dirinya cukup pandai dan tidak terlalu peduli 

dengan teman-temannya, Ranti mengatakan bahwa: “aku juga 

merasa aku siswa yang cukup pandai dikelas dan aku merasa 

bahwa aku tidak cukup peduli dengan teman-teman aku, dan 

setelah aku mempelajari materi tentang kompetitif dalam kebaikan 

aku rasa perlu untuk mengajak teman-teman dengan belajar 

bersama dan berjuang untuk menghasilkan sesuatu yang baru 

yakni menjadi individu yang lebih unggul dari sebelumnya.” 

Peneliti mendapat kesimpulan bahwa pada tahap ini siswa 

sudah mencoba untuk membuat sesuatu yang baru dalam 

kehidupan sehari-harinya dari sesuatu yang belum pernah 

dikerjakannya dan siswa tersebut dapat mengajak teman-temannya 

untuk merealisasikan sifat kompetitif dalam kebaikan dengan cara 

berkolaborasi satu sama lain sehingga dapat menciptakan individu-

individu yang unggul. ini termasuk kedalam level mengkreasi 

atau mencipta dalam berpikir tingkat tinggi, seperti hal nya 

membuat jadwal aktivitas sehari-hari dan mampu menciptakan 

individu-individu yang unggul. Maka dalam hal ini senada dengan 

yang dikatakan oleh Anderson & Karthwohl bahwa mencipta 
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dapat didefinisikan sebagai menggeneralisasi ide baru, produk, 

atau cara pandang yang baru dari sesuatu kejadian.
146

 

Terkait evalusi yang dilakukan pada akhir pembelajaran 

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru PAI yaitu 

biasanya guru mem post-test secara lisan mengulang kembali hal-

hal yang belum dipahami, kalo secara tulisan mungkin dua atau 

tiga kali pertemuan baru. Sedangkan mengenai sistem evaluasi 

akhir dilakukan oleh guru PAI dengan cara membuat atau 

mengadakan ujian itu, kalo di pertengahan semester ada namanya 

ujian tengah semester, kalo di akhir semester itu ada ujian akhir 

semester nah itu dan tetap mengacu dari dinas tapi ada beberapa 

ujian yang tidak harus mengacu dari dinas gitu.
147

 

Maka peneliti menyimpulkan bahwa guru pada 

pertengahan atau akhir pembelajaran melakukan sebuah evaluasi 

guna mengetahui keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Evaluasi 

yang dilakukan guru tersebut ada yang berupa lisan maupun 

tulisan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan 

berbagai teknik.
148

 

  

                                                           
146

 Pajar Purnomo, Penilaian Pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills), 

(Semarang: Candradimuka Press, 2019), h. 47. 
147

 Wawancara dengan Guru PAI SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan, Pak 

Anwar, Tangsel, 05 Mei 2020. 
148

 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 

Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Temuan dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran yang dapat mengarahkan pada tingkatan 

HOTS, pada pembelajaran berbasis HOTS ini siswa harus sudah 

mampu mengaktualisasikan pada level taksonomi Bloom yang telah 

direvisi oleh Anderson dan Karthwohl yakni level menganalisis, 

mengevaluasi dan mengkreasi. Indikasi yang terlihat pada level 

menganalisis ketika siswa mengerjakan tugas kelompok dengan 

membuat hasil analisa dari video yang ditayangkan yakni mengenai 

materi tentang perilaku taat, lalu dituangkan dalam bentuk  mind 

mapping kemudian siswa mempresentasikannya dan disini terlihat 

bahwa siswa sudah mampu berpikir kritis serta mampu dalam 

memecahkan masalah. Pada level mengevaluasi terlihat pada saat 

siswa dengan sengaja diberikan pernyataan yang belum tepat oleh 

guru terkait materi perilaku taat, kompetitif dalam kebaikan serta etos 

kerja, tujuannya untuk merangsang siswa dalam berpikir dan 

menyampaikan argumentasinya. Adapun level mengkreasi dalam 

pembelajaran terlihat pada saat guru mengevaluasi perubahan siswa 

setelah melakukan pembelajaran seperti membuat jadwal aktivitas 

sehari-hari dengan tujuan agar dapat mendisiplinkan waktu dimulai 

dari diri sendiri dan terlihat pada kesadaran siswa dalam menjalankan 

kewajibannya disekolah ketika beribadah sudah tidak lagi 

diperintahkan oleh guru. Sedangkan mengenai evaluasi lainnya yang 
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dilakukan guru PAI dalam melihat keberhasilan siswa dilakukan 

dengan cara memberi beberapa pertanyaan di akhir pembelajaran 

secara lisan dan jika sudah memasuki dua atau tiga kali pertemuan 

baru memberi pertanyaan secara tulisan baik itu dalam bentuk  UH, 

PAT atau PAS yang mana dalam pengembangan soalnya mengacu 

pada indikator HOTS  walaupun masih pada tahap penyempurnaan. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 

dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru menambahkan sumber belajar tidak hanya dari 

buku paket saja tetapi bisa menggunakan dari sumber lainnya. 

Maka dengan begitu dapat menuntun siswa agar bisa 

mengembangkan kemampuan dalam menelusuri informasi, serta 

melatih siswa dalam memilah informasi yang akan dianalisanya. 

2. Penerapan pembelajaran HOTS sudah berjalan namun untuk 

memaksimalkannya lagi guru harus selalu membiasakan siswa 

dalam berkreasi setiap kali melakukan pembelajaran agar 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa disekolah tersebut 

dapat diterapkan secara optimal. 
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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pertanyaan Kepada Kepala Sekolah SMA Dharma Karya UT 

Tangerang Selatan 

1. Dari sepengetahuan ibu, sejauh mana penerapan metode 

pembelajaran berbasis HOTS di sekolah ini? Seberapa efektif hal 

tersebut bekerja? 

2. Kegiatan apa saja yang dilakukan sekolah dalam membekali 

kemampuan guru untuk menunjukkan kualifikasi aspek HOTS 

dalam pembelajaran PAI? 

3. Kondisi sarana dan pra sarana sebagai penujang pembelajaran, 

sejauh mana hal tersebut diperhatikan, dan apa dampak yang 

ditimbulkan dari hal tersebut? 

4. Setelah penerapan metode pembelajaran berbasis HOTS, perubahan 

apa yang terjadi pada guru dan murid? Apa pengaruhnya bagi 

eksistensi sekolah? 

5. Bicara tentang cara mengajar, apakah guru diberikan kebebasan 

untuk berkreasi atau ada panduan yang telah ditentukan pihak 

sekolah? 

6. Seperti apa perkembangan pembelajaran PAI berbasis HOTS 

disekolah ini? 

B. Pertanyaan Kepada Peserta Didik Kelas XI SMA Dharma Karya 

UT Tangerang Selatan 

1. Apakah pembiasaan yang dilakukan sebelum memulai 

pembelajaran? 

2. Kendala seperti apa yang dialami saat pembelajaran berlangsung?  

3. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di kelas? 
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4. Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan dalam 

pembelajaran di kelas? 

5. Pernahkah anda diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika pernah, 

seperti apa? 

6. Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama Islam? 

7. Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 

8. Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif dikelas? 

9. Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam disekolah? 

10. Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI setelah 

diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

11. Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan pembelajaran 

berbasis HOTS? 

Pertanyaan Kepada Guru PAI SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan 

1. Sejauh ini apa yang bapak ketahui tentang HOTS? 

2. Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan HOTS? Jika pernah, 

adakah sertifikat telah mengikuti pelatihan tersebut? 

3. Apakah sekolah ini sudah mampu menerapkan pembelajaran 

berbasis HOTS? 

4. Apakah dalam membuat RPP memakai pedoman atau membuat 

sendiri? Lalu bagaimana bapak menyusun indikator dan tujuan 

pembelajarannya? 

5. Metode apa  saja yang digunakan dalam pembelajaran dikelas? 

6. Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan dalam 

pembelajaran dikelas? 

7. Permasalahan atau kendala apa yang bapak temui selama 

pembelajaran dikelas? 
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8. Pernahkan bapak memberikan pertanyaan dengan studi kasus? Lalu 

menurut bapak apakah siswa sudah dapat menganalisa inti dari 

materi tersebut? Jika sudah, cara seperti apa yang bapak terapkan? 

9. Bagaimana cara melatih siswa agar mampu mengevaluasi 

permasalahan yang ada melalui kemampuan berpikirnya? 

10. Apakah siswa sudah mampu merancang cara dalam menyelesaikan 

masalah? Jika sudah seperti apa contohnya?  

11. Bagaimana tanggapan bapak ketika melihat siswa yang pasif 

dikelas? 

12. Bagaimana cara bapak membangkitkan kembali semangat siswa 

ketika siswa sudah terlihat bosan dikelas? 

13. Perubahan yang terjadi pada siswa setelah diterapkan pembelajaran 

berbasis HOTS? 
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Lampiran 2: Daftar Observasi 

DAFTAR OBSERVASI 

Tanggal Pengamatan  : Juni 2020 

Pengamat   : Zulfa Indah Pratiwi 

Tempat   : SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan 

No Ragam Situasi yang Diamati Keterangan 

1 Keadaan Fisik dan Lingkungan Sekolah 

SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan 

Melihat keadaan 

lingkungan sekolah dan 

mengambil foto/gambar 

yang diperlukan  

2 Suasana Proses Belajar Mengajar di kelas 

XI SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan 

Melihat kegiatan belajar 

mengajar, mengambil 

foto/gambar yang 

diperlukan dan 

dilengkapi dengan 

wawancara 
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Lampiran 3: Daftar Dokumen 

DAFTAR DOKUMEN 

No Jenis Dokumen 

1 Profil Sekolah SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan 

a. Foto Kegiatan Siswa-Siswi 

b. Visi Misi Sekolah 

c. Foto bangunan dan Fasilitas Sekolah 

2 Dokumen Pembelajaran 

a. Dokumentasi RPP PAI kelas XI  

b. Dokumentasi Soal UH kelas XI 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Nama  : Nur Beti, S.Pd 

Jabatan : Kepala Sekolah  

Hari/tanggal : Selasa/05 Mei 2020 

Waktu  : 10.12 – 10.32 WIB 

Peneliti Dari sepengetahuan ibu, sejauh mana penerapan metode 

pembelajaran berbasis HOTS di sekolah ini? Seberapa 

efektif hal tersebut bekerja? 

Narasumber Oh iya masalah HOTS itu kan sebenarnya eee gini tak 

semudah yang kita bayangkan, kemaren kan pas kita dituntut 

untuk belajar soal HOTS kita beragam ya ada guru nya yang 

masih muda masih umur kadangkan suruh belajar kan ini ya 

padahal disuruh bertuntut berpikir tingkat tinggi analisis 

memberi argumen itu tidak gampang Alhamdulillah HOTS 

di Dharma Karya saling support akhirnya walaupun belum 

seratus persen top Alhamdulillah sudah lumayan kok, iya 

karena memang tuntutan dari pemerintah sendiri harus sudah 

mencakup soal HOTS. 

Peneliti Kegiatan apa saja yang dilakukan sekolah dalam 

membekali kemampuan guru untuk menunjukkan 

kualifikasi aspek HOTS dalam pembelajaran PAI? 

Narasumber Iya kita sudah beberapa kali mengikuti mendatangkan 
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pengawas narasumber dan mengikuti pelatihan diluar, dan 

sekarang ada pembelajaran teman sejawat ya jadi dari guru-

guru nya saling melengkapi dan saling belajar satu sama lain 

gitu yah, jadi kita pak anwar guru baru juga ya secara umum 

mengarahkan harus ikut MGMP pak anwar juga sudah 

tergabung ya sesuai pelatihan-pelatihan diluar ya dia harus 

belajar dengan teman sejawat setangsel dan beberapa ikut 

kegiatan guru-guru PAI di tangsel kok, untuk bisa belajar 

menguasai mendalami. 

Peneliti Kondisi sarana dan pra sarana sebagai penujang 

pembelajaran, sejauh mana hal tersebut diperhatikan, 

dan apa dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut? 

Narasumber Untuk sarana kita selalu terbuka ya karena itu penunjang, 

karena saya selalu memberikan ke teman-teman ya, seperti 

PAI ya saya selalu berikan contoh nya seperti boneka-boneka 

jenazah nah jangan sampai ketika anak-anak sudah SMA 

terus sudh turun ke masyrakat tidak tau cara memandikan 

jenazah yang benar jadi saya harus boneka sistem manusia 

itu bagaimana cara maemandikan cara mengkafani, 

sedangkan sarana lainnya itu tentu ada infocus ya untuk 

memudahkan dalam menyampaikan pelajaran dengan 

kreatifitas guru-guru itu sendiri. Dampaknya ya mau tidak 

mau buat guru harus lebih belajar lagi ya guru mentrasfer ke 

anak, lebih memahami dan mendalami gitu loh. Iya kita 

semua sudah mewajibkan disekolah sudah tidak melakukan 

pembelajaran yang tradisional gitu ya. 
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Peneliti Setelah penerapan metode pembelajaran berbasis HOTS, 

perubahan apa yang terjadi pada guru dan murid? Apa 

pengaruhnya bagi eksistensi sekolah? 

Narasumber Lebih eee ini lebih aktif dan ini loh anak jadi lebih peka lebih 

bisa menganalisis lebih apa ya karena itu tuntutan nya anak 

bisa lebih kreatif memahami, kalo gurunya sendiri kalo guru 

dituntut bisa belajar lebih karena kan untuk belajar HOTS 

tidak mudah ya, guru harus bisa mentransfer bisa memahami 

soal-soal ataupun konteksnya ya, sekarang lebih apa ya lebih 

mengarah pada apa tuh namanya anak tidak hanya sebagai 

pendengar atau sebagai hanya diam gitu dituntut lebih 

kreatif. 

Peneliti Bicara tentang cara mengajar, apakah guru diberikan 

kebebasan untuk berkreasi atau ada panduan yang telah 

ditentukan pihak sekolah? 

Narasumber Kalo secara struktur kita sudah pastikan ya tapi untuk metode 

belajar sudah kita serahkan ke guru dan untuk 

pengembangan kita kasih seluas-luasnnya ke gurunya, kan 

sudah ada silabusnya dan RPP nya gitu kan, kemaren kita 

sudah awal ajaran ini mendatangkan pakar-pakar buatan RPP 

walaupun belum sempurna tapi kita selalu perbaikin setiap 

harinya. 

Peneliti Seperti apa perkembangan pembelajaran PAI berbasis 

HOTS disekolah ini? 

Narasumber Kalo secara hasil yang saya lihat belum sampai yang 
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sempurna ya tapi saya lihat pak anwar sudah menerapkan 

metode-metode berbasis HOTS jadi ya lumayan tapi belum 

seratus persen tapi sudah mengarah kesana. 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Guru PAI 

Nama  : Anwar Sirait, S.Pd. I 

Jabatan : Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Waktu  : 10.40 – 11. 07 WIB 

Hari/tanggal : Selasa/05 Mei 2020 

Peneliti Sejauh ini apa yang bapak ketahui tentang HOTS? 

Narasumber HOTS itu adalah higher order thinking skills, nah artinya 

adalah seseorang diupayakan untuk berpikir kritis atau 

berpikir secara tingkat tinggi, nah itu untuk sementara 

definisi dari pada HOTS itu yang saya tau itu. 

Peneliti Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan HOTS? Jika 

pernah, adakah sertifikat telah mengikuti pelatihan 

tersebut? 

Narasumber Kami sudah beberapa kali ya mengikuti MGMP itu beberapa 

kali kita diundang untuk belajar memahami materi-materi 

HOTS. Kita itu sudah beberapa kali dan bahkan saya sudah 

dua kali mengikuti untuk membicarakan masalah 

pembelajaran HOTS. Sebenarnya setelah saya selesai 

mengikuti workshop itu tidak ada sertifikatnya Cuma 

beberapa bulan setelah itu dari ketua menginformasikan 

bahwa guru-guru yang mengikuti workshop pada saat itu 

mendapatkan sertifikat tapi saya tidak bisa ambil. Kalau 

untuk fotonya sih ada In syaa Allah cuma kalo dari foto tidak 
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kelihatan jelas ya karena itu diambil dari semua guru-guru. 

Peneliti Apakah sekolah ini sudah mampu menerapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Dibilang menerapkan sih belum menerapkan secara 

maksimal belum, ditahun-tahun 2006 ditahun berapa ya, 

kurikulum 2006 itu sama sekali belum menerapkan sistem 

pembelajaran HOTS di lingkup pendidikan agama Islam 

belum dan bahkan setau saya di kurikulum 2006 itu hampir 

semuanya di lingkup materi pendidikan yang lainnya belum 

belum menerapkan gitu loh termasuk pendidikan agama 

Islam. Nah baru di kurikulum 2013 ya kita mewacanakan 

untuk mengarahkan HOTS gitu loh tapi belum secara 

maksimal, ada beberapa presentasi nya sih yang sedikit 

banyaknya sih kita terapkan, misalkan dalam pembuatan 

soal-soal HOTS, nah termasuk ya agama ya kalo dalam 

pembuatan soal HOTS itu sudah 1,2,3 dari sekian banyak 

soal yang kita ujikan itu ada presentasinya, nah gitu loh. Jadi 

sekali lagi kalau dibilang apa namanya sistem atau materi 

HOTS ini belum secara sempurna ya diterapkan ya, masih 

tahap proses lah gitu. 

Peneliti Apakah dalam membuat RPP memakai pedoman atau 

membuat sendiri? Lalu bagaimana bapak menyusun 

indikator dan tujuan pembelajarannya? 

Narasumber Kalo saya dalam pembuatan RPP membuat sendiri dengan 

catatan mengacu pada beberapa sumber-sumber yang bisa 

jadi dipatokan untuk pembuatan RPP, untuk penyusunan 
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indikator pembelajaran itu kita lihat kondisi anak dan kondisi 

materi yang sudah kita pelajari kalau kira-kira disaat materi 

yang saya sampaikan ke anak-anak itu mereka bisa 

menerima nya dengan baik artinya mereka mampu ya kita 

buat soal-soal yang berarah pada HOTS tersebut, lihat materi 

seberapa berhasil mereka menerima materi tersebut gitu. 

Peneliti Apakah sebelum memulai pembelajaran bapak 

mengaitkan isi/materi dengan kehidupan sehari-hari? 

Narasumber Eee In Syaa Allah 90% kita sesuaikan dengan RPP ya, kita 

datang masuk ke kelas kita berdoa sebelum materi yang 

disampaikan kita harus konsisten dengan membaca doa dan 

mempost test materi-materi sebelumnya beberapa menit baru 

masuk ke materi mengkaitkan materi dengan pengalaman 

atau kejadian yang terjadi, Kita selalu terapkan itu. 

Peneliti Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran 

dikelas? 

Narasumber Sebenarnya untuk metode ceramah itu klasikal ya, dan 

bahkan sudah bisa dikatakan sudah sangat inheren disetiap 

guru yang menyampaikan materi, bukan cuma guru agama 

saja sih sebenarnya, setiap materi setiap guru-guru yang 

berasal dari disiplin ilmu apapun selalu inheren dengan 

ceramah dan ini bisa dikatakan sebagai sistem materi yang 

sangat klasikal dan tidak bisa dipisahkan , jadi disamping 

metode klasikal ini diterapkan seorang guru juga harus 

piawai, tidak monoton terhadap ceramah, jadi disamping 

metode ceramah ini ada metode yang dikondisikan. Jadi ya 
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metode ceramah juga harus dibarengi dengan metode lain 

seperti tanya jawab yang sering sekali saya pakai. Saya 

selalu kasih kesempatan kepada meraka yang ingin bertanya, 

jadi semuanya terbagi, disamping metode tanya jawab juga 

ada metode diskusi juga ada metode eksperimen. 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 

dalam pembelajaran dikelas? 

Narasumber Kalau untuk medianya pakai media ya paling baru 

berpatokan pada buku paket saja, kalau praktek ya selama ini 

semisalnya praktek sholat jenazah ya medianya semacam 

patung-patungan, kalo ketika diskusi ya pakai media nya 

suka pakai kertas hvs dibuat mind mapping, kalau untuk 

tampilan video berarti pakai infocus gitu sih mba 

menyesuaikan materinya sedangkan untuk sumber belajar 

biasanya tentu pakai buku paket ya, kalau untuk pakai hp itu 

hanya beberapa kali saja. 

Peneliti Permasalahan atau kendala apa yang bapak temui 

selama pembelajaran dikelas? 

Narasumber Yang menjadi kendala yang bapak rasa sebenarnya sih bukan 

cuma pada anak ya, di guru juga sebenarnya butuh semacam 

ya kalo orang yang kurang berilmu butuh semacam 

belajarlah gitu, begitu juga dengan siswa gitu, banyak anak 

siswa yang disaat materi pembelajaran sudah berlangsung 

ada yang masih belum siap, indikatornya bisa terlihat anak 

terkadang belum fokus, ada yang masih ngobrol, ada yang 

masih ngantuk tapi itu dari beberapa orang saja sih. Nah ini 
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jadi masalah sih sebenarnya, disini materi HOTS ini sangat 

penting untuk meningkatkan suasana atau mengubah suasana 

yang tadi belum bagus menjadi bagus sehingga bisa sama-

sama menerima gitu loh. 

Peneliti Pernahkan bapak memberikan pertanyaan dengan studi 

kasus? Lalu menurut bapak apakah siswa sudah dapat 

menganalisa inti dari materi tersebut? Jika sudah, cara 

seperti apa yang bapak terapkan? 

Narasumber Pernah, saya rasa sudah sedikit-sedikit, karena anak-anak 

selalu antusias setiap kali memberikan tanggapan dan 

indikatornya dapat dilihat ketika anak-anak 

mempresentasikannya. 

Peneliti Bagaimana cara melatih siswa agar mampu 

mengevaluasi permasalahan yang ada melalui 

kemampuan berpikirnya? 

Narasumber Dengan menerapkan metode pembelajaran yang telah saya 

sampaikan tadi di awal yah, itu salah satu caranya, semua ini 

kita selalu usahakan akan bisa diterapkan secara maksimal. 

Peneliti Bagaimana tanggapan bapak ketika melihat siswa yang 

pasif dikelas? 

Narasumber Untuk siswa yang pasif sebelum materi berlanjut, saya 

usahakan dulu, misal si A orangnya agak pendiam dikelas. 

Sebelum materi biasanya saya panggil, saya kuatkan, saya 

tanyakan dulu ada masalah atau tidak, saya buat kesepakatan 

kepadanya bahwa bapa belajar kamu juga belajar ya, 
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usahakan konsisten. Ya paling gitu ya sebelum pembelajaran 

kita ngobrol-ngobrol kecil dulu. Kalau untuk siswa yang 

pasif saat diskusi paling disampaikan pertanyaan. 

Peneliti Bagaimana cara bapak membangkitkan kembali 

semangat siswa ketika siswa sudah terlihat bosan 

dikelas? 

Narasumber Hmm mempost test materi-materi, melakukan yang membuat 

mereka tertawa dan yang menyenangkan artinya tidak 

langsung kasih materi apalagi di waktu sehabis zuhur itu ya 

jadi intermezo dulu. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada siswa setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? Apakah perubahan itu 

sudah mampu membuat siswa dalam mengkreasi atau 

mencipta? 

Narasumber Secara otomatis tujuan dari materi HOTS ini kan adalah 

untuk apa namanya mengarahkan orang itu bisa bercipta bisa 

mengkarya. Kalau itu sudah terjadi berarti memang dirinya 

bisa dikatakan itu sudah berhasil. Secara totalitas sih ya gak 

bisa dikatakan terlihat banget, tetapi sedikit banyaknya 

adalah pengaruh, misalkan kebiasaan anak-anak disekolah itu 

diberikan materi yang arahnya HOTS nah aplikatif terhadap 

ibadahnya sudah kelihatan HOTS. Misalkan materi kita 

sudah yang bidang lumayan membentuk pribadi seperti lebih 

taat kepada Allah maka aplikatifnya sudah saatnya zuhur 

mereka tidak didorong untuk harus diarahkan tetapi langsung 

ke mushola. Sedangkan dalam hal lain pernah juga 
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menugaskan siswa membuat kegiatan sehari-hari agar waktu 

yang digunakannya tidak terbuang sia-sia, melatih siswa 

untuk disiplin waktu baik dirumah ataupun disekolah, seperti 

itu salah satunya mba. 

Peneliti Bagaimana proses penilaian yang bapak lakukan baik di 

proses atau di akhir pembelajaran? 

Narasumber Biasanya saya mempost test secara lisan mengulang kembali 

hal-hal yang belum dipahami di akhir pembelajaran. kalo 

secara tulisan ya mungkin tidak setiap penyampaian materi 

pelajaran saya uji secara tulisan, kalo secara tulisan mungkin 

2 atau 3 kali pertemuan baru secara tulisan. 

Peneliti Mengenai evaluasi pembelajaran, bagaimana sistem 

evaluasi yang bapak terapkan? 

Narasumber Untuk ujian harian itu sifatnya tulisan itu metode yg saya 

terapkan melihat keberhasilan anak, untuk evaluasi akhir ya 

ya sekolah membuat atau mengadakan ujian itu ya kalo di 

pertengahan semester ada namanya ujian tengah semester 

kalo di akhir semester itu ada ujian akhir semester nah itu 

bentuk-bentuk cara mengevaluasi keberhasilan si anak. Tetap 

mengacu dari dinas tapi ada beberapa ujian yang tidak harus 

mengacu dari dinas gitu.  
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama  : Aqshal Panggas Gemilang 

Jabatan : Siswa Kelas XI MIA 2 

Waktu  : 13.20 – 13.30 WIB  

Hari/tanggal : Rabu/03 Juni 2020 

Peneliti Apakah sebelum pembelajaran dimulai guru mengaitkan 

materi terlebih dahulu? Jika iya, contohnya seperti apa? 

Narasumber apa ya kak, jadi sebelum belajar itu kita disuruh doa itu pasti 

terus pak anwarnya cerita-cerita dulu abis itu kita masuk ke 

materi nya. 

Peneliti Adakah kendala yang dialami saat pembelajaran? Jika 

ada, kendala seperti apa? 

Narasumber Ini si kak pak anwar sering ngebuat kegiatan diluar jam 

pelajaran kak, karena kan kita juga sekolah umum nih kak 

bukan cuma kegiatan agama aja gitu kak. 

Peneliti Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas? 

Narasumber Oh iya, itu sih kak ceramah, terus praktek langsung terus 

tanya jawab, diskusi dan biasanya pak anwar itu lebih kita 

ngefokusin muridnya buat rajin bertanya gitu kak. 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 
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dalam pembelajaran di kelas? 

Narasumber Keseringannya pakai buku paket, kadang ditampilin video 

juga terus dari hp tapi itu tergantung materinya. 

Peneliti Pernahkah diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika 

pernah, seperti apa? 

Narasumber Pernah, kalau untuk diskusi sih lebih sering diskusi terbuka 

gitu kak, tanpa kelompok. Nanti pak anwar kasih kita satu 

video atau ceritain tentang kasus terus kita disuruh pecahin 

permaslahannya, kalo pake kelompok ya itu disuruh buat 

mind mapping terus dipresentasiin. 

Peneliti Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama 

Islam? 

Narasumber Mungkin tentang sholat mayit gitu sih kak, itu ada 

prakteknya kak. Seru langsung praktek gitu. 

Peneliti Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 

Narasumber Kalo itu selalu kak, pasti pak anwar selalu kasih kita buat 

nanya dan sering dikasih pertanyaan juga. 

Peneliti Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif 

dikelas? 

Narasumber kalo anak yang pasif kayak gitu misalnya ni mariam nanya 

ke pak anwar abis itu aku diem nah pak anwar juga pasti 

nanya ke orang yang diem itu, jadi semua pasti tanya jawab. 
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Peneliti Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam 

disekolah? 

Narasumber Hmm harapan aku semoga diri aku sendiri bisa diperbaiki 

ibadahnya, belajar tentang keagamaanya bisa aku praktekin. 

Peneliti Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

Narasumber Alhamdulillah paham, karena pak anwar ngejelasinnya enak, 

ga bikin ngantuk. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Jadi lebih aktif kak kalo belajar dikelas, dan selalu dikasih 

tugas juga buat kreatif walaupun aku belum bisa sekreatif 

teman-teman aku. 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama  : Fauzan Miftahul Falah 

Jabatan : Siswa Kelas XI MIA 2 

Waktu  : 13.52 – 14.02 WIB 

Hari/tanggal : Rabu/03 Juni 2020 

Peneliti Apakah sebelum pembelajaran dimulai guru mengaitkan 

materi terlebih dahulu? Jika iya, contohnya seperti apa? 

Narasumber Kalo sebelum belajar biasanya tadarus dulu kak terus setelah 

itu pak anwar suka cerita-cerita tentang peristiwa gitu kak, 

kaya cerita sesuai materi yang lagi mau dibahas. 

Peneliti Adakah kendala yang dialami saat pembelajaran? Jika 

ada, kendala seperti apa? 

Narasumber Kalo saya kurang suka kalo ditanya nya mendadak, soalnya pak 

anwar suka gitu, suka tiba-tiba nunjuk nya acak gitu buat jawab 

pertanyaannya. 

Peneliti Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas? 

Narasumber Keseringan pak anwar itu ngejelasin abis itu kita disuruh 

nanya, bikin kelompok diskusi juga terus abis itu presentasiin 

didepan sambil bawa hasil diskusinya. 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 
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dalam pembelajaran di kelas? 

Narasumber Media ya, media itu alat-alat gitu ya kak? Oh kalo waktu itu 

sih ada patung-patungan buat pelajaran tentang solat jenazah, 

sama kertas hvs buat bikin hasil diskusi.  

Peneliti Pernahkah diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika 

pernah, seperti apa? 

Narasumber Pernah, kita disuruh perhatiin video gitu terus disuruh buat 

dari hasil kelompok ditulis ke kertas hvs dijadiin gambar-

gambar gitu terus dipresentasiin. 

Peneliti Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama 

Islam? 

Narasumber Mmm apa ya… sejarah perkembangan Islam, karena  emang 

suka itu dari SMP nya enak itu kalo baca semua sejarah. 

Peneliti Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 

Narasumber Oh sering banget. 

Peneliti Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif 

dikelas? 

Narasumber Kalo yang pasif itu berarti diem aja kan kak dikelas? Kalo 

kaya gitu pak anwar selalu nunjuk dia sih, sering lah pak 

anwar tuh nanya, semua anak-anak kayanya kak. 

Peneliti Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam 
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disekolah? 

Narasumber Tentunya jadi bs lebih buat kita sadar. 

Peneliti Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

Narasumber Lumayan paham. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Kalo aku jadi lebih rajin baca-baca materi tentang agama 

kak, soalnya aku banyak juga yang belom tau kan, dan 

penting juga kan buat kedepannya. 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama  : Dwi Ayu Miranti 

Jabatan : Siswi Kelas XI MIA 1 

Waktu  : 09.36 – 09.46 WIB 

Hari/tanggal : Senin/06 Juni 2020 

Peneliti Apakah sebelum pembelajaran dimulai guru mengaitkan 

materi terlebih dahulu? Jika iya, contohnya seperti apa? 

Narasumber Kalo pak anwar biasanya ontime banget ya kan, baca Al-

Qur‟an terlebih dahulu terus salam terus duduk biar kondusif 

terus nanya materi terus nanya ke anak-anak murid dulu ada 

yang mau ditanyain apa tidak baru deh masuk ke materi gitu. 

Peneliti Adakah kendala yang dialami saat pembelajaran? Jika 

ada, kendala seperti apa? 

Narasumber Kalo aku kendalanya kan aku 3 jam gitu kak belajar sama 

beliau terus kadang-kadang beliau itu suka kebablasan gitu 

ngejelasinnya, jadi waktunya kurang, karena kalo ulangan itu 

pernah ada soalnya yang belom dijelasin gitu.  

Peneliti Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas? 

Narasumber Diskusi kak, biasanya kaya kita dibagi beberapa kelompok 

disuruh kaya ini mataerinya terus disuruh presentasiin gitu, 

terus ada tanya jawab juga terus kalo ga bisa jawab suka 
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dibantuin sama pak anwar, terus juga pak anwar kalo 

ngejelasin kadang suka banyak yang kurang setuju sama 

penjelasannya, nanti banyak tuh yang ngajuin pertanyaan 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 

dalam pembelajaran di kelas? 

Narasumber Kalo sumber belajar sih seringnya pake buku paket, pernah 

juga pake hp kalo lagi disuruh aja. Media itu alat nya ya oh 

itu sih waktu kita belajar tentang solat jenazah pake patung-

patungan, pake kertas hvs buat nugas hasil diskusi. 

Peneliti Pernahkah diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika 

pernah, seperti apa? 

Narasumber Pernah, suruh buat hasil dari tayangan video terus dijadiin 

mind mapping abis itu kita presentasiin. Pak anwar itu sering 

kasih kita pernyataan yang sampai membuat kita harus 

ngeluarin pendapat kita kak, soalnya kaya penjelasannya 

sengaja dibuat antara benar sama ga benar. Iya gitu terus kita 

jelasin deh alesan setuju ga setujunya. 

Peneliti Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama 

Islam? 

Narasumber Materi nya ya, aku hampir suka semuanya sih, tapi kalo 

untuk penjelasan yang selalu aku ingat itu tentang displin 

waktu kak, ya karena penting banget. 

Peneliti Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 
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Narasumber Suka banget gitu ngasih pertanyaan dan dijawab sampai 

sedatail gitu sih. 

Peneliti Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif 

dikelas? 

Narasumber Sebenarnya semua aktif tapi ada yang kurang juga sih, terus 

kalau yang ga aktif lebih ditanya ke pak anwar ada yang 

ditanyain ga gitu.  

Peneliti Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam 

disekolah? 

Narasumber Lebih religus sih, karena banyak sekolah-sekolah tuh banyak 

yang mentingin umumnya aja dan masih kurang untuk 

pengetahuan agamanya, jadi perlu juga untuk seimbangkan 

dengan pendidikan umum. 

Peneliti Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

Narasumber Lumayan paham kak, karena itu sekali ada yang ga ngerti 

bisa langsung ditanyain dan langsung dijelasin sama pak 

anwar. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Oh kalo aku karena lagi belajar juga buat bisa ngatur waktu 

lebih produktif lagi, jadi aku selalu buat jadwal kegiatan 

aktivitas aku sehari-hari, karena aku ingat kalau waktu itu 

bener-bener berharga, aku juga merasa aku siswa yang cukup 
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pandai dikelas dan aku merasa bahwa aku tidak cukup peduli 

dengan teman-teman aku, dan setelah aku mempelajari 

materi tentang kompetitif dalam kebaikan aku rasa perlu 

untuk mengajak teman-teman dengan belajar bersama dan 

berjuang untuk menghasilkan sesuatu yang baru yakni 

menjadi individu yang lebih unggul dari sebelumnya. 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama  : Hanif 

Jabatan : Siswa Kelas XI MIA 1 

Waktu  : 19.58 – 20.08 WIB 

Hari/tanggal : Senin/06 Juni 2020 

Peneliti Apakah sebelum pembelajaran dimulai guru mengaitkan 

materi terlebih dahulu? Jika iya, contohnya seperti apa? 

Narasumber Hmm kalo sebelum mulai belajar sih kita ada tadarus gitu 

kak, baca Al-Qur‟an, setelah itu baru deh masuk ke absen 

terus bahas-bahas materi yang lalu dulu sedikit terus 

nyambung ke materi inti.  

Peneliti Adakah kendala yang dialami saat pembelajaran? Jika 

ada, kendala seperti apa? 

Narasumber Ya paling itu suka kurang waktunya aja, jadi kita nya juga sih 

yang berlebihan nanya mulu, jadi materinya ada yang belum 

disampein deh.  

Peneliti Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas? 

Narasumber Diskusi terbuka gitu kak, pak anwar itu suka ngasih kita 

suatu permasalahan, nah kita disitu pilih antara setuju dan ga 

setuju nya sekalian ungkapin alesannya. Terus ada juga 

diskusi kelompok, waktu itu sih disuruh liat cuplikan video 
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gitu nah nanti ditulisin dalam bentuk mind mapping terus di 

presentasiin. 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 

dalam pembelajaran di kelas? 

Narasumber Pake buku paket kak, kalo pake hp itu kadang-kadang aja, 

kalo lagi disuruh aja. Untuk media nya pernah pake boneka 

patung-patungan gitu buat dijadiin mayat nya pas praktek 

sholat jenazah, sama bikin mind mapping pake kertas hvs, 

setau aku itu sih keseringannya.  

Peneliti Pernahkah diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika 

pernah, seperti apa? 

Narasumber Pernah, suruh buat mind mapping abis itu kita presentasiin, 

waktu itu kasusnya tentang bullying. 

Peneliti Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama 

Islam? 

Narasumber Sejarah Rasulullah, hmm suka aja gitu kaya dengerin 

bagaimana akhlak terbentuk bagaimana Allah mengutus para 

Rasul buat memperbaiki akhlak manusia. 

Peneliti Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 

Narasumber banget kak, sering kalo sama pak anwar tanya jawab tuh. 

Peneliti Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif 

dikelas? 
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Narasumber Wah kalo pak anwar itu pasti semua siswanya dibuat aktif 

kak, kalo ada yang pasif atau diam gitu pasti beliau tanya, 

setidaknya buat dia jadi mau bicara. 

Peneliti Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam 

disekolah? 

Narasumber Harapan hanif sih semua siswanya jadi lebih tertarik gitu soal 

Islam, lebih kaya misalnya kaya anak-anak ini sebelum 

belajar agama disekolah hanif yang sekarang itu kurang 

deket gitu sama Allah terus setelah hanif belajar agama islam 

disekolah sekarang jadi lebih dekat sama Allah. 

Peneliti Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

Narasumber Alhamdulillah, paham. Karena memang hanif seneng kalo 

belajar agama Islam, ditambah pak anwar ngajarnya mudah 

dipahami. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Kalo hanif sendiri sih jadi lebih ngerasa harus bisa ngehargai 

waktu, dulu hanif masih suka sholat yang ditunda-tunda, tapi 

Alhamdulillah sekarang hanif masih terus mengusahakan 

untuk sholat tepat waktu. 

. 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama  : Gimarda 

Jabatan : Siswa Kelas XI IPS 

Waktu  : 09.06 – 09.16 WIB 

Hari/tanggal : Senin/06 Juni 2020 

Peneliti Apakah sebelum pembelajaran dimulai guru mengaitkan 

materi terlebih dahulu? Jika iya, contohnya seperti apa? 

Narasumber Iya biasanya baca ngaji dulu abis itu doa belajar, terus kaya 

pak anwar cerita tentang suatu kisah kemudian masuk ke inti 

materinya, sebelum ke materi kita disuruh baca buku paket 

dulu.  

Peneliti Adakah kendala yang dialami saat pembelajaran? Jika 

ada, kendala seperti apa? 

Narasumber Pak anwar tuh suaranya suka kecil kak, jadi harus dengerin 

yang serius banget gitu, ditambah dikelas aku kan anak-

anaknya suka lebih berisik gitu, cuma enaknya pak anwar 

ngejelasin sambil jalan-jalan. 

Peneliti Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas? 

Narasumber Hmm suka diskusi bareng-bareng kak, sebelumnya pak 

anwar kasih penjelasan dulu atau kasih kita suatu pernyataan 
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nanti kita disuruh pilih antara setuju apa tidak dan ungkapin 

alasannya. 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 

dalam pembelajaran di kelas? 

Narasumber Kalo untuk sumber belajar kita pake buku paket kak, pernah 

sih memang pake hp tapi itu cuma sewaktu-waktu aja. Kalau 

untuk medianya ya kak ya ngikutin materinya, kaya waktu 

itu lagi bahas tentang khutbah dan pak anwar nampilin video 

gitu ke kita terus setelah itu kita praktekin deh satu-satu. 

Peneliti Pernahkah diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika 

pernah, seperti apa? 

Narasumber Pernah, suruh bikin kelompok terus analisis kasus yang ada 

di video gitu nah nanti dibuat mind mapping abis itu kita 

presentasiin, waktu itu kasusnya tentang bullying kak. 

Peneliti Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama 

Islam? 

Narasumber Tentang perihal tauhid sih kak. 

Peneliti Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 

Narasumber Nah beliau aktif juga, beliau itu ngajar tuh benar-benar 

sampai semuanya itu ditanya gitu, jadi hampir semua anak-

anak ditanya sama beliau. 

Peneliti Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif 
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dikelas? 

Narasumber Pasti ditanya sih kak, ga ditanya yang gimana-gimana ya 

kak, tapi pak anwar tuh lebih usahain buat anak itu bicara 

gitu kak walaupun cuma sedikit. 

Peneliti Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam di 

sekolah? 

Narasumber Harapannya itu semoga nih kedepannya UH ga cuma nyerap 

metarinya aja tapi jug diterapin dikehidupan sehari-hari 

minimal tentang solat aja deh karena kan solat itu tiang 

agama. Karena bisa dilihat disekolah itu kalo solat masih 

banyak yang males-malesan padahal kita udah SMA dan 

udah begitu pentingnya tentang solat.  

Peneliti Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

Narasumber Tentang perihal tauhid kak, ya kayak kemaren itu tentang 

beriman kepad kitab tuh nah sukanya tuh beliau kalo 

ngejelasin tuh enak bisa meluas gitu ga cuma stalk dimateri 

itu aja, dan diskusinya sama beliau tu asik mau nanya apa aja 

tuh bisa ga terpaku sama materi itu itu aja. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Kalo untuk perubahan sih jadi bisa lebih mikir gitu kalo 

semakin kita dewasa harus bisa sadar, contohnya tentang 

solat aja deh kak. 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama  : Fajil 

Jabatan : Siswa Kelas XI IPS 

Waktu  : 14.13 – 14.23 WIB 

Hari/tanggal : Selasa/07 Juni 2020 

Peneliti Apakah sebelum pembelajaran dimulai guru mengaitkan 

materi terlebih dahulu? Jika iya, contohnya seperti apa? 

Narasumber Oh iya kalo biasanya ngaji dulu kak, terus doa mau belajar 

ya biasa, terus kita disuruh baca materi dulu di buku paket 

nah nanti pak anwar ngasih contoh salah satu kisah gitu baru 

deh abis itu masuk ke materinya. 

Peneliti Adakah kendala yang dialami saat pembelajaran? Jika 

ada, kendala seperti apa? 

Narasumber Kalo aku ngerasanya suka waktunya yang kurang, kayak 

harusnya pertemuan selanjutnya bahas materi baru tapi 

dicampur sama bahas materi lama juga. 

Peneliti Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas? 

Narasumber Sering banget diskusi kak, cuma bareng-bareng gitu. Jadi 

gini kak pak anwar tuh kasih kita pernyataan atau penjelasan 

gitu lah, nah nanti dari kita kita nih suka ada yang setuju 

sama ga setuju, jadi nanti kita ungkapin disertai alesannya, 
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itu asik banget sih kak. 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 

dalam pembelajaran di kelas? 

Narasumber Kalo untuk sumber belajar kita pake buku paket kak, pernah 

sih memang pake hp tapi itu cuma sewaktu-waktu aja. Apa 

ya kak, ya begitu sih kalo media nya yang saya ingat pas 

waktu solat jenazah, pake patung-patungan. 

Peneliti Pernahkah diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika 

pernah, seperti apa? 

Narasumber Iya pernah, waktu itu ditampilin pake video gitu terus kita 

tulis hasil analisisnya di buat mind mapping abis itu 

presentasiin kak. 

Peneliti Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama 

Islam? 

Narasumber Naik haji, karna emang pengen kesana jadi suka materinya 

hehe. 

Peneliti Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 

Narasumber Dikasih banget, banyak malah. Metode pembelajarannya ga 

gampang bikin bosen anak murid gitu, kaya suka nanya 

materi gitu ke anaknya satu-satu. Jadi enak nyaman kak. 

Peneliti Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif 

dikelas? 
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Narasumber Responnya pak anwar itu kadang-kadang suka lebih banyak 

dikasih pertanyaan gitu sambil bercanda gitu biar ga tegang. 

Peneliti Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam di 

sekolah? 

Narasumber Ya semoga bisa jadi diri yang lebih baik dan mengenal 

agama lebih dalam. 

Peneliti Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

Narasumber Ya itu tadi sih kak, karena pak anwar kalo ngejelasin bikin 

asik jadi ya saya sendiri paham, kita selalu dilatih buat mikir 

terus. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Apa yah, kalo saya jadi ngerasa harus sering-sering baca 

buku pelajaran agama Islam sebelum mulai, karena pas lagi 

diskusi juga enak gitu ga buta-buta banget, jadi seneng aja 

buat mikir-mikir terus ngeluarin pendapat. 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama  : Cia 

Jabatan : Siswi Kelas XI IPS 

Waktu  : 20.40 – 20.55 WIB 

Hari/tanggal : Senin/06 Juni 2020 

Peneliti Apakah sebelum pembelajaran dimulai guru mengaitkan 

materi terlebih dahulu? Jika iya, contohnya seperti apa? 

Narasumber Kebiasaanya ya ngaji baca Al-Qur‟an terus kita disuruh baca 

dulu nih materi di buku paket abis itu pak anwar cerita-cerita 

dulu sedikit baru deh masuk ke materinya. 

Peneliti Adakah kendala yang dialami saat pembelajaran? Jika 

ada, kendala seperti apa? 

Narasumber Aku gak suka nya suka ada tambahan materi diluar jam 

pelajaran, harusnya udah abis tapi malah masih disambung. 

Peneliti Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas? 

Narasumber Kalau untuk diskusi sih lebih sering diskusi terbuka gitu kak, 

jadi kita dikasih tema nih tentang hari itu, terus pak anwar 

ngejelasin dulu gitu sedikit, nah abis itu ada dari temen-

temen yang tidak setuju sama penjelasan pak anwar terus ada 

juga yang setuju nah disitu kita disuruh kasih tau tuh kenapa 
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kita bisa tidak setuju dan bisa setuju. Terus sama pernah juga 

diskusi per kelompok buat bikin kaya peta konsep gitu. 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 

dalam pembelajaran di kelas? 

Narasumber Medianya ya kayak pake video sih kak, terus pake kertas hvs 

buat dibikin mind mapping, kalo prakteknya pake patung-

patungan boneka gitu buat sholat jenazah. Nah sumber 

belajarnya ya pake buku paket, pernah hp tapi ga sering. 

Peneliti Pernahkah diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika 

pernah, seperti apa? 

Narasumber Pernah, waktu itu disuruh analisis kasus dari video yang 

dikasih pak anwar terus hasilnya ya dibikin mind mapping itu 

kak, udah deh abis itu kita presentasiin. 

Peneliti Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama 

Islam? 

Narasumber Beriman kepada kitab-kitab Allah, karena kita jadi tau terus 

jadi bisa apa sih mempelajari lebih dalam gitu. 

Peneliti Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 

Narasumber Tentu, itu memang pasti kak, kita dikasih kesempatan buat 

ngajuin pendapat lah, nanya dan lain sebagainya, dan anak-

anak memang pada kritis-kritis banget tuh, pada seneng juga. 

Peneliti Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif 
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dikelas? 

Narasumber Ini mah pak anwar pasti bakalan ajak bicara, entah dia 

disuruh nanya atau ditanya sama pak anwar. 

Peneliti Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam 

disekolah? 

Narasumber Ya jadi bs lebih baik lagi buat diri kita sendiri terutama 

dalam memahami pelajara agama Islam ini. 

Peneliti Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

Narasumber Cukup paham kak, jadi sering dilatih buat berpikir kritis. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Kalo aku lebih ngerasa jadi lebih aktif belajarnya, karena kan 

aku orangnya ga percaya diri, tapi kalo sekarang aku jadi 

berusaha yakin kalo aku bisa ikut mengeluarkan pendapat. 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama  : Fadil 

Jabatan : Siswa Kelas XI MIA 1 

Waktu  : 13.20 – 13.33 WIB 

Hari/tanggal : Senin/06 Juni 2020 

Peneliti Apakah sebelum pembelajaran dimulai guru mengaitkan 

materi terlebih dahulu? Jika iya, contohnya seperti apa? 

Narasumber Ini kak, tadarus gitu baca dari juz satu ada yang pimpin, terus 

pak anwar nasih kita waktu buat nanya sekiranya ada materi 

yang belom dipahamin bisa ditanyain atau nanti pak anwar 

yang jelasin sedikit materi yang lalu baru deh masuk ke 

materi inti. 

Peneliti Adakah kendala yang dialami saat pembelajaran? Jika 

ada, kendala seperti apa? 

Narasumber Kalo untuk kendala sih ga terlalu banyak kak kalo buat aku 

sendiri karena aku suka sama pak anwar ngajarnya, cuma 

sedikit kecil aja suaranya tapi untungnya pak anwar jelasin 

sambil jalan-jalan. 

Peneliti Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas? 

Narasumber Kita biasa diskusi kak, kita disuruh analisis gitu mengenai 
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pernyataan yang dibuat sama pak anwar dan kita ajuin juga 

alesannya. 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 

dalam pembelajaran di kelas? 

Narasumber Pake patung-patungan kak buat praktek jenazah, kalo 

tugasnya paling ya hvs karena kita buat mind mapping. Kalo 

sumber belajar pake buku paket. 

Peneliti Pernahkah diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika 

pernah, seperti apa? 

Narasumber Pernah, yang tadi saya bilang kak, pernah buat mind 

mapping per kelompok terus dipresentasiin. 

Peneliti Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama 

Islam? 

Narasumber Ya pastinya tentang perilaku hormat dan patuh pada orang 

tua, ya karena dari materi itu kita bisa ingat-ingat lagi gimana 

sih patuh sama orang tua itu, udah baik apa belum. 

Peneliti Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 

Narasumber Ada juga yang saya suka itu suka sering ngebuka berbagai 

pertanyaan, bisa nanya diluar materi itu. 

Peneliti Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif 

dikelas? 
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Narasumber Pak anwar ini pasti selalu responsif banget sama anak yang 

kayak gitu. 

Peneliti Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam 

disekolah? 

Narasumber Yang pasti jauh lebih bnaik dari pada pembelajaran sebelum-

sebelumnya mungkin ditambahkan pembelajaran kita yg 

berbasis teknologi saat ini. 

Peneliti Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

Narasumber Cukup paham sih, cukup paham secara menyeluruh, cuma 

mungkin ada bagian yang saya bingung itu saya yang 

komunikasiin sendiri diluar jam pelajaran. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Pastinya nambah pengalaman, nambah ilmu baru yang blum 

fadil tau, jadi lebih tertata sih. 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama  : Wahyu 

Jabatan : Siswa Kelas XI MIA 1 

Waktu  : 13.13 – 13.20 WIB 

Hari/tanggal : Senin/06 Juni 2020 

Peneliti Apakah sebelum pembelajaran dimulai guru mengaitkan 

materi terlebih dahulu? Jika iya, contohnya seperti apa? 

Narasumber Anak-anak kalo sebelum belajar biasanya ngaji dulu kak 

terus pak anwar suruh kita buat nanya dulu tentang materi 

yang sebelumnya terus kalo ga ada yang nanya pak anwar 

jelasin dulu materi sebelumnya baru deh masuk ke materi 

selanjutnya. 

Peneliti Adakah kendala yang dialami saat pembelajaran? Jika 

ada, kendala seperti apa? 

Narasumber Hmm kalo kendalanya sih suka kurang gitu waktunya kak, terus 

ditambah nya malah di luar jam pelajaran, jadi kurang kondusif 

aja gitu kalo kata aku. 

Peneliti Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas? 

Narasumber Sering diskusi kak kita, sama ungkapin setuju atau ga 

setujunya terus sertain alesannya, iya dikasih suatu 
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pernyataan gitu. 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 

dalam pembelajaran di kelas? 

Narasumber Selain buku itu ada hp, cuma apa ya kalo beliau tidak 

memberi izin pakai hp ya tidak boleh gunakan hp sama 

sekali. Kalo medianya ya itu waktu materi jenazah pake 

patung-patungan, kalo diskusi kelompok hasil diskusinya 

dibuat mind mapping. Ada juga materi khutbah kak, dikasih 

liat video terus dipraktekin satu-satu, media nya berarti pake 

video kalo yang itu. 

Peneliti Pernahkah diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika 

pernah, seperti apa? 

Narasumber Pernah, itu ditampilin video terus kita disuruh tuangin 

pemikirannya di mind mapping yang tadi aku bilang abis itu 

kita presentasiin. 

Peneliti Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama 

Islam? 

Narasumber Oh khutbah, ya seru aja sih kayak ngomong didepan orang-

orang ngomong tentang agama gitu kan seru gitu. 

Peneliti Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 

Narasumber Ada juga yang saya suka itu suka sering ngebuka berbagai 

pertanyaan, bisa nanya diluar materi itu. 



167 
 

 
 

Peneliti Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif 

dikelas? 

Narasumber Nah pak anwar pasti selalu negor kak, pokonya dia yang 

pasif ditanyain sih, yang penting dia jadi ngomong gitu. 

Peneliti Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam 

disekolah? 

Narasumber Hmm apa ya, bisa buat menyadarkan orang-orang yang sesat 

gitu kak, misanya babnya tentang solat kan ya, kayak yg 

rajin solat jadi bisa rajin solat dan takut akan siksaannya gitu. 

Peneliti Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

Narasumber Alhamdulillah paham mah paham, mudah dipahami, karena 

ya kita langsung dipraktekin jadi paham dan kalo ga ngerti 

langsung bisa ditanyain. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Aku ngerasa jadi sering disuruh ngungkapin pendapat kalo 

sama pak anwar, tapi seru kok, seru debat-debat. 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama  : Siti Mariam 

Jabatan : Siswi Kelas XI MIA 2 

Waktu  : 08.18 – 08.29 WIB  

Hari/tanggal : Senin/06 Juni 2020 

Peneliti Apakah sebelum pembelajaran dimulai guru mengaitkan 

materi terlebih dahulu? Jika iya, contohnya seperti apa? 

Narasumber Sebelum belajar itu biasanya tadarusan dulu kak, abis itu 

baru kita dipersilahkan pak anwar buat nanya kalo ada yang 

belom ngerti tentang materi yang lalu, kalo ga ada yang 

nanya langsung masuk ke materi selanjutnya. 

Peneliti Adakah kendala yang dialami saat pembelajaran? Jika 

ada, kendala seperti apa? 

Narasumber Apa ya kak, hmm suka kecil gitu pak anwar kalo ngejelasin, 

tapi untungnya suka jalan-jalan juga.  

Peneliti Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas? 

Narasumber Oh metode itu biasanya pak anwar suka ngejelasin dulu, 

terus kita kayak diskusi bareng sekelas, nanti baru deh kita 

ungkapin pendapat kita mengenai penjelasan pak anwar itu. 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 
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dalam pembelajaran di kelas? 

Narasumber Iya keseringannya pakai buku sih belajarnya, tapi kadang itu 

pakai powerpoint juga terus dari hp tapi itu tergantung 

materinya sih gitu. Kalo media nya suka pake video gitu kak, 

ditampilin dikelas pake infocus. 

Peneliti Pernahkah diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika 

pernah, seperti apa? 

Narasumber Kalo diskusinya yang seru itu pas ini kak tentang kompetitif 

dalam kebaikan, nanti di tampilin video gitu nah nanti kita 

disuruh tulis masalah yang kita temui di video itu per 

kelompok dan kita disuruh buat cari point-point nya juga 

terus dipresentasiin, lumayan susah kak hehe. 

Peneliti Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama 

Islam? 

Narasumber Tentang materi orang tua. 

Peneliti Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 

Narasumber Selalu kak. 

Peneliti Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif 

dikelas? 

Narasumber Kalo respon itu selalu ditanya kak, tujuannya biar semuanya 

itu bicara. 
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Peneliti Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam 

disekolah? 

Narasumber Semoga bisa lebih paham bisa lebih diterapin lagi 

dikehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat juga buat nanti 

banyak orang. 

Peneliti Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

Narasumber Paham, karena kita selalu dipraktekin setiap kali abis 

dijelasin sama pak anwar, jadi lebih terbayang gitu kak 

materinya. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Jadi lebih mudah memahami pelajarannya, tapi yang lebih 

susahnya kalo lagi disuruh buat tugas, karena tugasnya 

menuangkan ide-ide kreatif kak hehe aku orangnya termasuk 

yang ga bisa mikir cepat. 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama  : Melani 

Jabatan : Siswi Kelas XI MIA 2 

Waktu  : 08.30 – 08.42 WIB 

Hari/tanggal : Senin/06 Juni 2020 

Peneliti Apakah sebelum pembelajaran dimulai guru mengaitkan 

materi terlebih dahulu? Jika iya, contohnya seperti apa? 

Narasumber Tadarus, diabsen terus ditanyain materi sebelumnya dan kalo 

ada yang ga ngerti boleh ditanyain dulu nah abis itu baru 

masuk ke materinya. 

Peneliti Adakah kendala yang dialami saat pembelajaran? Jika 

ada, kendala seperti apa? 

Narasumber Ini sih kak suka kurang waktunya soalnya anak-anak kelas aku 

paling suka kalo udah diskusi, jadi kadang materinya ada yang 

belom kebahas. 

Peneliti Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas? 

Narasumber Metode ceramah, diskusi, terus abis itu dijelasin kan tuh pas 

diskusi  nah nanti dari anak-anaknya disuruh ungkapin 

pendapat. 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 
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dalam pembelajaran di kelas? 

Narasumber Iya nampilin video atau powerpoint seinget aku sama buat 

mind mapping, sama patung-patungan yang dipake buat 

jenazah. Kalo sumbernya pasti pake buku paket. 

Peneliti Pernahkah diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika 

pernah, seperti apa? 

Narasumber Pernah, diskusi dibagi beberapa kelompok, nanti disuruh 

amatin video terus dituangin ke kertas hvs gitu nah dibuat 

mind mapping baru deh kalo udah selesai dipresentasiin. 

Peneliti Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama 

Islam? 

Narasumber Materi orang tua kak. 

Peneliti Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 

Narasumber Selalu kak. 

Peneliti Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif 

dikelas? 

Narasumber Ditanyain sih sama pak anwar. 

Peneliti Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam 

disekolah? 

Narasumber Harapannya semoga pak anwar ga bosen ngajarin kita, 

soalnya kita juga seneng diajarin pak anwar, mudah 
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dipahami ga kayak disekolah aku dulu yang males buat aku 

belajar agama Islam. 

Peneliti Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

Narasumber Lumayan paham, selalu ada prakteknya dan membuat kita 

selalu berpikir kritis. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Hmm saya lebih merasakan pada diri saya ketika materi 

orang tua sih kak, karena disitu dijelaskan sama pak anwar, 

kaya apa aja sih yang harus kita lakuin buat orang tua kita, 

yang tadinya untuk pamit salaman aja suka saya abaikan, tapi 

sekarang itu sudah menjadi kebiasaan saya sebelum pergi 

kesekolah dan sepulang sekolah, hal itu benar-benar saya 

rasakan sekali pada diri saya. 
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Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama  : Adel  

Jabatan : Siswi Kelas XI IPS 

Tempat : 08.45 – 08.55 WIB 

Hari/tanggal : Senin/06 Juni 2020 

Peneliti Apakah sebelum pembelajaran dimulai guru mengaitkan 

materi terlebih dahulu? Jika iya, contohnya seperti apa? 

Narasumber Kita pasti selalu baca Al-Qur‟an dulu diawal kak terus doa 

belajar terus dikasih waktu sekitar lima menit buat baca buku 

paket nah baru deh masuk ke materi inti. 

Peneliti Adakah kendala yang dialami saat pembelajaran? Jika 

ada, kendala seperti apa? 

Narasumber Iya kak pak anwar itu kalo ngejelasin suaranya kecil jadi 

kadang saya suka tidak jelas dengar materi yang beliau 

sampaikan. 

Peneliti Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas? 

Narasumber Metodenya apa ya, kita sering ini sih diskusi tanya jawab, 

diskusinya itu lebih ke ngeluarin pendapat masing-masing 

terkait penjelasan yang dikasih sama pak anwar. 

Peneliti Media dan sumber belajar apa saja yang digunakan 
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dalam pembelajaran di kelas? 

Narasumber Medianya suka pake patungan-patungan jenazah, terus itu 

kak pakai kertas hvs dibuat mind mapping. Kalo sumber 

belajar seringan pake buku paket. 

Peneliti Pernahkah diberi tugas diskusi terkait studi kasus? Jika 

pernah, seperti apa? 

Narasumber Pernah kak, nah ini diskusinya dibagi beberapa kelompok, 

nanti disuruh perhatiin video yang diputer pak anwar terus 

hasil analisisnya ditulis ke kertas hvs gitu nah dibuatlah mind 

mapping baru deh dipresentasiin. 

Peneliti Materi apa yang anda sukai pada mata pelajaran agama 

Islam? 

Narasumber Tentang materi kekerasan remaja gitu. 

Peneliti Apakah guru memberikan kesempatan bertanya dalam 

pembelajaran? 

Narasumber Iya. 

Peneliti Bagaimana respon guru ketika melihat siswa yang pasif 

dikelas? 

Narasumber Responnya dibantu gitu sih buat ngomong, entah dia disuruh 

nanya atau dia yang nanya. 

Peneliti Harapan siswa dengan adanya pelajaran agama Islam 

disekolah? 
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Narasumber Semoga apa yang udah aku dapet di pelajaran agama Islam 

ini bisa aku terapkan dikehidupan sehari-hari. 

Peneliti Bagaimana pemahaman anda terhadap materi PAI 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis HOTS ini? 

Narasumber Paham, belajarnya selalu aktif ga cuma itu-itu aja, dan kita 

selalu praktek setiap kali pak anwar selesai jelasin, yang tadi 

seperti diskusi itu kak. 

Peneliti Perubahan yang terjadi pada anda setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis HOTS? 

Narasumber Perubahannya mungkin aku jadi bisa teratur sedikit ya kak 

walaupun ga banyak, karena waktu itu pernah bahas tentang 

disiplin waktu, nah kita disuruh buat tugas gimana caranya 

biar bisa disiplin waktunya, dan aku langsung mikir buat 

bikin jadwal aktivitas aku sehari-hari. 
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Lampiran 5: Lembar Hasil Observasi 

 

LEMBAR HASIL OBSERVASI 

PENERAPAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

(PAI) BERBASIS HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) 

(Studi Analisis Pada Kelas XI di SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan) 

No  Objek yang diamati Deskripsi Hasil Observasi 

1 Pelaksanaan Pembelajaran 

PAI berbasis HOTS 

Pada tahap perencanaan, guru terlebih 

dahulu mempersiapkan RPP yang telah 

dibuatnya.  

Pada tahap pelaksanaan, pembelajaran 

diawali dengan kegiatan tadarus Al-

Qur‟an, dalam mencapai pembelajaran 

pada tingkatan HOTS guru 

mengupayakan menggunakan metode 

yang membuat siswa aktif dalam 

bertanya, sehingga dalam berdiskusi 

siswa mampu menganalisis, 

mengevaluasi dan mengkreasi. 

Pada tahap evaluasi, guru PAI dalam 

melihat keberhasilan siswa dilakukan 

dengan cara memberi beberapa 

pertanyaan baik lisan maupun tulisan. 

2 RPP yang menunjukkan 

kriteria HOTS 

Hasil analisis indikator kognitif RPP 

yang memuat mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas XI semester ganjil, 
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pada mata pelajaran PAI ini 

mengandung pembelajaran berbasis 

HOTS karena di dalam indikator 

tersebut mengandung tingkatan 

taksonomi bloom C4 yakni meminta 

siswa untuk menyajikan keterkaitan 

antara perintah berkompetisi dalam 

kebaikan dengan kepatuhan terhadap 

ketentuan Allah sesuai pesan Q.S al-

Maidah:48 dan Q.S an-Nisa:49 serta Q.S 

at-Taubah:105 lalu terdapat juga pada 

tingkatan taksonomi bloom C6 yakni 

meminta siswa untuk menampilkan 

contoh perilaku taat kompetitif dalam 

kebaikan dan kerja keras berdasarkan 

Q.S an-Nisa:59, Q.S al-Maidah:48 dan 

Q.S at-Taubah:105. 

3 Soal Ulangan Harian (UH) 

yang menunjukkan kriteria 

HOTS 

 

Soal UH terdiri dari pilihan ganda yang 

berjumlah 10 butir soal, pada ulangan 

harian ini dilaksanakan berbasis online 

dengan menggunakan aplikasi bernama 

Schoology. Peneliti menganalisis soal 

UH dengan menggunakan pedoman 

taksonomi bloom C1 - C6. Soal UH 

yang mengandung HOTS yaitu soal 

yang mengandung tingkatan taksonomi 

bloom C4 – C6 pada tahapan level 

menganalisis, mengevaluasi dan 
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mencipta. 

Dalam perintah soal nomor 1-8 

menunjukkan bahwa soal-soal tersebut 

termasuk pada level C1 yakni 

mengetahui. Pada petunjuk teks yang 

disampaikan tidak rumit dan mudah 

dipahami oleh siswa. Level ini tidak 

menstimulus siswa untuk berpikir 

tingkat tinggi, maka soal tersebut belum 

mencapai tingkat HOTS dan masih 

berada pada tingkat LOTS. 

Sedangkan pada soal nomor 9-10 

terdapat perintah untuk memilih sebuah 

pernyataan benar atau tidak dari teks 

tersebut, itu artinya siswa harus 

menganalisis soal tersebut. Berdasarkan 

perintah memilih lalu menganalisis soal 

tersebut maka dapat dipastikan bahwa 

soal tersebut termasuk ke dalam 

tingkatan HOTS. 
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Lampiran 6: Dokumentasi Foto 

DOKUMENTASI FOTO 

  

Bangunan Sekolah   Pepohonan 

  

Lorong Sekolah    Mushola 

  

Penangkal Petir    AC 
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Ruang Kelas     Lapangan 

    

    Ruang Kepala Sekolah   Ruang Rapat Kepala Sekolah 

  

Ruang Perpustakaan             Ruang Tata Usaha 
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         Kantin     Parking Area 

  

Ruang Guru    LAB Komputer 

   

LAB IPA        Pembelajaran menggunakan infocus 
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Taman Baca    Kegiatan Upacara 

   

         Kegiatan Pembelajaran   Kegiatan Tausiyah Ba‟da Zuhur 

 

           

Taddarus ROHIS                    Kegiatan Diskusi           Tugas Siswa 
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Buku Paket PAI Kelas XI    Tugas Jadwal Aktivitas Siswa 

  

       

              Pelatihan MGMP Guru PAI 2019 
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Wawancara dengan Kepala Sekolah   Wawancara dengan Guru PAI  

 

 Wawancara dengan Siswa-Siswi Kelas XI SMA Dharma Karya UT Tangsel 

       

       



186 
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RPP PAI Kelas XI SMA Dharma Karya UT Tangerang Selatan 
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190 
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Soal Ulangan Harian PAI Kelas XI SMA Dharma Karya UT Tangerang 

Selatan Melalui Aplikasi Schoology 
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Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang kompetensi inti dan 

kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah 
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