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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 
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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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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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