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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan 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 menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. Berkaitan dengan hal tersebut, guru memiliki peran penting 

untuk mendidik dan menentukan keberhasilan peserta didik apalagi menghadapi era 

revolusi industri 4.0 yang serba teknologi.  Salah satu upaya pemerintah adalah 

dengan perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013.  

 Pemerintah dalam melaksanakan kurikulum 2013 juga telah mengganti 

buku pelajaran. Buku tersebut berupa buku guru dan buku siswa. Sebagai pelaksana 

kurikulum guru terus belajar untuk mengikuti perubahan tersebut. Peruban 

komponen pembelajaran seperti muatan materi menjadi tematik sangat 

menyibukkan guru untuk mempelajari arah dan tujuan pemerintah dengan 

perubahan kurikulum tersebut. Buku guru dan buku siswa yang digunakan guru di 

sekolah masih jauh dari harapan. Sebagai contoh buku pegangan dengan materi 

ujian sekolah. Materi ujian sekolah masih berupa muatan mata pelajaran yaitu 

bahasa Indonesia, IPA dan Matematika. Oleh karena itu, guru kelas enam akan 

mengedepankan ketiga mata pelajaran tersebut di akhir tahun pelajaran, sebagai 

persiapan menghadapi ujian sekolah.  

 Persamaan kondisi tersebut dirasakan juga oleh peneliti sebagai guru kelas 

enam merasa cemas sebab hasil ujian sekolah siswa kelas VI SD Negeri 4 Bucu 

tahun pelajaran 2017/2018 mengalami penurunan. Hasil analisis mengarah pada 

penurunan pengetahuan siswa pada materi statistika. Hal itu menjadi permasalahan, 

sebagai pemecahannya peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas. Sebelum 
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melakukan penelitian, hal yang dilakukan adalah menganalisis hasil belajar siswa 

pada kelas sebelumnya. Analisis juga dilakukan pada muatan materi statistika pada 

kelas sebelumnya. Rata-rata nilai yang diperoleh pada materi statistika pada kelas 

sebelumnya hanya mencapai ketuntasan 46,3 % dan 59,2%. Hasil observasi 

pembelajaran diketahui buku yang digunakan pada pembelajaran statistika hanya 

sdari satu penerbit. Pengumpulan data digunakan peneliti untuk melaksanakan 

penelitian tindakan kelas dengan judul Penggunaan LKS Inkuiri untuk 

meningkatkan hasil belajar pengolahan data pada siswa kelas VI SD Negeri 4 

Bucu. Tujuan dari penelitian untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi 

pengolahan data dengan menggunakan LKS Inkuri yang dilaksanakan selama 2 

siklus setiap siklusnya terdapat dua pertemuan. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa sebesar 16,9.  

 Sebagai feedback penelitian tindakan kelas LKS inkuri diketahui efektif 

membantu siswa mempelajari suatu materi. Buku guru dan buku siswa bukanlah 

satu-satunya sumber belajar. Namun, buku tersebut masih bisa dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

tercantum pada kompetensi dasar. Ketertarikan peneliti terhadap statistika 

dilanjutkan dengan menganalisis materi statistika. Mengacu pada Permendikbud 

No 37 tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar menjelaskan 

bahwa materi statistika sekolah dasar untuk kelas III mencakup materi data tunggal 

sederhana (menyajikan data dengan diagram gambar atau piktogram), kelas IV SD 

meliputi materi data dan pengukuran (diagram batang), kelas V materi penyajian 

data tunggal dan interpretasi data (penafsiran data) berbentuk tabel, piktogram, 

diagram batang atau diagram garis. Materi kelas VI tentang ukuran pemusatan data 

tunggal (mean, median, modus). Diketahui pula materi statistika diajarkan secara 

berkelanjutan sampai perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

berkeinginan menyusun bahan ajar yang secara spesifik membahas tentang 

statistika. 

 Prastowo (2012:17) bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, 

alat, teks) yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam pembelajaran dengan 
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tujuan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Darmadi 

(2010:212) materi pembelajaran pada bahan ajar merupakan salah satu komponen 

sistem pembelajaran yang memegang pernan penting dalam membantu siswa 

mencapai standar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Masalah-masalah yang 

timbul berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran yang menyangkut jenis, 

cakupan, urutan, perlakukan terhadap materi pembelajaran dan sumber bahan ajar. 

Jenis materi perlu diidentifikasi dengan tepat karena setiap jenis materi 

pembelajaran memerlukan strategi, media, dan cara mengevaluasi yang berbeda. 

Cakupan atau ruang lingkup kedalaman materi perlu diperhatikan agar tidak kurang 

atau berlebihanan. Urutan perlu diperhatikan agar pembelajaran menjadi runtut. 

Perlakuan perlu dipilih secara tepat agar tidak salah mengajarkan atau 

mempelajarainya.  

 Prastowo (2014:28) secara prosedural pengembangan bahan ajar terdapat 

tiga langkah utama yaitu pertama analisis kebutuhan bahan ajar, yang didalmnya 

meliputi analisis kurikulum, analisis sumber belajar, penentuan jenis dan judul 

bahan ajar; kedua menyususn peta bahan ajar untuk menentukan materi pokok 

sekaligus skop dan sekuen dari submateri pokok; ketiga membuat bahan ajar sesuai 

struktur masing-masing bentuk bahan ajar. Berdasarkan pendapat tersebut dan 

penjelasan Permendikbud tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar maka 

bahan ajar statistika sekolah dasar harus memuat materi penyajian data tunggal pada 

diagram gambar, diagrambatang, diagram garis, dan ukuran pemusatan data.  

 Pemerintah pada implementasi kurikulum 2013 juga mengharapkan siswa 

mendapai berbagai kompetensi dengan penerapan HOTS atau keterampilan 

berpikir itngkat tinggi. Kompetensi tersebut yaitu berpikir kirits, kreatif, dan 

inovasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, dan kepercayaan 

diri. Pengembangan pembelajara berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat 

tinggi merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya peningkata kualitas 

pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Berdasarkan amanat tersebut, 

peneliti berkeingingan mengembangkan bahan ajar berbasis HOTS (Higher Orser 

Thinking Skill) sebagai upaya pembelajaran abad 21.  



4 
 

 Daryanto (2017:26) pembelajaran lingkungan abad 21 antara lain (1) 

menciptakan latihan pembelajaran, dukungan sumber daya manusia, dan 

infrastruktur, (2) memungkinkan pendidik untuk berkolaborasi, berbagi 

pengalaman dan integritasnya di kelas, (3) memungkinkan siswa untuk belajar 

dengan konteks dunia, (4) mendukung perluasan keterlibatan komunitas dalam 

pembelajaran secara langsung dan tidak langsung. Guru merupakan motivator 

karena itu seorang guru harus dapat menciptakan iklim belajar dan mengajar yang 

sehat dan menyenangkan dikelasnya sehingga memberikan dorongan kepada siswa. 

   Brookhart (dalam Nugroho, 2018: 17) HOTS didasarkan pada tujuan 

pembelajaran di kelas, yaitu terdiri dari tiga kategori (1) HOTS sebagai transfer, (2) 

HOTS sebagai berpikir kirits, (3) HOTS sebagai pemecahan masalah. HOTS 

sebagai transfer didefinisikan sebagai keterampilan untuk mengaplikasikan 

pengetahuan dan keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang sudah dikembangkan dalam pembelajaran pada konteks baru. 

HOTS sebagai transfer mencakup keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta. HOTS sebagai berpikir kritis didefinisikan sebagai keterampilan 

memberikan penilaian yang bijak dan mengkritisi sesuatu menggunakan alasan 

logis dan ilmiah. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengungkapkan 

argumentasi, melakukan refleksi, dan membuat keputusan yang tepat. HOTS 

sebagai pemecahan masalah didefinisikan sebagai keterampilan mengidentifikasi 

masalah dan menyelesaikan masalah menggunakan strategi nonautomatic. 

Pengembangan bahan ajar berbasis HOTS yang dimaksud adalah HOTS sebagai 

pemecahan masalah. Dengan kemampuan ini, siswa akan mampu menyelesaikan 

permasalahan mereka sendiri dan bekerja dengan lebih efektif. Terkait hal tersebut, 

sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar maka diperlukan media 

pembelajaran. 

 Media pembelajaran dimaksudkan untuk mengkonkretkan masalah dengan 

gambar ilustrasi, dengan harapan siswa mudah berpikir kreatif untuk membangun 

pemecahan masalah. Rohim (2018:47) media pembelajaran dapat dipahami sebagai 

segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber 

secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar kondusif sehingga proses 
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pembelajaran terjadi secara efisien dan efektif. Media pembelajaran dapat dibuat 

dengan memanfaatkan barang-barang bekas sehingga lebih bermakna. Misalnya 

kertas, banyaknya kertas di lingkungan sekolah memunculkan ide untuk membuat 

media pembelajaran berbahan kertas. Salah satu media berbahan kertas adalah 

berupa kartu. Namun, kartu yang diharapkan tidak hanya kartu yang berisi 

informasi saja, melainkan kartu yag mengarahkan siswa untuk berkemampuan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. Media kartu yang dibuat juga mampu 

menciptakan ide siswa untuk mencipta narasi masalah untuk dipecahan bersama 

teman. Kartu yang berisi gambar ilustrasi, gambar, angka juga dapat dimanfaatkan 

sebagai media literasi di kelas. Oleh karena itu kartu tersebut diberi nama kartu 

pintar berbahan bekas. Pintar karena berisi ilustrasi gambar yang dapat digali 

informasi dari berbagai sudut, misalnya matematika maupun kemampuan baca tulis 

atau literasi.  

 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada penelitian ini mengusung  judul 

“Pengembangan Bahan Ajar Berbasis HOTS Berbantuan Media Karpinkas Materi 

Statistika Sekolah Dasar”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut.  

1. Terbatasnya sarana berupa buku ajar Matematika di Sekolah Dasar 

2. Dangkalnya materi statistika pada buku ajar yang ada, sehingga pengetahuan 

dan keterampilan peserta didik terhadap pembelajaran statistika kurang 

3. Luasnya materi statistika sehingga diperlukan penyempitan materi sesuai 

dengan batasan pada ruang lingkup serta karakteristik peserta didik 

4. Buku ajar yang ada kurang menggali potensi peserta didik untuk berorientasi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Untuk memberikan ruang lingkup yang jelas pada penelitian ini, maka 

cakupan masalah pada penelitian sebagai berikut. 

1. Terbatasnya sarana buku matematika di sekolah dasar 
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2. Dangkalnya materi statistika pada buku ajar yang ada sehingga diperlukan 

pengembangan bahan ajar membahas secara khusus materi statistika  

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.  

1. Bagaimana bahan ajar Matematika di sekolah dasar Berbasis Higher Order Of 

Thinking Skill (HOTS)? 

2. Bagaimana desain bahan ajar Matematika Berbasis Higher Order Of Thinking 

Skill (HOTS) berbantuan Media Karpinkas materi Statistika di sekolah dasar? 

3. Bagaimana uji efektivitas bahan ajar Matematika Berbasis Higher Order Of 

Thinking Skill (HOTS) Berbantuan Media Karpinkas Materi Statistika di 

sekolah dasar? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum pada penelitian ini untuk mengembangkan bahan ajar 

matematika materi statistika berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi di 

sekolah dasar. Adapun tujuan secara khusus sebagai berikut.  

1. Untuk mengidentifikasi bahan ajar Matematika berbasis Higher Order Of 

Thinking Skill (HOTS) di sekolah dasar  

2. Untuk menjelaskan desain bahan ajar Matematika Berbasis Higher Order Of 

Thinking Skill (HOTS) Berbantuan Media Karpinkas Materi Statistika di 

sekolah dasar?, 

3. Untuk mengetahui tanggapan guru dan siswa tentang bahan ajar Matematika 

Berbasis Higher Order Of Thinking Skill (HOTS) Berbantuan Media Karpinkas 

Materi Statistika di sekolah dasar. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis memberikan sumbangan terhadap pengembangan keilmuan 

pendidikan terkait bahan ajar berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.  

Manfaat praktis bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi, bagi guru meningkatkan keprofesionalisme terhadap 

penngembangan bahan ajar, bagi sekolah menambah referensi peningkatan kualitas 

pembelajaran. 
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1.7 Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Bahan ajar yang dikembangkan diperuntukkan bagi siswa kelas tiga sampai 

dengan kelas enam sekolah dasaryang disusun sesuai dengan komponenisi dan 

penyajian materi pembelajaran matematika  

2.  Bahan ajar yang dikembangkan berisikan ulasan materi pembelajaran 

matematika yang tepat dan dilengkapi contoh-contoh 

3. Bahan ajar dikembangkan daalam bentuk buku ajar dan didesain 

menggunakan penataan atau layout dari produk mockup 

4. Bahan ajar dikembangkan dengan pemilihan gambar, tulisan, warna yang 

menarik 

5. Bahan ajar berjudul “Asyiknya Statistika Berbantuan Media Karpinkas untuk 

Siswa Sekolah Dasar”. 

6. Materi Statistika: 

a. Kelas III 

1) Mengenal data 

2) Menyajikan diagram gambar atau piktogram 

3) Media Karpinkas Materi Pengelompokkan Benda 

4) Rangkuman 

5) Evaluasi 

b. Kelas IV 

1) Mengumpulkan data 

2) Menyajikan data pada Diagram batang dan Diagram garis 

3) Media Karpinkas Materi Menyelesaikan masalah pada Diagram 

batang dan diagram garis 

4) Rangkuman  

5) Evaluasi 

c. Kelas V 

1) Pengolahan data 

2) Menyajikan data pada diagram lingkaran 
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3) Media Karpinkas terkait masalah sehari-hari 

4) Rangkuman 

5) Evaluasi 

d. Kelas VI 

1) Modus 

2) Median 

3) Mean 

4) Media Karpinkas terkait pemusatan data 

5) Rangkuman 

6) Evaluasi 

7. Bahan ajar ini dikembangkan dengan tulisan Comic Sans MS ukuran 12, 

menggunakan kertas HVS, ukuran kertas A4.  

8. Bagian bahan ajar 

a. Halaman sampul (cover) 

b. Prakata 

c. Daftar Isi 

d. Materi 

e. Glosarium 

f. Daftar pustaka 

g. Biodata penulis 

 

 

 

 

 

 

 


