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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan dan 

melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia yang dijadikan sebagai 

objek pendidikan diharapkan mampu mengikuti perubahan kehidupan yang 

berkualitas. Tantangan perkembangan kehidupan di abad 21 dimana penggunaan 

teknologi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari telah menjadi kewajiban 

termasuk dalam dunia pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain 

maupun belajar (Handayani, 2021: 40). Sejalan dengan hal tersebut, Kemdikbud 

merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada 

kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan 

permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama serta berkolaborasi dalam 

menyelesaikan masalah (Litbang Kemdikbud, 2013). Sehingga sangat dibutuhkan 

upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendidikan setiap individu 

memiliki segala potensi untuk dapat berkembang sehingga akan lebih mudah dalam 

menemukan solusi dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Matematika 

memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Banyak hal 

dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan matematika, sehingga 

matematika menjadi salah satu mata pelajaran wajib di Sekolah Dasar.  

Peningkatan kualitas pembelajaran perlu dukungan dari berbagai lini 

pendidikan. Guru, materi ajar dan siswa menjadi tiga komponen dasar dalam setiap 

proses pembelajaran, dan model pembelajaran adalah komponen utama yang 

mengeratkan ketiga komponen tersebut. Diantara model pembelajaran yang 

terapkan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan di abad 21 adalah 

model pembelajaran discovery learning dan model Science, Technology, 

Engineering, And Mathematics (STEM). Tujuan pembelajaran matematika 
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menurut Kemendikbud 2013 yaitu (1) meningkatkan kemampuan intelektual, (2) 

kemampuan menyelesaikan masalah, (3) hasil belajar tinggi, (4) melatih 

berkomunikasi, dan (5) mengembangkan karakter siswa. Adapun tujuan 

pembelajaran matematika tingkat SD/MI adalah agar siswa mengenal angka-angka 

sederhana, operasi hitung sederhana, pengukuran, dan bidang (Susriyati, 2019: 

273). Pembelajaran kurikulum 2013 dengan menggunakan model juga disampaiakn 

oleh Utaminingsih (2021: 118) yang menyatakan bahwa penggunaan model 

discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran yang disarankan pada 

pembelajaran matematika. Discovery learning merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dapat mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan 

menemukan sendiri konsep, dan melakukan penyelidikan, sehingga pemahaman 

yang siswa peroleh akan bertahan lebih lama. Pembelajaran kurikulum 2013 juga 

memberikan ruang bagi pengajar untuk mengembangkan model pemebelajaran 

yang akan diterapkan. Salah satu model pembelajaran lainnya yaitu Science, 

Technology, Engineering, And Mathematics (STEM).  

Model discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran yang 

mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan proses pembelajarannya 

membimbing siswa untuk menemukan konsep dan menemukan gagasannya terkait 

topic yang dipejari. Discovery learning can improve student learning outcomes and 

thinking ability compared to conventional methods because through this model 

students find their own learning concepts so that learning becomes meaningful 

(Rihayati et al., 2021). Pendapat tersebut diperkuat oleh (Simamora et al., 2018) 

yang menyatakan, “The application of the discovery learning model is very effective 

in improving mathematical problem solving skills and self-efficacy significantly”. 

Hasil penelitian lain juga menemukan keefektifan model discovery learning untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika. Diantaranya (Kartika et al., 2020), “…. 

based on the result of sig 0.001 <0.05, H_0 is rejected, meaning that there is an 

increase mathematics learning outcomes using discovery learning models on 

rectangular and triangular material”. Selain itu model discovery juga dapat 

meningkatkan HOTS siswa (Indah, 2020). Pendapat serupa juga disampaikan oleh 

(Batubara, 2019), “The discovery learning model is effective in improving students' 
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critical thinking skills”. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pembelajaran 

dengan mengimplementasikan model discovery learning efektif meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis siswa. 

 (Kasmiana et al., 2020) The application of the guided discovery model 

improves student learning outcomes, especially in understanding the concept. 

Berbagai penemuan tentang manfaat model discovery learning dikarenakan pada 

model ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa sedangkan guru 

berperan sebagai fasilitator. Hal ini memungkinkan peningkatan kemandirian 

belajar siswa karena memberikan kesempatan siswa untuk melakukan interaksi 

dengan lingkungannya. Selain itu model discovery learning juga menekankan pada 

proses penemuan. Karena Discovery dilakukan melalui kegiatan observasi, 

klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, hingga  inferensi.  Sehingga 

pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih bermakna dan meningkatkan 

pemahaman serta keterampilan yang dimiliki siswa. 

Selanjutnya model pembelajaran yang sangat tepat diterapkan  untuk 

meningkatkan kecakapan abad 21 adalah model STEAM. Berbagai penelitian 

menemukan keefektifan serta keunggulan model tersebut untuk meningkatkan 

HOTS, hasil belajar, kreativitas, inovatif siswa serta berbagai manfaat lainnya. Hal 

ini sesuai dengan pendapat (Schmidt & Fulton, 2016 dalam(Purwaningsih et al., 

2020) bahwa, STEAM learning is needed by students in improving various 21st-

century skills. 

STEM learning model can help the next generation of students solve real-

world problems by applying cross-disciplinary concepts and capacities for critical 

thinking, collaboration, and creativity (Sustiningsih et al., 2021). Lebih dari itu 

penerapan STEAM dalam pembelajaran juga dapat meningkatkan kreativitas, 

inovasi, dan kemampuan pemecahan masalah. Hal ini didukung oleh hasil 

penelitian (Widarwati et al., 2021) yang menjelaskan bahwa, “STEM learning can 

increase student engagement, creativity, innovation, problem solving skills, and 

other cognitive benefits”. Lebih lanjut, menurut Sumaji (2019) untuk bisa 

menerapakan pembelajaran berbasis STEM perlu telaah kurikulum dengan 

membentuk tim pengembang kurikulum untuk mengidentifikasi KD-KD yang bisa 
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diberikan muatan STEM, merumuskan indikator keberhasilan, meengevaluasi 

waktu proses pembelajaran STEM. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan 

model pembelajaran Discovery Learning dan Science, Technology, Engineering, 

And Mathematics (STEM) memberikan kontribusi positif dalam proses 

pembelajaran di sekolah utamanya pada mata pelajaran matematika. Matematika 

memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Banyak hal 

dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan matematika, sehingga 

matematika menjadi salah satu mata pelajaran wajib di Sekolah Dasar.  

Akan tetapi kesulitan dalam pembelajaran matematika yang dialami siswa 

seringkali terjadi dalam menangkap dan mengungkapkan gagasan matematis. 

Padahal kemampuan mengungkapkan gagasan matematis atau komunikasi 

matematika sangat dibutuhkan siswa dalam kehidupannya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat (Suratno et al., 2019), “Mathematical communication is one way to 

exchange ideas or clarify knowledge”. Salah satu faktor penyebabnya yaitu karena 

pembelajaran yang belum bermakna, sehingga konsep yang ada dalam matematika 

menjadi sulit dipahami. Siswa hanya menekankan teknik menghafal rumus, dan 

kurangnya teknik pembelajaran yang variatif pada pembelajaran matematika. 

Sehingga cenderung membuat siswa menjadi bosan dalam proses pembelajaran 

(Baroroh, 2019: 82). Kesulitan dalam pembelajaran matematika senada dengan 

pendapat Anggraeni (2020: 83) bahwa permasalahan dalam proses pembelajaran 

matematika yang dihadapi yaitu dari guru yang kurang variatif dalam penggunaan 

model, kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran karena siswa merasa bosan 

dan hanya mendengarkan ceramah dari guru, menghafal rumus dan mengerjakan 

latihan soal. 

Permasalahan matematika tersebut juga ditemukan dalam penelitian 

pendahuluan yang telah dilakukan di ketiga sekolah yaitu di SD 5 Jepang, SD 1 

Gulang dan SD 2 Jepang. Diantaranya siswa belum dapat mengungkapkan gagasan 

atau ide saat diskusi maupun mandiri. Permasalahan juga dari guru yang 

keterbatasan dalam penggunaan teknologi, sehingga pembelajaran kurang menarik. 

Pembelajaran di kelas siswa kurang adanya model diskusi kelompok, sehingga 
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siswa mengkonstruksi sendiri dari materi yang disampaikan. Setelah melakukan 

pegamatan lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas mengenai 

pembelajaran matematika di kelas V diperoleh keterangan bahwa siswa-siswa 

masih kesulitan dalam berpikir tingkat tinggi yang memerlukan penalaran dan 

analisis. Sehingga hasil rata-rata nilai siswa kurang mencapai tuntas KKM. Hasil 

dari keterangan guru juga kurang menguasai teknologi, padahal pembelajaran 

sekarang lebih menari minat belajar siswa jika dengan media audio visual. 

Keterbatasan kepemilikan gadget setiap siswa juga memperngaruhi jika sewaktu-

waktu menggunakan pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi. 

Berdasarkan kondisi tersebut serta didukung oleh penelitian terdahulu 

mengenai keefektifan model pembelajaran discovery learning dan Science, 

Technology, Engineering, And Mathematics (STEM). Maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul, “Pengaruh Model Discovery Learning Dan Science, 

Technology, Engineering, And Mathematics (STEM) Terhadap Kemampuan 

Higher Order Thinking Skill (HOTS) Siswa Kelas V Sekolah Dasar”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh model discovery learning terhadap kemampuan Higher 

Order Thinking Skill (HOTS) Siswa Kelas V Sekolah Dasar? 

2. Apakah ada pengaruh model Science, Technology, Engineering, And 

Mathematics (STEM) terhadap kemampuan Higher Order Thinking Skill 

(HOTS) Siswa Kelas V Sekolah Dasar? 

3. Seberapa besar perbedaan pengaruh terhadap kemampuan Higher Order 

Thinking Skill (HOTS) siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning dengan Science, Technology, Engineering, 

And Mathematics (STEM)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan 

penelitian ini adalah: 
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1. Menganalisis pengaruh model discovery learning terhadap kemampuan 

Higher Order Thinking Skill (HOTS) Siswa Kelas V Sekolah Dasar. 

2. Menganalisis pengaruh model Science, Technology, Engineering, And 

Mathematics (STEM) terhadap kemampuan Higher Order Thinking Skill 

(HOTS) Siswa Kelas V Sekolah Dasar. 

3. Menganalisis perbedaan pengaruh terhadap kemampuan Higher Order 

Thinking Skill (HOTS) siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning dengan Science, Technology, Engineering, 

And Mathematics (STEM). 

1.4 Mafaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

dalam dunia pendidikan dan menjadi refrensi penelitian yang mengkaji ilmu 

pengetahuan, teori yang terkait dengan pembelajaran matematika yang akan 

datang. Secara praktis penelitian ini bermafaat: 1) bagi siswa, dapat meningkatkan 

kemampuan Higher Order Thinking Skill (HOTS); 2) Bagi guru, dapat menjadi 

inovasi pembelajaran untuk mengelola pembelajaran matematika; 3) bagi sekolah, 

meningkatkan mutu pendidikan pada mata pembelajaran matematika; 4) bagi 

peneliti, dapat menjadi refrensi penelitian khusus nya dalam mata pelajaran 

matematika.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini untuk menganalisis pengaruh model discovery 

learning dengan Science, Technology, Engineering, And Mathematics (STEM) 

terhadap kemampuan Higher Order Thinking Skill (HOTS). Menggunakan 

sampel sekolah di SD 5 Jepang dan SD 1 Gulang sebagai kelas eksperimen dan 

SD 2 Jepang sebagai kelas kontrol. Materi pembelajaran di kelas V mata pelajaran 

matematika, kompetensi dasar pada materi pokok bangun ruang kubus dan balok 

serta hubungan pangkat tiga dengan akar pangkat tiga.  
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1.6 Definisi Operesional 

1.6.1 Model Discovery Learning 

Definisi model Discovery Learning adalah sebagai suatu proses 

pembelajaran yang penyampaian materi disajikan tidak lengkap dan menuntut 

siswa terlibat secara aktif untuk menemukan sendiri konsep yang belum 

diketahuinya. Sintak model Discovery Learning sebagai berikut: 1) 

Stimulasi/pemberian rangsang (Stimulation); 2) Pernyataan/identifikasi masalah 

(Problem statemen); 3) Pengumpulan data (Data collection); 4) Pengolahan data 

(Data Processing); 5) Pembuktian (Verification); dan 6) Menarik kesimpulan 

(Generation). 

1.6.2 Science, Technology, Engineering, And Mathematics (STEM) 

Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) merupakan 

model pembelajaran yang menggabungkan antara kemampuan pengetahuan, 

tehnologi, rekayasa dan matematika. Model pembelajaran Science, Technology, 

Engineering and Mathematics (STEM) memiliki 8 tahap dalam pelaksanaan di 

kelas yaitu 1) Mengajukan pertanyaan dan mendefinisikan masalah (Asking 

questions and defining problems); 2) Mengembangkan dan menggunakan model 

(Developing and using models); 3) Merencanakan dan melaksanakan 

penyelidikan (Planning and carrying out investigations); 4) Menganalisis dan 

menafsirkan data (Analyzing and interpreting data); 5) Menggunakan matematika 

dan komputasi (Using mathematics and computational thinking); 6) Membangun 

penjelasan dan merancang solusi (Constructing explanations and designing 

solutions); 7) Argumentasi dan bukti (Engaging in argument from evidence); 8) 

Memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomonikasikan informasi (Obtaining, 

evaluating, and communicating information). 

1.6.3 Higher Order Thinking Skills (HOTS)  

Higher Order Thinking Skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi 

diartikan sebagai penggunaan pikiran secara luas untuk menemukan tantangan 

baru. Definisi berpikir tingkat tinggi adalah sebagai berpikir pada tingkat lebih 

tinggi dari pada sekedar menghafal fakta/mengatakan sesuatu kepada seseorang 
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sama seperti sesuatu itu disampaikan kepada kita. Indikator HOTS meliputi tiga 

level tertinggi, yaitu menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mengkreasi (C6). 

 

  


