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ABSTRAK 

 
PENGARUH PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING 

BERBASIS HIGH ORDER THINKING SKILLS TERHADAP HASIL 

BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN PAI DI 

SMPN 1 SUMBEREJO 

 

Oleh 

Nada Elisia 

 

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang, dan kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

permasalahan yang muncul dalam pembelajaran yaitu rendahnya hasil belajar 

peserta didik, dikarenakan proses pembelajaran masih berpusat pada pendidik 

atau metode yang digunakan kurang bervariasi. Di SMP Negeri 1 Sumberejo, 

hasil belajar pendidikan agama islam masih terbilang rendah. Oleh sebab itu 

peneliti menggunakan Model Discovery Learning Berbasis High Order 

Thinking Skills, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Model Discovery 

Learning Berbasis High Order Thinking Skills terhadap hasil belajar 

pendidikan agama islam kelas VIII di SMP Negeri 1 Sumberejo. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan pendekatan quasi eksperimen data bersifat Statistik, design 

yang digunakan adalah non-equivalent control grup design. Pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan 

kelas VIII-A sebagai kelas Eksperimen dan kelas VIII-B sebagai kelas 

kontrol. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan tes berupa pilihan 

ganda untuk aspek hasil belajar kognitif  pada materi beriman kepada kitab-

kitab Allah SWT 

Hasil perhitungan skor rata-rata yang tedapat di kelas kontrol yaitu 

kelas VIII-B didapat hasil pretest dengan nilai rata-rata 50 dan posttest  

dengan nilai rata-rata 55.5 sehingga terlihat perbedaan sebesar 5.5. 

Sedangkan kelas eksperimen yaitu kelas VIII-A didapat hasil pretest  dengan 

nilai rata-rata 55 dan posttest 69 terlihat perbedaan sebesar 14. Setelah 

melakukan uji normalitas dan homogenitas didapat bahwa sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang sama, 

kemudian dilakukan uji hipotesis dan diperoleh keputusan         = 3,129 > 

       = 0,003 dan nilai Sig (2-tailed) = 0,003. Karena Sig < α yaitu 0,003 < 

0,05 dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model discovery learning  

berbasis high order thinking skills terhadap hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri 1 Sumberejo. 

 

Kata Kunci: Model Discovery Learning  Berbasis High Order Thinking 

Skills dan Hasil Belajar 
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MOTTO 

 

 

ِخَرِة هُْم يُْوقِىُْوَنَۗ َوالَِّذْيَه يُْؤِمىُْوَن بَِمآ اُْوِزَل اِلَْيَك َوَمآ اُْوِزَل ِمْه   ٤قَْبلَِك ۚ َوبِاْْلٰ

Artinya 

“Dan mereka yang beriman kepada (Al-Quran) yang 

diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah 

diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.” 

(Q.S Al-Baqarah : ayat 4)
1
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Qur’an Kemenag, “Terjemah Kemenag”, 2020, tersedia pada 

https://quran.kemenag.go.id (2020). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Guna menghindari adanya pengertian dan salah pandang 

dalam memahami maksud judul ini yaitu: “Pengaruh Penerapan 

Model Discovery Learning Berbasis High Order Thinking Skills 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMPN 1 Sumberejo”. Maka terlebih dahulu penulis 

menguraikan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut  agar 

lebih mudah untuk dipahami serta mengarahkan pada  pengertian yang 

jelas. Adapun uraian dari beberapa istilah terkait judul skripsi tersebut 

yaitu: 

1. Pengaruh 

Pengaruh merupakan sesuatu yang muncul dari seseorang maupun 

dari benda yang terlibat membentuk karakter seseorang. Dalam 

penelitian ini mencari pengaruh penerapan model discovery 

learning berbasis high order thinking skills terhadap hasil belajar 

peserta didik pada saat proses belajar mengajar 

2. Model 

Model pembelajaran adalah kerangka yang menggambarkan 

prosedur sistematik dalam pengorganisasian pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model Pembelajaran 

menggambarkan keseluruhan urutan alur atau langkah-langkah  

yang pada umumnya diikuti pada serangkaian kegiatan 

pembelajaran.
1
 

3. Discovery learning 

Model discovery learning adalah model pembelajaran yang yang 

menekankan peserta didik untuk menemukan sendiri konsep 

pengetahuannya. Dalam proses menemukan, peserta didik 

dibimbing untuk melakukan serangkaian tahap pembelajaran 

mulai dari mengamati hingga mengorganisasikan hasil 

penemuannya menjadi suatu konsep pengetahuan. Model ini 

mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan cara menemukan 

                                                             
1 Sobry Sutikno, Metode & Model-Model Pembelajaran, 

(Lombok: Holistica, 2014). 
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sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil belajar yang diperoleh 

tidak akan mudah dilupakan oleh peserta didik. 

4. High Order Thinking Skills 

Merupakan cara berpikir yang lebih tinggi daripada menghafal 

fakta, mengemukakan fakta. High Order Thinking Skills 

merupakan aktivitas berpikir yang tidak sekedar menghafal atau 

menyampaikan kembali informasi yang diketahui tetapi juga 

kemampuan dalam memahami pengetahuan serta pengalaman 

yang sudah dimiliki untuk dipergunakan dalam menentukan 

keputusan dan memecahkan masalah dalam kehidupansehari-hari. 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang berupa pengetahuan 

atau pemahaman, keterampilan atau sikap yang diperoleh peserta 

didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Dalam 

penelitian ini hasil belajar yang diteliti adalah hasil belajar melalui 

pretes dan posttes dengan pencapaian indikator high order 

thinking skills pada mata pelajaran pendidikan agama islam. 

6. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu 

mata pelajaran yang diberikan kepada siswa/mahasiswa mulai dari 

tingkat dasar sampai perguruantinggi. Ruang lingkup yang yang 

terkadung dalam mata pelajaran PAI yang menggambarkan 

perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hunungan 

manusia dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, makhluk 

lainnya maupun lingkungannya. Mata Pelajaran PAI itu 

keseluruhannya terliput dalam lingkup: Al-Quran Hadist, 

Keimanan, Akhlak, dan Fiqh/Ibadah.
2
 

B. Latar Belakang Masalah 

 Di era globalisasi dan informasi, pembaruan pendidikan di 

Indonesia harus selalu dilakukan secara terus-menerus, sehingga 

akan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang 

berkualitas. Globalisasi memiliki peran di dalam meningkatkan 

dunia pendidikan di Indonesia. Era globalisasi ini ditandai dengan 

perubahan teknologi dalam berbagai kehidupan termasuk dalam 

masalah peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. 

                                                             
2 Zainuddin, Agama Islam-SD, (Malang: Gema, 2013). 
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Penggunaan teknologi dan informasi banyak mewarnai pendidikan 

baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan 

tujuan meningkatkan kualitas pendidikan agar bisa bersaing, 

bersanding, dan bertanding dengan negara-negara lain. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
3
 Pendidikan adalah usaha 

agar manusia dapat mengembangkan  potensi dirinya melalui 

proses pembelajaran. Potensi tersebut dapat diperoleh melalui 

pendidikan keagamaan. pendidikan keagamaan merupakan 

pendidikan khusus yang mempersiapkan siswa untuk dapat 

melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan 

ajaran agama (spiritual) yang dapat diperoleh dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

Pendidikan islam secara umum dapat diartikan sebagai usaha 

pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara optimal, 

dengan berpedoman kepada syariat islam. Pendidikan islam secara 

khusus diartikan sebagai usaha untuk membimbing dan 

mengembangkan potensi manusia baik pelaksanaannya secara 

individu, maupun secara kelompok yang pelaksanaannya bertahap 

sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya, jenis 

kelamin, bakat, tingkat kecerdasan, serta potensi spiritual yang 

dimiliki masing-masing secara maksimal.
4
 Pendidikan sangatlah 

penting bagi segala aspek kehidupan manusia. Dengan pendidikan 

lah seseorang dapat diangkat derajatnya oleh yang lainnya daripada 

orang yang tidak berpendidikan. Bahkan Allah SWT berfirman 

pada QS. Mujadilah : 11 

                                                             
3 Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), 19–20. 
4 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 

2002), 41. 
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ُحواْ ِِف ٱلَۡهَجَٰلِِس فَٱۡفَسُحواْ َيفۡ  ِيَو َءاَننُٓواْ إِذَا قِيَل لَُكۡم َتَفسذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ُ لَُكۡمۖۡ َيَٰٓ  َسِح ٱَّللذ

 ٖۚ وتُواْ ٱۡلعِلَۡم َدَرَجَٰت 
ُ
ِيَو أ ِيَو َءاَننُواْ ِننُكۡم َوٱَّلذ ُ ٱَّلذ واْ يَۡرفَِع ٱَّللذ واْ فَٱنُُشُ  ِإَوذَا قِيَل ٱنُُشُ

ُ بَِها َتۡعَهلُوَن َخبرِيٞ    ١١َوٱَّللذ

 “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, 

niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan’’( Q.S Al-

Mujadilah : 11) 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah mata 

pelajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu rumpun mata 

pelajaran yang mempunyai peranan pentingg dalam membentuk 

watak dan pembinaan anak bangsa. Pendidikan Agama Islam 

dilakukan untuk mempersiapkan siswa meyakini, memahami, dan 

mengamalkan ajaran-ajaran islam. Proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang cenderung monoton sebelumnya perlu 

diperbarui agar siswa tidak pasif maka diperlukan strategi guru 

dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan 

pesatnya dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek 

kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan, diantaranya 

pembaruan kurikulum.
5
 Kurikulum merupakan salah satu 

komponen yang memiliki peranan penting dalam sistem 

pendidikan karena dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan 

tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah 

pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang 

pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa.
6
 

                                                             
5 Ibid., 21. 
6 Dirman dan Cicih Juarsih, Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2014), 1. 
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Kurikulum di Indonesia sebagaimana yang ditegaskan 

dalam pasa 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

Pendidikan tertentu. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan 

langkah lanjutan dari kurikulum sebelumnya yang mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.
7
 

Pada kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia ini memuat 

adanya pendekatan saintifik yang di dalamnya memuat kegiatan 

berupa mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. Pendekatan Saintifik pada kurikulum 2013 

ini merupakan pendekatan yang merujuk pada teknik-teknik 

investigasi atas fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan 

baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. 

Dalam proses pembelajaran pendekatan ilmiah ini dapat 

menjadikan siswa lebih aktif dalam mengembangkan pengetahuan 

dan keterampilannya. Oleh karena itu, siswa diharapkan agar 

mampu berpikir tingkat tinggi atau yang lebih dikenal dengan 

istilah High Order Thinking Skills (HOTS). 

High Order Thinking Skills atau sering disebut dengan istilah 

HOTS merupakan cara berpikir yang lebih tinggi daripada 

menghafal fakta, mengemukakan fakta, atau menerapkan 

peraturan, rumus, dan prosedur. HOTS mengharuskan kita 

melakukan sesuatu berdasarkan fakta, membuat keterkaitan 

antarfakta, mengategorikannya, memanipulasinya, 

menempatkannya pada konteks atau cara yang baru, dan mampu 

untuk menerapkannya untuk mencari solusi baru terhadap sebuah 

permasalahan.
8
 Sejalan dengan hal tersebut diatas Sanusi berdalil 

bahwa pendidikan dalam lingkup sempit yakni proses 

pembelajaran merupakan bagian dari aktivitas mendidik atau 

aktivitas belajar mengajar, yang esensinya terletak pada belajar, 

dan esensi dari belajar terletak pada berpikir. Peserta didik atau 

                                                             
7 Ibid., 7. 
8 R Arifin Nugroho, HOTS Kemampuan berpikir Tingkat Tinggi: 

Konsep, Pembelajaran, Penilaian, dan Soal-soal, (Jakarta: Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2018), 16. 
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siswa harus ditekankan pada keterampilan berpikir yang mengarah 

pada prinsip berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi dan mandiri 

dalam kegiatan pembelajaran. Penekanan tersebut agar sejalan 

dengan tuntuan kurikulum yang akan menjadikan pencapaian 

tujuan pembelajaran yang maksimal.
9
 

Untuk meningkatkan mutu sebuah pendidikan diperlukan 

adanya pembaruan dalam pendidikan salah satunya dari segi 

pembelajarannya dan penilaiannya, sangat penting untuk di 

kembangkan model pembelajaran discovery learning berbasis 

HOTS atau keahlian berpikir tingkat tinggi, yaitu model berpikir 

yang tidak sekedar mengingat informasi, tetapi mengajak siswa 

untuk berpikir pada tahapan tertinggi guna mengembangkan 

lingkungan belajar di mana siswa menjadi pencipta gagasan baru, 

penganalisis informasi dan pencipta pengetahuan. Pola pikir siswa 

harus dirubah menjadi pola pikir yang mengacu pada pemikiran 

berorintasi HOTS untuk memicu perkembangan daya fikir yang 

lebih kritis dan kreatif.
10

 

Discovery Learning berbasis High Order Thinking Skills 

(HOTS) berperan penting dalam memajukan pembelajaran dari 

kurikulum 2013, karena memiliki visi dan misi yang hampir sama  

dalam pengembang pendidikannya yaitu membuat siswa lebih aktif 

dalam proses pendidikan. Dalam peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai strategi salah 

satunya adalah dengan penggunaan model pembelajaran discovery 

learning  berbasis high order thinking skills. HOTS  bisa dikatakan 

berhasil apabila peserta didik terlibat dengan apa yang mereka 

ketahui dalam proses pembelajaran tersebut kemudian peserta 

didik mampu untuk membedakan ide atau gagasan secara jelas, 

berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu 

                                                             
9 Sanusi A, Kepemimpinan Pendidikan:Strategi Pembaharuan, 

Semangat Pengabdian, Manajemen Modern, (Bandung: Nuansa Cendekia, 

2013), 113. 
10 Jurnal Pendidikan dan Islam Vol, “HIKMAH: Jurnal 

Pendidikan Islam Vol. 7, No. 2, Juli – Desember 2018”, Vol. 7 No. 2 

(2018), h. 187–204,. 
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menjelaskan, mampu menarik kesimpulan dan memahami hal-hal 

yang lebih komples menjadi lebih jelas.
11

 

Pembelajaran dan penilaian pembelajaran berbasis 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills) 

atau berpikir kritis direkomendasikan untuk diselenggarakan dalam 

proses Pendidikan yang bermutu.diharapkan dapat meningkatkan 

mutu dan kompetensi lulusan dalam rangka mengahadapi era 

globalisasi. Proses pembelajaran ini berpengaruh terhadap capaian 

kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan sesuai dengan standar nasioanal yang telah 

disepakati. Sikap pengetahuan,dan keterampilan yang ditargetkan 

untuk dimiliki peserta didik adalah sesuai dengan tujuan 

Pendidikan nasional.
12

 

Discovery Learning berbasis High Order Thinking Skills ini 

dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

kemampuan berpikir tinggi siswa, karenanya sebagai seorang 

pendidik sebagai fasilitator yang harus memfasilitasi siswa untuk 

menjadi pemikir dan pemecah suatu masalah yang lebih baik yaitu 

dengan cara memberikan suatu masalah yang memungkinkan 

siswa untk menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Memberikan suatu masalah maksudnya adalah memberikan 

masalah yang menuntut siswa untuk mencari solusi dan mengurai 

solusi tersebut baik diskusi secara kelompok maupun individu. 

Setelah menemukan solusi dari permasalahan tersebut peserta didik 

melakukan evaluasi terhadap solusi yang telah ditemukan dengan 

mengadakan tanya jawab antarteman serta didampingi oleh guru 

guna mengarahkan siswa, kemudian siswa mempresentasikan hasil 

yang telah disepakati sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas 

dari permasalahan tersebut. 

Hasil belajar selalu dinyatakan dalam bentuk perubahan 

tingkah laku. Bagaimana bentuk tingkah laku yang diharapkan 

berubah itu dinyatakan dalam perumusan tujuan instruksional. 

                                                             
11 Pengawas Madrasah et al., “Implementasi Pembelajaran Higher 

Order Thinking Skills ( HOTS ) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 
Sultan Beddu”, Vol. 1 No. 3 (2019), h. 71–84,. 

12 Helmawati, Op.Cit. 1. 



 8 

Hasil belajar atau bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan 

itu yaitu: pertama, aspek kognitif , meliputi perubahan-perubahan 

dalam segi penguasaan, pengetahuan, dan perkembangan 

keterampilan/kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan 

pengetahuan tersebut. Kedua, aspek afektif, meliputi perubahan-

perubahan dalam segi sikap mental, perasaan, dan kesadaran. 

Ketiga, aspek psikomotorik, meliputi perubahan-perubahan dalam 

segi bentuk-bentuk tindakan motorik.
13

 

Guru diartikan sebagai pendidik professional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru merupakan 

komponen utama dalam pembelajaran memiliki peranan yang 

sangat menentukan dalam rangka meningkatkan mutu dan prestasi 

belajar siswa, karena gurulah yang melaksanakan proses belajar 

mengajar di dalam kelas yang langsung berinteraksi dengan siswa. 

Maka dari itu, dapat dikomentari bahwa memang benar pada saat 

ini masih banyak guru atau pendidik yang masih ragu-ragu dalam 

melaksanakan pendekatan HOTS. Bukan hanya pendekatan HOTS 

melainkan kurikulum 2013 pun pada saat ini masih ada yang belum 

menerapkannya, karena model ini masih baru dan guru masih 

memerlukan penyesuaian dengan metode ini dikarenakan pendidik 

dari dulu sudah terbiasa dengan metode ceramah dalam proses 

pembelajarannya.
14

 

Berdasarkan pengamatan peneliti setelah melakukan 

wawancara dengan guru mata pelajaran PAI. Permasalahan yang 

terjadi karena, model pembelajaran belum bervariasi, sehingga 

pembelajaran bersifat monoton, cenderung pasif dan malu untuk 

bertanya, serta hasil belajar rendah dikarenakan faktor internal dan 

eksternal yang di miliki oleh masing-masing peserta didik.
15

 

Peningkatan kualitas pembelajaran seperti ini dapat dilakukan 

dengan berbagai strategi dalam proses kegiatan belajar salah 

                                                             
13 Dkk Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama 

Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 197. 
14 Pengawas Madrasah et al., Op.Cit. 73. 
15 Wawancara dengan Ibu Syinta Nur Hidayah (Senin, 18 Januari 

2021, Sumberejo, Tanggamus, Lampung) 
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satunya yaitu dengan model pembelajaran  discovery learning 

berbasis high order thinking skills. 

Dengan inilah guru tidak lagi menjadi pusat orientasi pada 

saat pembelajaran melainkan siswa yang harus lebih aktif. Guru 

tidak sepenuhnya menyampaikan materi dengan menggunakan 

metode ceramah melainkan siswa akan mencari informasi dari 

berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, tugas guru di 

sini mengarahkan dan mengawasi kelas. Peserta didik akan terbiasa 

menghadapi permasalahan yang sulit maka dari itu peserta didik 

memerlukan high order thinking skiils (HOTS). Guru harus dapat 

memancing stimulus-respon peserta didik untuk melibatkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi yang akan mendorong peserta 

didik menghasilkan jawaban yang beragam. Dari soal-soal yang 

diberikan maka guru dapat mengukur seberapa jauh daya ingat, 

pengalaman serta pemahaman peserta didik dan dapat dikategori 

tinggi, sedang, atau rendah. 

Tabel 1.1. Data Hasil Ulangan Harian Semester Ganjil Mata 

Pelajaran PAI 

NO 
Rentang Nilai 

Jumlah 

Siswa 
Presentase 

Keterangan 

1 
>70 48 42.5 

KKM =70 
2 

=70 - - 

3 
<70 64 57,5 

∑ 112 100%  

Sumber: Dokumen Nilai Ulangan PAI SMPN1 Sumberejo 

 

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), 

yang ditetapkan oleh sekolah dan guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam adalah 70. Maka dapat dilihat dari 

tabel  diatas siswa yang belum tuntas pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas VIII berjumlah 64 siswa 

atau 57,5 % dan siswa yang sudah tuntas berjumlah 48 siswa 

atau 42,5 %. Dapat disimpulkan bahwa nilai ulangan harian 
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siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam banyak 

yang belum tuntas. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti 

ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Pengaruh Penerapan 

Model Discovery Learning Berbasis High Order Thinking 

Skills  Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada kelas VIII di 

SMPN 1 Sumberejo. 

 

C. Indetifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Belum menerapkan model pembelajaran discovery learning 

dalam proses belajar mengajar karena masih menggunakan 

model pembelajaran konvensional 

2. Mata Pelajaran PAI yang kurang diminati oleh peserta didik 

karena pembelajaran dalam mata pelajaran bersifat monoton 

3. Peserta didik pasif dan malu bertanya dalam pembelajaran 

PAI 

4. Masih rendahnya hasil belajar PAI siswa kelas VIII di SMPN 

1 Sumberejo 

 

D. Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar peniliti 

mempunyai arah yang jelas. Peneliti ini membatasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Peneliti akan menerapkan model pembelajaran discovery 

learning dalam proses belajar mengajar 

2. Hasil belajar  kognitif pada peserta didik 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah 

terdapat pengaruh penerapan model discovery learning berbasis  

high order thinking skills terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI kelas VIII di SMPN 1 Sumberejo? 
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F. Tujuan Peneltian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penerapan model discovery learning  

berbasis high order thinking skills terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI kelas VIII di SMPN 1 Sumberejo 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru. 

Guru memperoleh referensi untuk dapat memilih dan 

menentukan model pembelajaran yang tepat untuk mengajar 

peserta didik. 

2. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik dapat menggunakaan model discovery learning 

berbasis high order thinking skills untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi 

terutama pada mata pelajaran pendidikan agama islam 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti memperoleh pengalaman dan pengetahuan  dalam 

menggunakan model pembelajaran discovery learning 

berbasis high order thinking skills untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir siswa. 

4. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Khususnya Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan 

Agama Islam. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah kepustakaan, juga dapat dijadikan 

dasar pengembangan oleh peneliti lain yang mempunyai 

minat pada kajian yang sama sekaligus sebagai tugas akhir 

mahasiswa 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian yang akan 

peneliti laksanakan. Adapun penelitian yang relevan tersebut 

adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk, dengan judul 

“Pengaruh Pembelajaran Problem Solving Berorientasi HOTS 
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(higher order thinking skills) Terhadap Hasil Belajar Kimia 

Siswa Kelas X”, Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, Vol 7, no 

1,2013. Peneliti meneliti mengenai pengaruh pembelajaran 

problem solving berorientasi HOTS terhadap hasil belajar 

peserta didik kelas X. dilihat dari hasil posttest peserta didik 

mengalami peningkatan. Artinya bahwa penggunaan 

pembelajaran problem solving berorientasi HOTS 

berpengaruh positif pada hasil belajar peserta didik. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dijalankan terletak pada model pembelajarannya yaitu 

penelitian terdahulu menggunakan model problem solving 

sedangkan penelitian ini menggunakan model pembelajaran 

discovery learning. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Made Putrayasa, dkk., dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning dan 

Minat Belajar terhadap Hasil Belajar IPA Siswa”, Jurnal 

Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2, No.1, 

Tahun 2014. Dalam penelitian ini membahas model discovery 

learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

dan hasil belajar siswa. Perbedaan dari penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini adalah variabel x yang 

menggunakan minat belajar sedangkan penelitian ini 

menggunakan discovery learning berbasis high order thinking 

skiils. 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Karsono, dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan LKS Berbasis HOTS terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa SMP, Jurnal 

Pendidikan Matematika dan Sains,Vol 1,2017. Dalam 

penelitian ini membahas mengenai penggunaan LKS berbasis 

HOTS berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 

dan hasil belajar IPA. Perbedaan dari penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dijalankan adalah pada Teknik 

pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan LKS 

berbasis HOTS sedangkan penelitian ini menggunakan tes 

dengan pencapaian indikator HOTS. Variabel X pada 
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penelitian relevan menggunakan LKS berbasis HOTS dan 

variabel Y adalah motivasi dan hasil belajar IPA, sedangkan 

variabel X pada penelitian ini adalah model discovery 

learning berbasis high order thinking skills dan variabel Y 

hanya hasil belajar. 

I. Sistematika Penulisan 

     Bagian-bagian dalam laporan skripsi sebagai berikut: 

1. Bagian Pembuka 

Bagian awal skripsi ini memuat beberapa halaman yang 

menunjang kelengkapan laporan skripsi yang terdiri dari 

halaman judul, halaman pengesahan oleh pembimbing dan 

penguji, halaman pernyataan keaslian karya dan persetujuan 

publikasi, abstract, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan 

daftar gambar. 

 

2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab yang memuat hal-hal inti 

dalam penulisan skripsi, seperti: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum dalam 

skripsi seperti: latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori, dasar pengertian yang disampaikan 

untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam latar 

belakang. Teori yang muncul ini diperlukan untuk sebagai 

dasar penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Hal-hal 

yang dibahas dalam landasan teori antara lain: informasi-

informasi mendasar terkait dengan masalah yang diteliti, 

penelitian yang relevan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi aspek dalam pelaksanaan penelitian yang 

merupakan gambaran mengenai mengenai jalannya penelitian. 

Aspek yang dimaksud antara lain: jenis penelitian, subjek 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan 
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data, instrumen penelitian, validasi instrumen penelitian, dan 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup semua data hasil penelitian. Hal-hal 

yang diperhatikan dalam bab ini adalah pelaksanaan 

penelitian, penyajian data penelitian, analisis data dan 

penyajian hasil analisis, pembahasan hasil analisis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan pelaksanaan penelitian dan hasil analisis yang telah 

diuraikan sebelumnya. 

 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi memuat hal-hal yang bersifat melengkapi 

penulisan skripsi, seperti daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Model Pembelajaran  Discovery Learning 

1. Pengertian Model Pembelajaran  Discovery Learning 

Model pembelajaran discovery learning adalah proses 

pembelajaran yang menuntut siswa menemukan suatu konsep 

pengetahuannya dengan cara melakukan suatu pengamatan dan 

penelitian dari masalah yang diberikan oleh pendidik yang 

bertujuan agar siswa berperan sebagai subjek belajar terlibat 

secara aktif dalam pembelajaran dikelas. Model pembelajaran 

discovery learning merupakan suatu model pembelajaran untuk 

mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan 

sendiri, menyelidiki sendiri, menyimpulkannya, sehingga hasil 

yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan serta 

tidak mudah dilupakan oleh  peserta didik. Dengan belajar 

penemuan , peserta didik juga belajar berfikir analisis dan 

mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Kebiasaan 

seperti ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat.
16

 

Disimpulkan bahwa Model pembelajaran discovery learning 

berbasis high order thinking skills atau keahlian berpikir tingkat 

tinggi, yaitu model berpikir yang tidak sekedar mengingat 

informasi, tetapi mengajak siswa untuk berpikir pada tahapan 

tertinggi guna mengembangkan lingkungan belajar di mana siswa 

menjadi pencipta gagasan baru, penganalisis informasi dan 

pencipta pengetahuan. Pola pikir siswa harus dirubah menjadi pola 

pikir yang mengacu pada pemikiran berorintasi high order 

thinking skills untuk memicu perkembangan daya fikir yang lebih 

kritis dan kreatif 

Kurikulum 2013 mengharuskan kegiatan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran yang beroerientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills). 

Salah satu model pembelajaran yang merujuk pada high order 

thinking skills yaitu model pembelajaran Discovery Learning 

                                                             
16 Endang Titik Lestari, Model Pembelajaran Discovery Learning 

di Sekolah Dasar, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 9. 
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(DL). DL menghendaki peserta didik harus aktif dalam proses 

pembelajaran, tidak hanya sekedar menerima informasi dan ilmu 

dari guru namun siswa menemukan sendiri ilmu melalui tahapan 

dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan siswa. Artinya 

siswa akan mampu mengkontruksi dan membangun pengetahuan 

baru secara mandiri. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan 

 

2. Tujuan Pembelajaran Discovery Learning  

Setiap model pembelajaran memiliki tujuan yang ingin 

dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh ahli adalah:  

1) Kemampuan berfikir agar lebih tanggap, cermat dan 

melatih daya nalar (kritis, analisis dan logis).  

2) Membina dan mengembangkan sikap ingin lebih tahu.  

3) Mengembangkan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

4) Mengembangkan sikap, keterampilan kepercayaan peserta 

didik dalam memutuskan sesuatu secara tepat dan 

obyektif.
17

 

Beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan discovery 

di antaranya:
18

 

1) Dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk 

terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan 

menunjukkan bahwa partisipasi peserta didik dalam 

pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. 

2) Melalui pembelajaran dengan penemuan, peserta didik 

belajar menemukan pola dalam situasi konkrit maupun 

abstrak, juga peserta didik banyak meramalkan informasi 

tambahan yang diberikan. 

3) Peserta didik juga belajar merumuskan strategi tanya 

jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab 

untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam 

menemukan.  

                                                             
17 Arsyad Azhar, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2017), 63. 
18 Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam 

Pembelajaran Abad 21, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 60. 
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4) Pembelajaran dengan penemuan membantu siswa 

membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling 

membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan 

ide-ide orang lain.  

5) Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa 

keterampilan- keterampilan, konsep-konsep dan prinsip-

prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa tujuan model pembelajaran Discovery Learning adalah 

menciptakan siswa yang aktif dan mandiri dalam menemukan 

solusi dari masalah pada kegiatan pembelajaran, serta melatih 

kemampuan berfikir siswa dan keterampilan kepercayaan diri 

dalam memutuskan sesuatu secara objektif. Hal ini juga didukung 

oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa model DL 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam proses pembelajaran.
19

 

 

3. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Discovery 

Learning  

Adapun sintaks model pembelajaran Discovery Learning 
20

, dideskripsikan seperti dalam Tabel. 

 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Model Pembelajaran Discovery 

Learning 

Langkah-Langkah 

Model Discovery 

Learning 

 

Perilaku 

Pendidik 

 

Perilaku Peserta Didik 

Stimulation (pemberian 

rangsangan) 

Guru 

mengajukan 

permasalahan 

kepada siswa 

siswa menemukan sendiri 

permasalahan dalam 

buku teks atau sumber-

sumber lainnya 

                                                             
19 Fitri Apriani Pratiwi, “Pengaruh Penggunaan Model Discovery 

Learning dengan Pendekatan Saintifik terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 

siswa SMA”, Prodi Pendidikan Kimia FKIP Untan, 2014. 
20 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2004), 32. 



 18 

Problem statement 

(identifikasi masalah) 

Membimbing 

peserta didik 

mengidentifikasi 

masalah 

Peserta didik 

mengidentifikasi 

masalah- masalah yang 

muncul  

Data collection 

(pengumpulan data) 
Memberikan 

kesempatan 

pada siswa 

untuk 

membuktikan 

Melalui 

kegiatan 

pengumpulan 

data  

(data 

collection) 

dengan mencari dan 

mengumpulkan berbagai 

informasi yang 

diperlukan dan relevan 

dengan cara membaca 

literatur, mengamati 

objek, wawancara 

dengan narasumber, 

melakukan uji coba 

sendiri, dan sebagainya 

Data processing 

(pengolahan data) 

Membimbing 

peserta didik 

untuk 

menyelesaikan 

masalah  

 

Pada kegiatan 

pemprosesan data semua 

informasi yang telah 

diperoleh baik melalui 

hasil bacaan, wawancara, 

observasi dan 

sebagainya, kemudian 

diolah, 

Verification (pembuktian) Memberi 

kesempatan 

kepada peserta 

untuk curah 

pendapat dalam 

bentuk hipotesis  

 

Peserta didik mengolah 

informasi untuk menguji 

hipotesis  

 

Generalization (menarik 

kesimpulan) 

Membimbing 

peserta didik 

membuat 

kesimpulan
21

 

 

Peserta didik membuat 

kesimpulan  

 

 

 

 

                                                             
21 Eneng Muslihah, Metode & Strategi Pembelajaran, (Ciputat: 

Haja Mandiri, 2014), 53–54. 
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4. Kelebihan dan Kekurangan Model Discovery Learning 

1) Kelebihan Model Discovery Learning 

a) Dapat membentuk dan mengembangkan ”self 

concept” pada diri siswa, sehingga siswa dapat 

mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik 

b) Membantu peserta didik dalam menggunakan ingatan 

dan transfer pada situasi proses belajar yang baru 

c) Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas 

inisiatifnya sendiri, jujur, dan terbuka 

d) Situasi belajar menjadi lebih merangsang, dapat 

membangkitkan kegairahan belajar peserta didik 

e) Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan 

individu 

f) Memberikan kebebasan siswa untuk belajar sendiri 

g) Siswa dapat menghindari cara-cara belajar tradisional 

h) Membantu peserta didik memperkuat dan menambah 

kepercayaan pada diri sendiri dengan proses 

penemuan sendiri 

2) Kekurangan Model Discovery Learninag 

1. Peserta didik harus memiliki kesiapan dan 

kematangan mental, siswa harus berani dan 

berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitar 

dengan baik 

2. Bila kelas terlalu besar penggunaan model ini kurang 

berhasil 

3. Bagi guru dan peserta didik yang sudah biasa dengan 

pengajaran tradisional mungkin akan sempat kecewa 

bila menggunakan discovery learning.
22

 

 

B. High Order Thinking Skills (HOTS) 

1. Pengertian High Order Thinking Skills (HOTS) 

HOTS merupakan cara berpikir yang lebih tinggi daripada 

menghafal fakta, mengemukakan fakta, atau menerapkan 

peraturan, rumus, dan prosedur. HOTS mengharuskan kita 

                                                             
22 Syafruddin Nurdin Adriantoni, Kurikulum dan Pembelajaran 

Edisi Kedua, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 218–19. 



 20 

melakukan sesuatu berdasarkan fakta. Membuat keterkaitan 

antarfakta, mengategorikannya, memanipulasinya, 

menempatkannya pada konteks atau cara yang baru, dan 

mampu menerapkannya untuk mencari solusi baru terhadap 

sebuah permasalahan. 

HOTS merupakan keterampilan kognitif seperti analisis 

dan evaluasi yang biasa diajarkan oleh guru kepada siswanya. 

Keterampilan tersebut termasuk memikirkan sesuatu dan 

membuat keputusan tentang suatu hal, menyelesaikan 

masalah, berpikir kreatif, dan berpikir positif dan negative 

dari sesuatu.
23

 

High Order Thinking Skills (HOTS) Perspekstif Bloom 

dan Anderson, Taksonomi Bloom yang pertama kali 

dikenalkan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh 

Benjamin Bloom dan dikembangkan lebih lanjut oleh 

Anderson dan Krathwol  digunakan sebagai rujukan pada 

Standar Kompetensi Lulusan di Indonesia. Taksonomi Bloom 

mengkategorikan capaian pembelajaran menjadi tiga domain, 

yaitu dimensi pengetahuan yang terkait dengan penguasaan 

pengetahuan, dimensi sikap dan perilaku, serta dimensi 

keterampilan yang terkait dengan penguasaan keterampilan. 

Ada tiga dimensi yang digunakan Bloom untuk mengukur 

Standar Kompetensi Lulusan, yaitu dimensi pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. Dalam kaitannya dengan 

keterampilan berpikir (kognitif), maka domain yang diuraikan 

adalah dimensi pengetahuan. Bloom menggolongkan enam 

tingkatan pada ranah kognitif. Enam tingkatan tersebut yaitu 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 

penilaiaan.
24

Taksonomi kognitif yang dikemukakan oleh 

Bloom kemudian direvisi oleh Anderson dan Kharthwol yang 

menyusun kembali taksonomi kognitif atas enam tingkatan 

yaitu remembering, understanding, applying, analyzing, 

evaluating, dan creating.  

                                                             
23 R Arifin Nugroho, Op.Cit. 16–17. 
24 Helmawati, Op.Cit. 142–43. 
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1) Tingkat mengingat adalah ketika seseorang mengambil 

definisi, fakta, atau daftar dari memori otak yang telah 

diketahuinya. Dalam mengingat terdapat unsur mengenali 

dan mengingat kembali pengetahuan dari ingatan. 

2) Tingkat memahami yaitu membangun makna dari berbagai 

jenis informasi baik tertulis, lisan, gambar, tabel, maupun 

grafik dengan cara menafsirkan, mencontohkan, 

mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, 

membandingkan, atau menjelaskan. 

3) Menerapkan yaitu melakukan atau menggunakan prosedur 

melalui eksekusi dan implementasi. Level ini merujuk pada 

situasi di mana materi yang dipelajari dapat digunakan 

untuk mengatasi masalah. 

4) Menganalisis yaitu menguraikan suatu konsep menjadi 

bagian-bagian tersebut saling berhubungan satu sama lain. 

Bentuknya membedakan, mengatur, menghubungkan. 

5) Mengevaluasi yaitu tindakan untuk membuat penilaian 

berdasarkan kriteria dan standar tertentu melalui kegiatan 

memeriksa dan mengkritik. 

6) Mencipta yaitu menyatukan elemen dan unsur-unsur yang 

terpisah untuk membentuk keseluruhan yang koheren dan 

fungsional. Mengorganisasikan elemen ke dalam pola dan 

struktur baru dengan cara menghasilkan, merencanakan, 

atau memproduksi. Mencipta yaitu mensintesis bagian-

bagian kecil menjadi sesuatu yang baru dan berbeda.
25

 

 

Ada tiga dimensi yang digunakan Bloom untuk 

mengukur Standar Kompetensi Lulusan, yaitu dimensi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam kaitannya 

dengan keterampilan berpikir (kognitif), maka domain yang 

diuraikan adalah dimensi pengetahuan. Bloom 

menggolongkan enam tingkatan pada ranah kognitif. Enam 

tingkatan tersebut yaitu (C1) pengetahuan, (C2)  pemahaman, 

                                                             
25 Ahmad Yani, Cara Mudah Menulis Soal HOTS (Higher Order 

Thinking Skills) Suatu Pendekatan Jarak Nalar yang Dilengkapi Dengan 
Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, 

(Bandung: Refika Aditama, 2019), 6–7. 
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(C3) penerapan, (C4) analisis, (C5) sintesis, dan (C6) 

penilaian.
26

 

 

Tabel 2.2 

Klasifikasi Kata Kerja Untuk Taksonomi Bloom Dalam Ranah 

Kognitif
27

 

Level Kemampuan Umum Kata Kerja Operasional 

Pengeta

huan 

Mengetahui istilah umum 

Mengetahui fakta khusus 

Mengetahui metode 

Mengetahui konsep dasar 

Mengetahui prinsip/aturan 

Mendefinisikan, 

menggambarkan, 

menunjukkan, 

mengidentifikasi, memberi 

nama/label, menyusun daftar, 

memilih, menyatakan, 

membuat outline 

Pemaha

man 

Memahami fakta-fakta 

Memahami prinsip-prinsip 

Menafsirkan bahan tertulis 

Menafsirkan chart dan grafik 

Menerjamahkan 

Memperkirakan akibat 

Mengubah, mempertahankan, 

menjelaskan, memberikan 

contoh, meringkas, 

memprediksi, menyimpulkan, 

menyalin 

ulang,menggenralisasi, 

memperluas 

Penera

pan  

Menerapkan konsep dan prinsip 

pada situasi baru 

Memecahkan problem 

Mengkonstruksi chart dan grafik 

Menerapkan hukum & teori ke 

dunia praktis 

Mendemonstrasikan penggunaan 

metode dan prosedur yang benar 

Mengubah, menjumlah, 

mendemostrasikan, 

menemukan , memodifikasi, 

mengoperasikan, menyiapkan, 

menunjukkan, menggunakan, 

menghubungkan, 

menghasilkan, memprediksi 

Analisi

s 

Mengenali asumsi tersirat  

Mengenali kesalahan nalar 

Membedakan antar fakta dan 

penafsiran 

Menilai relepansi data 

Menganalisis struktur kerja (seni, 

musik, tulisan) 

Memilah-milah, membuat 

diagram, menunjukkan 

perbedaan, menyimpulkan, 

memilih, membandingkan, 

membuat ilusi, menyisihkan, 

mengklasifikasi 

Sintesis 

Menyusun tema tulisan secara 

baik 

Menyampaikan pidato secara baik 

Menulis cerita pendek yang 

Membuat kategorisasi, 

mengkombinasikan, 

menghimpun, menyusun, 

merancang, menghasilkan, 

                                                             
26 Helmawati, Loc.Cit. 
27 Hisyam Zaini, Desain Pembelajaran Di Perguruan Tinggi, 

(Yogyakarta: Center for Teaching Staff Development (CTSD), 2002). 
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kreatif 

Menyusun (proposal, rencana 

kerja dan skema) 

Mengintegrasikan hasil 

pembelajaran dalam Problem 

Solving 

mengorganisasikan, 

memperbaiki, merekonstruksi, 

memodifikasi, menghubungkan 

Evaluas

i 

Menetapkan konsistensi logis dari 

bahan tertulis 

Menetapkan kelayakan 

berdasarkan data 

Menetapkan nilai kerja 

berdasarkan kriteria internal 

Menetapkan nilai kerja 

berdasarkan standar eksternal 

yang ekselen 

Membandingkan, 

menyimpulkan, 

mengontraskan, menjelaskan, 

menafsirkan, menghargai, 

mendukung, menjustifikasi, 

mengkritik, menggambarkan, 

menyisihkan 

 

2. Manfaat High Order Thinking Skills (HOTS) 

Sering kali kita mendengar ada siswa yang tertidur di kelas, 

apatis, atau bahkan komplain karena pembelajaran terasa 

membosankan. Conklin, menegaskan bahwa pembelajaran HOTS 

yang dilakukan secara tepat akan membuat antusias, memiliki 

motivasi, tidak mudah menyerah, dan merasa membutuhkan 

pembelajaran. Akhirnya siswa akan mampu menjadi pembelajar 

yang aktif. Pembelajaran aktif memang sebuah kerja keras, tapi 

juga harus menyenangkan. Ada banyak pendapat dan penelitian 

yang membuktikan bahwa pembelajaran HOTS memberikan 

manfaat baik bagi siswa. Paling tidak ada tiga hal yang bias 

dirasakan manfaatnya, yaitu meningkatnya prestasi, dan motivasi 

siswa.
28

 

 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang 

dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu 

konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga 

memungkinkan seseorang terjadinya perubahan. Hasil Belajar 

merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah 

melalui kegiatan belajar. Sebagaimana dikemukakan oleh 

                                                             
28 R Arifin Nugroho, Op.Cit. 62–63. 
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UNESCO ada empat pilar hasil belajar yang diharapkan dapat 

dicapai oleh pendidikan yaitu, learning to know, learning to be, 

learning to life togheter, dan learning to do. 

Hasil belajar memiliki makna yaitu, perubahan-perubahan 

yang terjadi pada peserta didik, baik menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Pengertian tentang hasil belajar sebagaimana diuraikan diatas 

dipertegas lagi oleh Nawawi dalam K. Brahim yang menyatakan 

bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan 

siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes dalam 

sejumlah mata pelajaran tertentu. Dalam peneletian ini hasil 

belajar yang akan diperoleh yaitu dari segi aspek kognitf. 

 

2. Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar mencakup tiga ranah yaitu: 

a) Ranah Kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan 

mental (otak). Segala upaya yang menyangkup aktivitas 

otak adalah termasuk ranah kognitif. Menurut Bloom, 

ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berfikir 

yaitu: knowledge(pengetahuan/hafalan/ingatan), 

compherehension (pemahaman), application (penerapan), 

analysis (analisis), syntetis(sintetis), evaluation 

(penilaian).
29

 

b) Ranah afektif, taksonomi untuk daerah afektif dikeluarkan 

mula-mula oleh David R.Krathwohl dan kawan-kawan 

dalam buku yang diberi judul taxsonomy of educational 

objective: affective domain. Ranah afektif adalah ranah 

yang berkenaan dengan sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan 

kognitif tingkat tinggi. Tipe hasil belajar afektif akan 

nampak pada murid dalam berbagai tingkahlaku seperti: 

perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

                                                             
29 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan Pengembangan Model Evaluasi 

Pendidikan Agama Di Sekolah, (UIN-Maliki Press, 2010), 3. 
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menghargai guru dan teman sekelas, kebiasan belajar dan 

hubungan sosial. 

c) Ranah psikomotorik. Hasil belajar psikomotor 

dikemukakan oleh simpson. Hasil belajar ini tampak 

dalam bentuk keterampilan (skill), dan kemampuan 

bertindak individu. Ada enam tingkatan keterampilan, 

yakni: gerakan reflek (keterampilan pada gerakan yang 

tidak sadar), keterampilan pada gerakgerak sadar, 

kemampuan perceptual, termasuk di dalamnya 

membedakan visual, membedakan auditif, motorik dan 

lain-laian, kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, 

keharmonisan dan ketetapan, gerakan-gerakan skill, mulai 

keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang 

komplek, kemampuan yang berkenaan dengan 

komunikasi nondecursive, seperti gerakan ekspresif dan 

interpretative.
30

 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Dalam pencapaian hasil belajar peserta didik, terdapat 

beberapa fakor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor yang 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar berasal dari dalam diri 

orang (peserta didik) yang belajar dan dari luar diri peserta didik.  

 

a) Faktor dari Dalam Diri  

1) Kesehatan , apabila orang selalu sakit (sakit kepala, pilek, 

demam) mengakibatkan tidak bergairah belajar dan secara 

psikologis sering mengalami gangguan pikiran dan 

perasaan kecewa karena konflik. 

2) Inteligensi, faktor inteligensi dan bakat besar sekali 

pengaruhnya terhadap kemajuan belajar peserta didik 

selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 

3) Minat dan Motivasi, minat yang besar (keinginan yang 

kuat) terhadap sesuatu merupakan modal besar untuk 

mencapai tujuan. Motivasi merupakan dorongan diri 

sendiri, umumnya karena kesadaran akan pentingnya 

                                                             
30 Ibid., 6. 
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sesuatu. Motivasi juga dapat berasal dari luar dirinya yaitu 

dorongan dari lingkungan, misalnya guru dan orang tua. 

4) Cara belajar, perlu diperhatikan teknik belajar, bagaimana 

bentuk catatan yang dipelajari dan pengaturan waktu 

belajar, tempat serta fasilitas belajar lainnya. 

  

b) Faktor dari Luar Diri  

1) Keluarga, situasi keluarga (ayah, ibu, adik, kakak, serta 

keluarga) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak 

dalam keluarga. Pendidikan orang tua, status ekonomi, 

rumah kediaman, presentase hubungan orang tua, 

perkataan, dan bimbingan orang tua, mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar anak. 

2) Sekolah, tempat, gedung sekolah, kualitas guru, perangkat 

instrumen pendidikan, lingkungan sekolah, dan rasio guru 

dan peserta didik per kelas (40-50 peserta didik), 

mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. 

3) Masyarakat, apabila di sekitar tempat tinggal keadaan 

masyarakat terdiri atas orang- orang yang berpendidikan, 

terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan 

moralnya baik, hal ini akan mendorong anak lebih giat 

belajar. 

4) Lingkungan sekitar, bangunan rumah, suasana sekitar, 

keadaan lalu lintas, dan iklim dapat mempengaruhi 

pencapaian tujuan belajar, sebaliknya tempat-tempat 

dengan iklim yang sejuk, dapat menunjang proses 

belajar.
31

 

 

D. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam adalah usaha 

yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta 

didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran islam 

melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau pelatihan yang telah 

                                                             
31 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 17. 
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ditentukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
32

 Pendidikan 

islam merupakan proses pengajaran pengetahuan dan nilai-nilai 

islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, bimbingan, 

pengasuhan, pegawasan, dan pengembangan potensinya, guna 

mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di 

akhirat.
33

 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

keseluruhannya tercakup dalam lingkup: Al-Qur’an dan Hadist, 

keimanaan, akhlak, dan fiqh/ibadah. Sekaligus menggambarkan 

bahwa ruang ligkup Pendidikan Agama Islam mencakup 

perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan 

manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, 

makhluk lainnya maupun lingkungannya. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

1) Menimba manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran  

Agama Islam dengan baik dan sempurna sehingga 

mencerminkan sikap dan tindakan dalam seluruh 

kehidupannya. 

2) Mendorong manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat. 

3) Mendidik ahli-ahli agama yang cukup terampil.
34

 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam Meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara: 

1) Hubungan manusia dengan Allah SWT 

2) Hubungan manusia dengan manusia 

3) Hubungan manusia dengan makhluk lainnya dan lingkungan 

4. Materi Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah SWT 

1) Pengertian Iman Kepada Kitab Allah SWT 

Beriman kepada kitab-kitab Allah (kitabullah) tidak lepas 

hubungannya dengan wahyu, karena pada dasarnya kitab-

kitab Allah itu adalah merupakan kumpulan wahyu Allah 

                                                             
32 Abdul Majid, Pendidikan Agama Berbasis Kompetensi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 23. 
33 Ramayulis, Op.Cit. 38. 
34 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), 89. 
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yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul melalui 

perantaraan Malaikat Jibril. 

Adapun pengertian wahyu adalah pemberitahuan Allah, 

yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul melalui 

perantaraan Malaikat Jibril. Dalam istilah agama, 

pemberitahuan Allah kepada seorang Nabi atau Rasul tentang 

hukum syara’ (agama) untuk dijadikan pedoman hidup bagi 

umat manusia dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan di 

dunia maupun di akhirat. 

2) Kitab Allah SWT dan Rasul Penerimanya 

Wahyu Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan 

Rasul, tetapi bukan merupakan bendelan kitab, namun hanya 

berupa lembaran-lembaran disebut Shuhuf.Abu Dzar r.a. 

bertanya kepada Rasulullah SAW : ” Berapa kitab yang 

diturunkan Allah ?” Rasulullah SAW menjawab : ” Seratus 

empat kitab, antara lain lima puluh suhuf diwahyukan kepada 

Nabi Syis AS, tiga puluh suhuf diwahyukan kepada nabi Idris 

AS, sepuluh suhuf diwahyukan kepada Nabi Ibrahim 

AS, sepuluh suhuf diwahyukan kepada Nabi Musa AS, 

dan empat kitab diwahyukan kepada : 

a. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. ( QS Al-

Maidah : 44 ) 

Isi kandungan kitab Taurat disebut The Ten 

Commandment (10 hukum Tuhan) yang meliputi: 

1) Kewajiban meyakini keesaan Allah 

2) Larangan menyembah berhala 

3) Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia 

4) Supaya mensucikan Hari Sabath (Sabtu) 

5) Menghormati kedua orang tua 

6) Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan 

yang haq (benar) 

7) Larang berbuat zina 

8) Larang mencuri 

9) Larangan menjadi saksi palsu 

10) Larangan mengambil hak orang lain. 

b. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud AS. ( QS Al-

Isra’ : 55 ) 
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Disebut juga Mazmur, berisi kumpulan nyanyian dan 

pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah 

dikaruniakan-nya.  

c. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. ( QS Al-

maidah : 46 ) 

Beberapa ajaran pokoknya antara lain; 

a) Perintah agar kembali kepada tauhid yang murni 

b) Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat 

c) Ajaran agar hidup sederhana dan tidak rakus 

d) Pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang 

sebelumnya 

e) Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW 
 

3) Al-Qur’an sebagai kitab Suci Umat Islam 

Al-Qur’an pertama kali diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW pada malam senin, 17 Ramadlan tahun 40 

dari kelahiran Nabi ketika beliau sedang berkhalwat di Gua 

Hira. Wahyu yang pertama kali turun, surat Al-’Alaq ayat 1-5. 

Sedangkan yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3, pada hari 

Jum’at, 9 Dzulhijjah tahun 10 hijriah  ketika sedang wukuf di 

Padang Arafah. 

Kandungan isi Al-Qur’an pada pokoknya memuat tentang 

masalah-masalah : 

a. Tauhid dan aqidah Islam yaitu ajaran tentang keesaan 

Allah swt) 

b. Ibadah yaitu tata cara mengabdi kepada Allah SWT 

c. Janji dan ancaman Allah SWT 

d. Cara atau jalan untuk mencapai kebahagiaan (dunia dan 

akhirat ) 

e. Tarih, sejarah umat manusia terdahulu (sebelum Nabi 

Muhammad SAW) 

f. Akhlaq atau budi pekerti 

g. Muamalah yaitu ajaran yang mengatur hubungan antar-

sesama manusia 

h. Ilmu pengetahuan dan teknologi 
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Al-Qur’an sebagai kitab suci mempunyai kelebihan atau 

keistimewaan jika dibandingkan dengan kitab suci lainnya, 

diantaranya : 

a. Membenarkan informasi adanya kitab-kitab suci 

sebelumnya 

b. Memuat kisah nabi-nabi terdahulu sebagai pelajaran bagi 

umat Islam 

c. Memberikan ketentraman jiwa, kebahagiaan, dan 

pengobat hati bagi yang membaca 

d. Mempunyai gaya bahasa yang indah 

e. Membacanya adalah ibadah 

f. Merupakan pedoman hidup sepanjang sejarah manusia 

g. Sebagai penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya 

 

4) Nama lain dan Cara mencintai Al-Quran 

a. Al-Furqan artinya pembeda antara yang haq dan yang 

batil 

b. As-Syifa artinya penyembuh 

c. Al-Huda artinya petunjuk bagi umat manusia 

d. Adz-Dzikra artinya peringatan bagi manusia 

e. An-Nur artinya cahaya bagi orang yang beriman 

5) Sebagai muslim, kita wajib menjaga Al-Quran dengan cara: 

a. Meluangkan waktu untuk membaca dan memahami 

artinya 

b. Membaca dengan baik dan benar sesuai tajwid dan 

makhrojnya 

c. Meletakkan di tempat yang terhormat, bukan sembarang 

tempat 

d. Mengamalkan ajaran yang terkandung dalam al-Quran 

6) Manfaat Iman kepada Kitab Allah SWT 

Orang hidup hakikatnya memerlukan aturan atau 

pedoman, baik yang mengatur kehidupan dunia dan akhirat 

yang disebut kitab suci. Oleh sebab itu fungsi Iman kepada 

Kitab Allah adalah : 

a. Mendapat petunjuk hidup yang benar 

b. Mengerti perintah dan larangan Allah SWT 
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c. Menambah mantap beribadah kepada Allah SWT 

d. Mengingatkan seseorang untuk tidak berbuat selain yang 

diridhai Allah SWT 

 

E. Model Ekspositori 

1. Pengertian Model Ekspositori 

Model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran 

yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara 

langsung oleh guru kepada peserta didik dengan maksud agar 

siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Roy 

Killen menamakan model ekspositori ini dengan istilah model 

pembelajaran secara langsung (direct intuction), karena dalam 

model ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa 

tidak dituntut untuk menemukan materi itu.
35

 

Karakterisitk model pembelajaran ekspositori ialah materi 

yang disampaikan merupakan materi yang sudah jadi, seperti data 

atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga 

tidak menuntut siswa untuk menemukan konsep materi. Model 

ekspositori ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi 

pelajaran secara langsung, artinya bertutur secara lisan merupakan 

alat utama dalam melakukan model ekspositori ini. 

 

2. Langkah-langkah Model Ekspositori 

a) Persiapan (Preparation) 

Tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan 

siswa untuk menerima pelajaran. Seperti memberikan sugesti 

yang positif kepada peserta didik, mengemukakan tujuan yang 

harus dicapai,  dan memberikan motivasi. 

 

b) Penyajian (Presentation) 

Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi 

pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang 

harus dilakukan guru adalah bagaimana agar materi mudah 

ditangkap dan dipahami oleh pesrta didik. Oleh karena itu ada 

                                                             
35 Sanjaya Wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 179. 
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beberapa hal yang harus diperhatikan seperti penggunaan 

bahasa, intonasi suara, manjaga kontak mata dengan siswa, 

menggunakan kode-kode yang menyegarkan 

c) Korelasi (Correlation) 

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi 

pelajaran dengan pengalaman siswa 

d) Menyimpulkan (Generalization) 

Tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang 

telah disampaikan 

e) Mengaplikasikan (Application) 

Langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka 

menyimak penjelasan guru. Melalui langkah ini guru akan 

dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan 

pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Dengan cara 

membuat tugas, atau memberikan tes  

 

3. Kelebihan dan Kelemahan Model Ekspositori 

a) Kelebihan Model Ekspositori 

1. Guru dapat mengontrol keluasan materi pelajaran, ia 

dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa dapat 

menguasai pelajaran yang disampaikan 

2. Melalui model ekspositori selain siswa dapat 

mendengar juga dapat melihat atau mengobservasi 

tentang suatu materi pelajaran 

3. Dapat digunakan untuk jumlah peserta didik dan ukuran 

kelas yang besar 

b) Kelemahan Model Ekspositori 

1. Hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang 

memiliki kemapuan mendengar dan menyimak secara 

baik. 

2. Sulit untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, 

serta kemampuan berpikir kritis 

3. Keberhasilan model ekspositori sangat tergantung 

dengan apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, 

pengetahuan, rasa percaya diri, semangat,motivasi, 

dan kemampuan lainnya. 



 33 

4. Kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan 

materi pemebelajaran sangat terbatas 

 

F. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran dalam buku Sugiyono, kerangka 

berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana hubungan 

teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah penting.
36

 Berdasarkan pendapat tersebut, penulis 

menarik kesimpulan bahwa kerangka berfikir yaitu skema 

sederhana yang menggambarkan secara singkat pemecahan 

masalah yang dikemukakan dalam penelitian dan menjelaskan 

jalannya penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat diketahui 

secara terarah dan jelas. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan 

sistematis untuk merumuskan hipotesis. 

Model pembelajaran discovery learning berbasis high order 

thinking skill atau keahlian berpikir tingkat tinggi, yaitu model 

berpikir yang tidak sekedar mengingat informasi, tetapi mengajak 

siswa untuk berpikir pada tahapan tertinggi guna mengembangkan 

lingkungan belajar di mana siswa menjadi pencipta gagasan baru, 

penganalisis informasi dan pencipta pengetahuan. Pola pikir siswa 

harus dirubah menjadi pola pikir yang mengacu pada pemikiran 

berorintasi high order thinking skill untuk memicu perkembangan 

daya fikir yang lebih kritis dan kreatif 

Kurikulum 2013 mengharuskan kegiatan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran yang beroerientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (high order thinking skill). 

Salah satu model pembelajaran yang merujuk pada high order 

thinking skill yaitu model pembelajaran Discovery Learning (DL). 

DL menghendaki peserta didik harus aktif dalam proses 

pembelajaran, tidak hanya sekedar menerima informasi dan ilmu 

dari guru namun siswa menemukan sendiri ilmu melalui tahapan 

dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan siswa. Artinya 

siswa akan mampu mengkontruksi dan membangun pengetahuan 

baru secara mandiri. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, 
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Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 91. 
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peneliti mengidentifikasi masalah untuk menemukan alternatif 

perbaikan yang dapat dilakukan. Adapun kerangka pikir penelitian 

digambarkan dalam gambar 2.1 berikut : 
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G. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang telah 

diuraikan maka dapat diajukan hipotesis penelitian yaitu 

terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran discovery 

learning  berbasis high order thinking skills terhadap hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI kelas VIII di 

SMPN 1 Sumberejo 

2. Hipotesis Statistik 

a) HO: μ1 =μ1 : Hipotesis menyatakan tidak terdapat 

pengaruh penerapan model pembelajaran discovery 

learning berbasis high order thinking skills (HOTS) 

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

PAI kelas VIII di SMPN 1 Sumberejo. 

b) Ha: μ1 μ2 : Terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran discovery learning berbasis high order 

thinking skills (HOTS) terhadap hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran PAI kelas VIII di SMPN 1 

Sumberejo. 
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