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ABSTRAK 

 

 

  

Berdasarkan hasil pengumpulan data awal, diketahui kemampuan berpikir peserta 

didik dalam menyelesaikan soal-soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat 

tinggi masih banyak yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dengan menggunakan model 

treffinger dan problem solving. Penelitian ini akan mengkaji lebih lajut tentang 

perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran treffinger dan problem 

solving. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung khususnya di kelas VIII H dan VIII I. Pengumpulan data menggunakan 

teknik angket sebagai alat pengumpulan data utama yang kemudian hasilnya 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik uji t independent dan one 

way anova. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Ada perbedaan kemampuan 

berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih sebelum dan sesudah 

menggunakan model pembelajaran treffinger. (2) Ada perbedaan kemampuan 

berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih sebelum dan sesudah 

menggunakan model pembelajaran problem solving. (3) Ada perbedaan 

kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran treffinger dan problem 

solving di kelas VIII MTs Negeri 1 Bandar Lampung. (4) Ada pengaruh interaksi 

antara model pembelajaran treffinger dan problem solving terhadap kemampuan 

berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih kelas VIII MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung. 

 

Kata Kunci: kemampuan berpikir, treffinger, problem solving   
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ABSTRACT 

 

 

 

Based on the results of the first data collection, it is known that the students' 

thinking ability when solving questions measuring higher-order thinking ability is 

still low. Therefore, it is necessary to make efforts to improve students' thinking 

skills through the use of the interpreter model and problem solving. This study 

will further explore the differences in the thinking skills of law school students 

whose learning uses the interpreter and problem-solving learning models. This 

research is an experimental research with a quantitative approach. This research 

was conducted at MTs Negeri 1 Bandar Lampung, specifically in Classes VIII H 

and VIII I. Data were collected using a questionnaire technique as the main data 

collection tool and the results were analyzed using statistical analysis techniques 

of independent t-tests and one-way ANOVA. The results of the study revealed: 

(1) There were differences in students' thinking abilities in law subjects before and 

after using the treffinger learning model. (2) There are differences in the thinking 

ability of law students before and after applying the problem-solving learning 

model. (3) There are differences in the thinking skills of law students learning the 

pertinent learning model and problem solving in Class VIII MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung. (4) There is an interaction effect between the hitting learning model 

and problem solving on the thinking ability of Jurisprudence class VIII students 

MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 

 

Key words: thinking ability, interpreter, problem solving 
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 التجرٌد
 

 
بناًء على نتائج المجموعة األولى للبٌانات ، من المعروف أن لدرة التفكٌر لدى الطالب عند 

، من الضروري بذل  حل األسئلة التً تمٌس لدرة التفكٌر العلٌا ال تزال منخفضة. لذلن
الجهود لتحسٌن مهارات التفكٌر لدى الطالب من خالل استخدام نموذج المترجم الفوري 
وحل المشكالت. سوف تستكشف هذه الدراسة بشكل أكبر االختالفات فً مهارات التفكٌر 
لطالب كلٌة الحموق الذٌن ٌستخدم تعلمهم المترجم الفوري ونماذج التعلم لحل المشكالت. 

 MTs Negeri 1 البحث هو بحث تجرٌبً ذو منهج كمً. تم إجراء هذا البحث فًهذا 

Bandar Lampung وتحدٌداً فً الفئتٌن ، VIII H و VIII.  تم جمع البٌانات باستخدام
تمنٌة االستبٌان كأداة رئٌسٌة لجمع البٌانات وتم تحلٌل النتائج باستخدام تمنٌات التحلٌل 

( 1أوضحت نتائج الدراسة: ) .ANOVA المستملة وواحد. طرٌمة t اإلحصائً الختبارات
وجود فروق فً لدرات التفكٌر لدى الطالب فً مواد المانون لبل وبعد استخدام نموذج 

توجد فروق فً المدرة على التفكٌر لدى طلبة المانون لبل وبعد  treffinger. (2) التعلم
فً المدرة على التفكٌر لدى طالب ( توجد فروق 3تطبٌك نموذج تعلم حل المشكالت. )

 MTs المانون الذٌن ٌتعلمون نموذج التعلم ذي الصلة وحل المشكالت فً الصف الثامن

Negeri 1 Bandar Lampung. (4)  ٌوجد تأثٌر تفاعل بٌن نموذج التعلم الضرب وحل
 MTs المشكالت على المدرة على التفكٌر لدى طالب الفصل الثامن من فمه المانون

Negeri 1 Bandar Lampung. 

 

 الكلمات المفتاحٌة: المدرة على التفكٌر ، المترجم الفوري ، حل المشكالت
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 

 

Pengalihan hurub Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterastion), INIS Fellow 1992. 

 

A. Konsonan 

 

Arab Latin Arab Latin 

١ a ط Th 

 Zh ظ B ب

 „ ع T ت

 Ts ث
 Gh غ

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ە S س

 ` ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Dl ض
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B. Vokal Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

 

Vokal (a) panjang =  Â  misalnya   قال    menjadi  qâla 

Vokal (i) panjang = Î misalnya  قيل        menjadi qîla 

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون       menjadi dûna 

 

 Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

 

Diftong (aw) = ىو misalnya قول menjadi qawlun 

Diftong (ay) = ًى misalnya خير menjadu khayrun 

 

C. Ta’marbûthah (ة) 

 Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 

tetapi apabila Ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi        

al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan  t  yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  فى

 .menjadi fi rahmatillâh    رحمة هللا
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D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah        

 Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka hilangkan. Perhatikan contoh-contoh 

berikut ini: 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan... 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 

3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
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MOTO 

 

 

 

                              

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 

dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” (Ali Imran: 190).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Kementerian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2019), h. 

59 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi pada abad 21 tak serta 

merta meningkatkan ranking peserta didik Indonesia pada Programme for 

International Student Assessment (PISA) dan Trends International Mathematics 

and Science Study (TIMSS). Tercatat pada tahun 2019 Indonesia menduduki 

peringkat ke-64 dari 72 negara yang berpatisipasi pada PISA, dan menduduki 

peringkat ke-45 dari 48 negara yang berpatisipasi pada TIMSS.
1
 Hal ini 

memperjelas bahwa kemampuan berpikir peserta didik Indonesia masih sangat 

kurang atau rendah. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

mencatat, peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) 

Indonesia berdasarkan survei tahun 2020 berada dalam urutan bawah. PISA 

sendiri merupakan metode penilaian internasional yang menjadi indikator untuk 

mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global. Untuk nilai kompetensi 

Membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai 

Matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai Sains berada 

                                                           
1
 R. Nugroho, HOT (Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi: Konsep, Pembelajaran, 

Penilaian dan SoalSoal), (Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), h. 11 
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di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 - 15 

tahun terakhir.
2
 

Berdasarkan Tirto.id tahun 2019, selama ini soal-soal di Indonesia 

memiliki tingkat kesulitan di bawah PISA. Negara - negara pendiri OECD telah 

menerapkan sistem taksonomi bloom dalam sistem pendidikan mereka. Sementara 

kurikulum di Indonesia sama belum menerapkan sistem tersebut, kecuali untuk 

ujian nasional. Hal ini menyebabkan peserta didik Indonesia selalu berada di 

posisi bawah dibandingkan dengan negara - negara lain. 

Rendahnya hasil tersebut mengharuskan dunia pendidikan Indonesia 

mempersiapkan diri untuk menghadapi pesatnya perkembangan pengetahuan dan 

teknologi abad 21, seperti memperlengkapi peserta didik dengan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Untuk itu 

Kemendikbud melakukan perubahan sistem dalam pembelajaran dan perubahan 

itu akan dilakukan pada kurikulum 2013, dimana perubahan tersebut pada 

peningkatan kemampuan berpikir peserta didik pada ranah kognitif khususnya 

pada tingkat C4, C5, dan C6. 

Ruang lingkup kemampuan berpikir peserta didik berdasarkan taksonomi 

Bloom kemudian disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl terdiri dari C1-

ingatan (remembering), C2-pemahaman (understanding), C3-menerapkan 

(applying), C4-analisis (analysing), C5-evaluasi (evaluating), dan C6-kreasi 

(creating).
3
 Level satu sampai tiga merupakan kemampuan berpikir tingkat rendah 

                                                           
2
 Kompas, Nilai PISA Siswa Indonesia Rendah, Nadiem Siapkan 5 Strategi Ini, dalam 

https://edukasi.kompas.com/read/2020/04/05/154418571/nilai-pisa-siswa-indonesia-rendah-

nadiem-siapkan-5-strategi-ini?page=all, diakses tanggal 15 Oktober 2021 
3
 Ridwan Abdullah Sani, Penilaian Autentik. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), h. 171 

https://edukasi.kompas.com/read/2020/04/05/154418571/nilai-pisa-siswa-indonesia-rendah-nadiem-siapkan-5-strategi-ini?page=all
https://edukasi.kompas.com/read/2020/04/05/154418571/nilai-pisa-siswa-indonesia-rendah-nadiem-siapkan-5-strategi-ini?page=all
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atau LOTS (Lower Order Thinking Skill) dan level empat sampai enam 

merupakan HOTS (Higher Order Thinking Skill). Maka jika ditinjau dari ranah 

kognitif, kemampuan berpikir peserta didik merupakan kemampuan menganalisis, 

mengevaluasi serta mencipta.
4
 

Berdasarkan hasil pengumpulan data awal, diketahui kemampuan berpikir 

peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal yang mengukur kemampuan berpikir 

tingkat tinggi masih banyak yang rendah. Sebagaimana yang dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Tingkat Kemampuan Berpikir Peserta Didik 

 

No Skor Mutu Frekuensi Persentase 

1 75 – 100 Tuntas 21 33 

2 0 – 74 Belum Tuntas 43 67 

 Jumlah  64 100 

Sumber: Hasil Pretest Kemampuan berpikir peserta didik pada Mata Pelajaran 

Fikih di Kelas VIII H dan VIII I MTs Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2020/2021 

 

 Data awal pada tabel di atas, menunjukkan tingkat kemampuan berpikir 

peserta didik persentasenya masih sangat rendah yang dikategorikan tuntas yaitu 

33%. Hal tersebut menunjukkan perlunya perbaikan pembelajaran khususnya 

pada mata pelajaran Fikih, agar kemampuan berpikir peserta didik semakin 

meningkat. 

 Rendahnya kemampuan berpikir peserta didik tersebut dikarenakan model 

pembelajaran yang digunakan guru kurang mampu mengembangkan kemampuan 

                                                           
4
 D.R. Krathwohl, A revision of Bloom's Taxonomy: an overview – Theory Into 

Practice,College of Education, The Ohio State University Learning Domains or Bloom's 

Taxonomy: The Three Types of Learning, 2002, h. 215, tersedia di 

www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html. 
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berpikir peserta didik. Proses pembelajaran masih menggunakan metode 

konvensional, mencatat dan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan 

materi.  Sistem pembelajaran yang hanya tekstual dan tidak berfokus pada 

permasalahan yang ada dikehidupan sehari-hari. Guru kurang melibatkan 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai pusat 

pembelajaran dan siswa hanya duduk dan mendengarkan. Sebagian besar peserta 

didik menganggap Fikih sebagai mata pelajaran yang membosankan dan kurang 

menarik karena mata pelajaran Fikih lebih menuju pada hafalan. Ada beberapa 

diantara peserta didik yang mengantuk ketika guru menjelaskan pelajaran dan ada 

beberapa peserta didik yang berbincang dengan teman lain bahkan tidak sedikit 

peserta didik yang membuat gaduh di kelas. Perilaku peserta didik yang demikian 

dilatar belakangi oleh model pembelajaran yang digunakan guru dalam belum 

mampu meningkatkan motivasi berprestasi dan kemampuan berpikir peserta 

didik.
5
 

 Hasil wawancara dengan beberapa peserta didik kelas VIII di MTs Negeri 

1 Bandar Lampung diperoleh data awal bahwa  selama ini dengan pembelajaran 

Fikih ceramah murni, menitikberatkan guru sebagai pusat informasi. Partisipasi 

peserta didik dalam proses pembelajaran masih rendah. Metode konvensional 

yang berpusat pada guru cenderung tidak melibatkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran sehingga peserta didik yang dianggap pintar adalah peserta didik 

yang mampu menjawab setiap pertanyaan dengan benar dengan kata lain, peserta 

didik yang paling kuat menghafal akan dianggap sebagai peserta didik terpintar, 

                                                           
5
 Pembelajaran pada mata pelajaran Fikih pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung, Observasi, September – Oktober 2021 
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dampaknya hasil belajar peserta didik belum optimal. Guru hanya membiasakan 

peserta didik dengan konsep materi yang bersifat hafalan. Penggunaan media 

pembelajaran dalam penyampaian materi terbatas pada penggunaan LKS dan 

buku teks. Hal ini mengakibatkan masih ada peserta didik yang menunjukkan 

sikap kurang bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran Fikih dengan baik.
6
 

 Peneliti juga mewancarai salah seorang guru mata pelajaran Fikih di MTs 

Negeri 1 Bandar Lampung untuk mengetahui kemampuan berpikir peserta didik. 

Beliau mengemukakan bahwa para peserta didik mengalami kesulitan untuk 

menyelesaikan soal-soal yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi, 

seperti soal-soal menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari sebagian besar peserta didik tidak mampu menjawab soal-soal 

tersebut dengan baik.
7
 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data awal tersebut dapat disimpulkan 

perlunya peningkatan kemampuan berpikir dengan melaksanakan model 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, yaitu model pembelajaran 

treffinger. Sebagaimana hasil penelitian Tia Agusti Annuuru, bahwa penerapan 

model pembelajaran Treffinger efektif digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir peserta didik.
8 Penelitian lainnya juga menemukan bahwa 

model pembelajaran treffinger berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan 

                                                           
6
 Geanina Damayanti dan Sabrina Salsabila, Peserta didik Kelas VIII H di MTs Negeri 1 

Bandar Lampung, Wawancara, 27 September 2021 
7
 Tugiyo, Guru Mata Pelajaran Fikih di MTs Negeri 1 Bandar Lampung, Wawancara, 27 

September 2021 
8
 Tia Agusti Annuuru, Peningkatan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Dalam 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Peserta Didik Sekolah Dasar Melalui Model Pembelajaran 

Treffinger, EDUTCEHNOLOGIA, Tahun 3, Vol 3 No. 2, Agustus 2017, h. 136 
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hots matematika pada peserta didik kelas IV SD Negeri 101809 Ajibaho.
9
 Dengan 

demikian, berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dapat dilakukan dengan 

menerapkan model pembelajaran Treffinger. 

 Model pembelajaran lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir peserta didik yaitu model pembelajaran problem solving. Berdasarkan 

hasil penelitian Ririn Handayani, pembelajaran problem solving dapat 

merangsang kemampuan berpikir peserta didik seperti berpikir kritis dan kreatif.
10

 

Hasil penelitian lainnya menemukan bahwa model pembelajaran problem solving 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dalam meningkatkan 

keterampilan HOTS.
11

 Berdasarkan hasil penelitian relevan tersebut diketahui 

bahwa untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dapat dilakukan 

dengan menerapkan model pembelajaran problem solving. 

 Berdasarkan data awal dan hasil penelitian yang relevan tersebut, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam sehingga dapat diketahui 

perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih yang 

pembelajarannya menggunakan model treffinger dan problem solving di kelas 

VIII MTs Negeri 1 Bandar Lampung. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi guru maupun peserta didik dalam upaya 

                                                           
9
 Yulinar Sari Simamora, Efektivitas Dan Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Terhadap Keterampilan Hots 

(Higher Order Thinking Skill) Pada Siswa Sekolah Dasar, Research Gate, Desember 2019, h. 1 
10

 Ririn Handayani, Pengaruh Pembelajaran Problem Solving Berorientasi HOTS (Higher 

Order Thinking Skills)  Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Kelas X, Jurnal Inovasi Pendidikan 

Kimia, Vol 7, No. 1, 2013, h. 1051-1062 
11

 Hani’am Mari’a, Pengaruh Implementasi Model Pembelajaran Problem Solving 

Dipadukan Dengan Keterampilan Hots Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Studi 

Literatur, UNESA Journal of Chemical Education, Vol. 10, No. 1, January 2021, h. 10–21 
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meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik khususnya pada mata pelajaran 

Fikih. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran Fikih masih konvensional, mencatat dan 

memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi. 

2. Sistem pembelajaran yang hanya tekstual dan tidak berfokus pada 

permasalahan yang ada dikehidupan sehari-hari.  

3. Guru kurang melibatkan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, 

guru berperan sebagai pusat pembelajaran dan siswa hanya duduk dan 

mendengarkan. 

4. Partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran Fikih masih rendah. 

5. Penggunaan media pembelajaran dalam penyampaian materi Fikih terbatas 

pada penggunaan LKS dan buku teks. 

6. Kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih masih 

banyak yang rendah. 

7. Peserta didik mengalami kesulitan menyelesaikan soal-soal yang 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi tersebut, maka 

dibatasi dalam masalah sebagai berikut: 

1. Perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih 

sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran treffinger. 

2. Perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih 

sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran problem solving. 

3. Perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran treffinger dan 

problem solving. 

4. Pengaruh interaksi antara model pembelajaran treffinger dan problem 

solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran 

Fikih. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata 

pelajaran Fikih sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran 

treffinger di kelas VIII MTs Negeri 1 Bandar Lampung? 

2. Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata 

pelajaran Fikih sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran 

problem solving di kelas VIII MTs Negeri 1 Bandar Lampung? 
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3. Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata 

pelajaran Fikih yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

treffinger dan problem solving di kelas VIII MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung? 

4. Apakah ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran treffinger dan 

problem solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik pada mata 

pelajaran Fikih kelas VIII MTs Negeri 1 Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada 

mata pelajaran Fikih sebelum dan sesudah menggunakan model 

pembelajaran treffinger di kelas VIII MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 

2. Untuk menganalisis perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada 

mata pelajaran Fikih sebelum dan sesudah menggunakan model 

pembelajaran problem solving di kelas VIII MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung. 

3. Untuk menganalisis perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada 

mata pelajaran Fikih yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran treffinger dan problem solving di kelas VIII MTs Negeri 1 

Bandar Lampung. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh interaksi antara model pembelajaran 

treffinger dan problem solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik 

pada mata pelajaran Fikih kelas VIII MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai kontribusi penting dalam rangka menambah dan memperluas 

wawasan bagi kajian ilmu pendidikan, khususnya mengenai pengaruh 

model pembelajaran treffinger dan problem solving terhadap 

kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih kelas 

VIII MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 

b. Menambah konsep baru tentang efektivitas treffinger dan problem 

solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik yang dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut tentang 

pengaruh model pembelajaran treffinger dan problem solving terhadap 

kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih, 

khususnya di lembaga pendidikan formal. 

c. Bermanfaat bagi pengembangan wacana ilmu pendidikan, terutama 

yang berkaitan dengan pengaruh model pembelajaran treffinger dan 

problem solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik pada mata 

pelajaran Fikih. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru: Memberikan sumbangan pemikiran yang konkrit dan 

aplikatif  bagi pembaca, terutama guru dalam memahami pengaruh 
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model pembelajaran treffinger dan problem solving terhadap 

kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih kelas 

VIII MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 

b. Bagi sekolah: Penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah 

terutama MTs Negeri 1 Bandar Lampung dalam meningkatkan 

efektivitas pembelajarannya melalui penggunaan model 

pembelajaran treffinger dan problem solving untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih di 

lembaga pendidikan formal. 

c. Bagi Peneliti: selain menambah keterampilan peneliti dalam 

melakukan penelitian ilmiah. 



 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Model Pembelajaran Treffinger 

a. Pengertian Model Pembelajaran Treffinger 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pengajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan 

pengelolaan kelas.
1
 Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir. 

Model pembelajaran sudah mencerminkan penerapan suatu pendekatan, metode, 

teknik atau taktik pembelajaran sekaligus.
2 Model pembelajaran merupakan 

operasionalisasi dari teori yang melandasinya berfungsi sebagai pedoman bagi 

perencana pembelajaran yang diimplementasikan dalam pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran untuk membantu pembelajar mengembangkan kognitif, emosional, 

sosial dan spiritual.
3
 

                                                 
1
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka 2007), h. 1 
2
 Daryanto dan Syaiful Karim, Pembelajaran Abad 21, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 

h. 63 
3
 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), h. 63 
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Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh seorang guru di 

dalam kelas. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru 

boleh memilih model pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan dalam proses pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran treffinger. Menurut Donald J. Treffinger dalam bukunya 

Encoureging Creative Learning for The Gifted and Talented, belajar kreatif 

(creative learning) adalah proses pembelajaran yang mengupayakan proses 

belajar mengajar dibuat sekomunikatif mungkin sehingga situasi belajar menjadi 

menyenangkan bagi siswa. Dalam pembelajaran ini, penyajian materi dilakukan 

melalui permainan, diskusi, bermain peran, dan lain-lain. Dengan demikian siswa 

tidak semata-mata dituntut untuk belajar sesuatu materi dari suatu bahan ajar. 

Dampak dari hal tersebut di atas adalah memotivasi kreativitas siswa dan pada 

akhirnya siswa akan mendapatkan rasa senang dan pengalaman terbaik dalam 

hidupnya.
4
  

Model trefingger ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan model 

pembelajaran yang digagas oleh Osborn. Model trefingger ini juga dikenal dengan 

Creative Problem Solving. Keduanya sama-sama berupaya meningkatkan peserta 

didik berpikir kreatif dalam menghadapi masalah. Namun sintak yang diterapkan 

                                                 
4
 Treffinger. Mendorong Kreativitas Belajar Kreatif Belajar, (Bandung: Grafika, 1980), 

h. 1. 
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antara Osborn dan Treffinger sedikit berbeda karna model CPS Treffinger 

merupakan revisi atas kerangka yang dikembangkan oleh Osbor.
5
 

Model treffinger adalah suatu strategi pembelajaran yang dikembangkan 

dari model belajar kreatif yang bersifat develop mental dan mengutamakan segi 

proses. Model pembelajaran yang dikembangkan oleh treffinger yang berdasarkan 

kepada model belajar kreatifnya. Model ini merupakan model yang menangani 

masalah kreativitas secara langsung dan memberikan saran-saran praktis 

bagaimana mencapai keterpaduan.
6
 

Model pembelajaran treffinger adalah salah satu dari sedikit model yang 

menangani masalah kreatifitas peserta didik secara langsung dan memberikan 

saran-saran praktis bagaimana mencapai keterpaduan dengan melibatkan baik 

keterampilan kognitif maupun afektif.
7
 Model ini juga mendorong belajar kreatif 

yang menggambarkan susunan tingkat yang mulai dengan unsur-unsur dasar dan 

mengajak ke fungsifungsi berpikir yang menjemuk. Peserta didik terlibat dalam 

Kegiatan ini membangun keterampilan dua tingkat pertama untuk kemudian 

menangani masalah kehidupan nyata pada tingkat ketiga.
8
 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran treffinger adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara guru 

memberikan suatu permasalahan kepada siswa dan guru menjelaskan 

permasalahan yang diberikan dengan mengaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                 
5
 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), h. 317-318 
6
 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. (Yogyakarta : 

Ar-Ruzz Media, 2014), h. 218 
7
 Utami Munandar, Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat, (Jakarta; Rineka Cipta, 

2004) h. 72 
8
 Aris Shoimin, Op. Cit., h. 219 
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Dengan demikian model pembelajaran treffinger ini lebih menekankan pada 

penguasaan konsep, sehingga keterampilan berpikir tinggi seperti kemampuan 

pemecah masalahan dapat lebih berkembang. Setiap peserta didik dapat berpikir 

kreatif untuk mengemukakan berbagai macam alternative dalam memecahkan 

masalah dan mengemukakan gagasan yang diperolehnya. Pembelajaran model 

Treffinger ini dapat membantu peserta didik yang mempunyai kemampuan rendah 

dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep-konsep yang 

akan dipelajari, sehingga tercapai peningkatan hasil belajar pada peserta didik. 

Dengan adanya kreatifitas yang dimiliki peserta didik dan mengembangkannya 

peserta didik akan terlihat aktif dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik 

terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya.  

Treffinger ini juga menuntut guru agar lebih kreatif dan aktif lagi dalam 

membimbing peserta didiknya pada proses pembelajaran, karena materi yang akan 

disampaikan harus dikuasai oleh guru agar nantinya lebih mudah untuk 

memotivasi peserta didik dalam memberikan pertanyaan- pertanyaan yang lebih 

menantang peserta didik. Hal ini akan membuat peserta didik agar lebih aktif dan 

kreatif dalam mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh guru, sehingga 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan hasil belajar peserta didikpun 

menjadi meningkat. 

b. Konsep Model Pembelajaran Treffinger dalam Perspektif Islam 

Berdasarkan pengertian model pembelajaran treffinger dikatehui bahwa 

model pembelajaran treffinger adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan 
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cara guru memberikan suatu permasalahan kepada siswa dan guru menjelaskan 

permasalahan yang diberikan dengan mengaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga dapat meningkatkan kreatifitas siswa. Dengan demikian ada tiga hal 

yang menjadi fokus utama pada model pembelajaran treffinger adalah 

memberikan permasalahan, dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, dan 

meningkatkan kreatifitas siswa. 

Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Quran tematik bahwa Dari 

interaksi inilah manusia mengamati, menyerap, meniru, dan memodifikasi 

berbagai pengalaman yang ditemuinya kemudian berkembang menjadi kumpulan 

pengetahuan dan keterampilan.
9
 Dengan demikian melalui proses mengamati, 

menyerap, meniru, dan memodifikasi berbagai pengalaman yang ditemuinya 

dalam kehidupan sehari-hari maka manusia akan mampu menyelasaikan masalah 

dalam hidupnya dengan baik. Allah SWT juga menjelaskan bahwa dalam 

menyelasaikan masalah adalah dengan memperhatikah ciptaanya sebagaimana 

dijelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 berikut: 

ااأَفََلا اإِنَى ٌَ بِمِاٱيَُُظُسو ِ ااۡلإ َفاُخِهقَثإ ا١َٔكيإ اا آءِاٱَوإِنَى ًَ اانسَّ َفاُزفِعَثإ ا١َٔكيإ

ِجبَالِاٱاَوإِنَى اانإ َفاَُِصبَثإ ِضاٱَوإِنَىااا١َٔكيإ َزإ ااۡلإ َفاُسِطَحثإ اإَٓكيإ
Artinya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia 

diciptakan. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan. Dan gunung-gunung bagaimana 

ia ditegakkan. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan. (Al-Ghasyiyah: 17 – 20).
10

 

 Pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, Allah SWT memerintahkan untuk 

memandang atau merenungkan dalam ayat ini bukan semata-mata melihat 

                                                 
9
 Kementerian Agama RI., Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Karakter, dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan 

Litbang Dan Diklat, 2010), h. 330 
10

 Deperteman Agama RI., Op. Cit., h. 320 



17 

 

memandang-mandang saja. Melainkan membawa apa yang terlihat oleh mata 

kedalam alam fikiran dan difikirkan, itulah yang disebut memandang. Kira-kira 

seperti itulah analisis situasi melihat keadaan yang begitu rumit lalu memikirkan 

memilah-milah keadaan sehingga menjadikannya komponen-komponen yang 

terpisah antara komponen satu dengan yang lainnya.
11

 

Zamakhsyari dalam tafsirnya mengatakan, bahwa arti dari ayat di atas 

menyuruh memandang bertujuan untuk manusia agar dapat menyaksikan 

kebesaran qudrat iradat khaliq pencipta alam ini, yang manusia hanya tinggal 

memakainya saja. Karena untuk memenukan kebesaran Allah Swt tidak dapat 

dilihat hanya dalam satu sisi saja.
12

 

 Sebagaimana yang disinggung dalam ayat di atas seberapa mampu kita 

menganalisis sebuah situasi yang didalamnya banyak terdapat beberapa persoalan 

yang harus dipilah dengan menganalisis situasi tersebut. Sehingga didapatlah 

sebuah keputusan bahwa kebesaran Allah Swt adalah di atas segalanya. Analisis 

situasi merupakan sebuah proses memecah komponen permasalahan yang sedang 

dihadapi, hal ini dilakukan untuk lebih mempermudah menjawab setiap masalah. 

Metode ini adalah metode yang membantu penggunanya mengidentifikasi, 

memahami dan menata masalah sesuai dengan urutan prioritasnya, serta 

melakukan langkah selanjutnya untuk menanggulangi masalah. 

Begitu juga halnya dalam menyelesaikan masalah yang besar. Untuk 

membantu kita melihat lebih jelas masalah apa yang tengah terjadi besar atau 

kecilnya masalah, perlu diadakan identifikasi setiap komponen yang ada dalam 

                                                 
11

 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), h. 137 
12

 Ibid. 



18 

 

situasi tersebut, caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci 

seperti: hal apa yang sekiranya sangat penting dalam situasi ini? Masalah-masalah 

apa yang perlu dilihat dan ditangani? Adakalanya kita sudah tahu apa yang harus 

dilakukan dengan sejumlah masalah yang dihadapi. Tetapi, sebuah situasi yang 

kompleks sangat mungkin memiliki berbagai lapisan masalah. 

Konsep Islam tentang model pembelajaran treffinger tersebut dapat dilihat 

pada Surat Al-Ankabut ayat 2 yang menjelaskan bahwa manusia tidak terlepas 

dari masalah yang akan meningkatkan kualitas hidup manusia itu. Jika mereka 

tahan terhadap ujian Allah akan mendapatkan kesenangan dalam segala bentuk, 

terutama kesenangan yang bersifat mental rohaniah seperti kelapangan dada, 

ketegaran hati, terhindar dari putus asa, kesehatan jiwa dan kegembiraan paling 

tinggi nilainya mendapatkan tiket masuk surga. 

اانَُّاسُاٱأََحِسَباا ٌَ حَُُى اََلايُفإ َسُكٓىاْاأٌَايَقُىنُٓىاْاَءاَيَُّااَوهُىإ اإأٌَايُحإ
Artinya: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 

"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi (Al-Ankabut: 2).
13

 

Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari asy-Syu‟bi meriwayatkan tentang 

Asbabun Nuzul dari ayat ini, bahwa orang-orang yang berada dikota Mekah yang 

telah memeluk Islam, mendapat surat dari sahabat-sahabat Rasulullah saw. yang 

berada di Madinah. Isi surat tersebut menyatakan bahwa keislaman mereka tidak 

akan diterima kecuali jika mereka berhijrah. Maka berhijrahlah mereka ke 

Madinah. Akan tetapi mereka dapat disusul oleh kaum musyrikin, sehingga 

digiring kembali ke Mekah. Setelah turun ayat ini (Q.S. 29 al-Ankabut: 1-2), 

                                                 
13

 Deperteman Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 2007), h. 

269 



19 

 

orang-orang yang berada di Madinah mengirim surat kembali kepada mereka. 

Merekapun berangkat kembali berhijrah dan bertekad untuk memerangi orang-

orang yang menghambatnya. Pada waktu itu kaum musyrikin mengikuti kaum 

Musliminin yang berhijrah itu, dan karenanya mereka pun memerangi kaum 

musyrikin itu. Sebahagian dari kaum Musliminin ada yang terbunuh dan 

sebahagian lagi dapat menyelamatkan diri.
14

 

Dalam Tafsîr al-Tahrir wa alTanwîr Ayat tersebut menegaskan evaluasi 

yang diberikan kepada para mujahid, terutama ketika menghadapi berbagai 

ujian.
15

 Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Apakah manusia mengira bahwa 

mereka dibiarkan begitu saja karena mereka telah mengucapkan dua kalimat 

syahadat tanpa diuji dengan hal-hal yang dapat membuktikan hakikat keimanan 

mereka, yaitu dalam bentuk cobaan-cobaan dan tugas-tugas keagamaan? Tidak, 

bahkan mereka harus diuji dengan hal-hal seperti itu.
16

 

Berdasarkan asbabun nuzul dan tafsir Surat Al-Ankabut ayat 2, jika ditarik 

dalam kehidupan memberikan gambaran bahwa, jika manusia telah berani 

mengatakan atau memilih suatu posisi tertentu maka bersiaplah untuk dihadapkan 

dengan berbagai persoalan atau masalah yang ada. 

Allah Swt Berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 286: 

ااََلا ُاٱيَُكهُِّف عَهَااّللَّ اُوسإ اإَِلَّ ًسا اََفإ اَيا َها اَوَعهَيإ اَكَسبَثإ اَيا انََها حََسبَثإ اٱۚا اََلااكإ َا َزبَُّ

حَهُا هإ ًَ اَح ا ًَ اَك ٗسا ٓاإِصإ َُا اَعهَيإ مإ ًِ اَوََلاجَحإ َا اَزبَُّ ََۚا
َطأإ اأَخإ ٓاأَوإ ٓاإٌِاََِّسيَُا ََا َعهَىااۥجَُؤاِخرإ

                                                 
14

 K.H. Q. Shaleh, et.al, Asbabun Nuzul, ( Bandung : CV Penerbit Diponogoro, 2011 ), h.  

405 
15

 Al-Syaikh Muhammad al-Tâhir Ibn „Âsyûr, Tafsîr al-Tahrîr wa alTanwîr, Jilid II, Juz 

IV, (Tûnis: Dâr al-Sahnûn, 1997), h. 107 
16

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian alQur’an, Jilid I 

(Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 342 
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ٍَاٱ َانَِّري اَزبَُّ ِهَُۚا ابِهِاااِيٍاقَبإ انََُا اَطاقَةَ اََل اَيا َُا هإ ًِّ اجَُح فُاٱوَااۦ اَوََل اوَااعإ ِفسإاٱَعَُّا نََُاااغإ

ٓۚاٱوَا َُا ًإ َح نَٰىَُاافَاازإ ََاٲأَََثاَيىإ وِاٱَعهَىااَُصسإ قَىإ ٍَاٱانإ ِفِسي َكٰ اا١٢ٕانإ
Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 

mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 

Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri 

maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, 

maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" (Al-Baqarah: 286).
17

 

 Dalam tafsir tematik tentang pendidikan, pembangunan karakter, dan 

pengembangan sumber daya manusia dijelaskan bahwa Surah Al-Baqarah Ayat 

286 bahwa tidak boleh membebani melebihi kemampuannya.
18

 Menurut M. 

Quraish Shihab penggalan awal ayat laa yukallifullaa hu nafsan illaa wus‟ahaa 

merupakan firman Allah SWT untuk menyambut permohonan orang mukmin 

yang memohon supaya tidak dituntut pertanggungjawaban atas bisikanbisikan hati 

mereka pada ayat sebelumnya.
19

 M. Quraish Shihab berpendapat, kalimat la 

yukallifullahu nafsan illa wus’aha memiliki makna bahwa setiap tugas-tugas yang 

dibebankan Allah Swt kepada manusia adalah tugas yang mudah untuk 

dilaksanakan. Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas, 

maka dalam kesulitan tersebut terdapat kemudahan. Sesuatu yang awalnya tidak 

                                                 
17

 Deperteman Agama RI., Op. Cit., h. 35 
18

 Kementerian Agama RI., Op. Cit., h. 366 
19

 M. Quraish Shihab, Op. Cit., h. 620. 
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dilarang akan diperbolehkan bahkan dianjurkan. Shalat diwajibkan berdiri, tetapi 

kalau sulit berdiri, maka boleh duduk. Seseorang yang sulit mendapat air wudhu 

atau khawatir terhadap kesehatannya, maka dia boleh tayammum. Demikian Allah 

Swt tidak mengehendaki sedikit pun kesulitan menimpa pada hambaNya.
20

 

Akal manusia menilai bahwa perintah Allah Swt yang dibebankan 

kepadanya tidak keluar dari tiga kemungkinan; pertama, mampu dan mudah 

dilakukan. Kedua, tidak mampu dilaksanakan. Ketiga, mampu dilaksanakan tapi 

dengan susah payah dan terasa sangat berat. Setiap manusia harus tahu bahwa 

seberat apapun tugas yang ditetapkan Allah Swt untuknya pasti tidak keluar dari 

batas kemampuannya. Pada ayat ini pula orang mukmin mengakui bahwa 

kesalahan dan dosa mereka bukan karena beratnya tugas tapi semata-mata karena 

kelalaian mereka.
21

 

Menurut Sayyid Qutb dalam ayat ini seorang muslim menggambarkan 

wujud Rahmat dan Keadilan Allah Swt dalam tugas-tugas yang diwajibkan pada 

hambaNya, termasuk mengemban amanah untuk menjadi khalifah di bumi. 

Seorang muslim percaya bahwa Allah Swt lebih mengetahui hakikat 

kemampuannya. Apabila suatu saat seseorang merasa lemah, lelah atau merasa 

bebannya terasa berat, maka itu merupakan kelemahan dirinya bukan karena 

beratnya beban. Hal itu merupakan pengarahan, pengetahuan dan pemeliharaan 

terhadap ruh seorang mukmin untuk mengembalikan semangatnya. Di samping itu 

                                                 
20

 Ibid., h. 620 
21

 Ibid., h. 621. 
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juga untuk membekali penggambarannya terhadap hakikat Allah Swt dalam setiap 

hal yang ditugaskanNya.
22

 

Menurut Al-Maraghi pada ayat ini terkandung berita gembira untuk orang 

mukmin karena mereka mendapat ampunan dari Allah Swt atas kelalaiannya. 

Berita yang terkandung dalam ayat ini merupakan berita susulan setelah kaum 

mukminin menaati tugas-tugas dari Allah Swt. Berita gembira tersebut merupakan 

bukti Kasih Sayang Allah Swt terhadap hambaNya. Allah Swt hanya membebani 

manusia dengan hal-hal yang mudah, sehingga manusia tidak kesulitan 

melaksanakannya.
23

 

c. Karakteristik Model Pembelajaran Treffinger 

Karakteristik dari model pembelajaran Treffinger ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Melibatkan peserta didik dalam suatu permasalahan dan menjadikan 

peserta didik sebagai partisipan aktif dalam pemecahan masalah.  

2) Masalah yang dihadapkan pada peserta didik ini diperoleh melalui data 

atau fakta-fakta yang disajikan pada peserta didik yang dapat 

menunjukkan fenomena atau gejala fisis yang dapat disajikan secara 

konseptual.  

3) Masalah tersebut dapat diselesaikan melalui kegiatan penyelidikan 

(investigation) dan penemuan (inquiry).  

                                                 
22

 Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zilal al-Quran: Di Bawah Naungan Al-Qur‟an. ter. As‟ad 

Yasin. (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 402-403. 
23

 Ahmad Mushthafa Maraghi (al), Tafsir Al-Maraghi. ter. Bharun Abu Bakar dan Hery 

Noer Aly. (Semarang: Toha Putra, 1986) juz 3, h. 151-152 
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4) Mengintegrasikan dimensi kognitif dan afektif peserta didik untuk 

mencari arah-arah penyelesaian yang akan ditempuhnya untuk 

memecahkan permasalahan.
24

 

Artinya peserta didik diberikan keleluasaan untuk berkreativitas 

menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan caracara yang ia kehendaki. 

Tugas guru adalah membimbing peserta didik agar arah-arah yang ditempuh oleh 

peserta didik ini tidak keluar dari permasalahan. 

d. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Treffinger 

Treffinger menyebutkan bahwa model pembelajaran Treffinger terdiri atas 

tiga komponen penting, yaitu understanding challenge, generating ideas, dan 

preparing for action, yang kemudian dirinci sebagai berikut: 

1) Understanding Challenge (memahami tantangan)  

a) Menentukan tujuan, yaitu guru menginformasikan kompetensi yang 

harus dicapai dalam pembelajaran.  

b) Menggali data, guru mendemonstrasikan atau menyajikan fenomena 

alam yang dapat mengundang keingintahuan peserta didik.  

c) Merumuskan masalah, guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengidentifikasi permasalahan.  

2) Generating Ideas (membangkitkan gagasan)  

Pada tahapan Generating Ideas, guru memberikan waktu dan kesempatan 

pada peserta didik untuk mengungkapkan gagasan dan juga membimbing 

peserta didik untuk menyepakati alternatif pemecahan yang akan diuji.  

                                                 
24

 Sarson Waliyatimas Pomalato, Pengaruh Penerapan Model Treffinger Pada 

Pembelajaran Matematika Dalam Mengembangkan Kemampuan Kreatif Dan Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa. Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2005, h. 23 
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3) Preparing for Action ( mempersiapkan tindakan)  

a) Mengembangkan solusi, dalam tahapan ini guru mendorong peserta 

didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.  

b) Membangun penerimaan, yaitu guru mengecek solusi yang telah 

diperoleh peserta didik dan memberikan permasalahan yang baru 

namun lebih kompleks agar peserta didik dapat menerapkan solusi 

yang telah diperoleh.
25

 

Pendapat lainnya mengemukakan langkah-langkah pembelajaran treffinger 

terdir atas tiga tahap yaitu: 

1) Tahap pengembangan fungsi divergen 

Pada tahap ini untuk menekankan keterbukaan dan kemungkinan-

kemungkinan atau alternative yang berbeda-beda. Pada tahap ini 

meliputi kesediaan untuk menjawab, keterbukaan terhadap 

pengalaman, kesediaan menerima kesamaran, kepekaan terhadap 

masalah, rasa ingin tahu, keberanian mengambil resiko, kesadaran dan 

kepercayaan diri sendiri. Treffnger pada tahap ini merupakan landasan 

atau dasar dimana belajar kreatif berkembang dan bertujuan untuk 

mempersiapkan materi yang diajarkan.
26

 

Tekhnik- tekhnik yang akan digunakan pada tahap ini adalah 

sebagai berikut:  
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 Miftahul Huda, Op. Cit., h. 318 – 319  
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a) Pemanasan, yakni memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

menarik kepada peserta didik.  

b) Pemikiran dan perasaan berakhir terbuka yang mana 

memberikan kesempatan timbulnya berbagai jawaban, yang 

merupakan ungkapan pikiran dan perasaan.  

c) Sumbang saran yakni keterbukaan dalam memberikan, 

menerima, serta menghasilkan banyak gagasan.  

d) Tekhnik penyusunan sifat yakni usaha untuk bersikap 

terbuka dan menjadi peka terhadap lingkungan dan banyak 

gagasan.
27

 

2) Tahap pemikiran dan perasaan majemuk 

Pada tahap kedua ini mencakup tingkat belajar untuk menggunakan 

proses pemikiran dan perasaan majemuk dan menantang. Tahap ini 

bertujuan untuk menambah wawasan berpikir sebagaimana memahami 

konsep yang dipelajari dan keterkaitannya dengan konsep yang 

dipelajari sebelumnya. Tehknik–tekhnik yang digunakan pada tahap 

ini adalah sebagai berikut: 

a) Analisis morfologi merupakan pengkajian bentuk dan struktur. 

Merupakan suatu tekhnik, peserta didik diusahakan memecahkan 

suatu masalah atau mengidentifikasikan ide-ide baru, dengan cara 

mengkaji secara cermat bentuk masalahnya.  
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b) Bermain peran atau sosiodrama merupakan tekhnik- tekhnik untuk 

menghadapi proses pemikiran dan perasaan majemuk secara 

efektif.
28

 

3) Tahap keterlibatan pemecahan masalah secara kreatif 

Tekhnik ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam 

mengorganisasi dan mengelola keterangan dan gagasan–gagasan 

sedemikian rupa, sehingga masalah mampu dipahami dan dipecahkan 

secara lebih imajinatif. Yang mana tahap ini terdapat lima tahap antara 

lain:  

a) Menemukan fakta  

b) Menemukan masalah  

c) Menemukan gagasan  

d) Menemukan jawaban  

e) Menemukan penerimaan
29

 

Sedangkan Sohimin mengemukakan model Treffinger terdiri dari langkah-

langkah berikut: 

1) Tahap I: Basic tools  

Basic tools atau teknik kreativitas meliputi keterampilan berpikir 

divergen dan teknik kreatif, untuk mengembangkan kelenturan 

berpikir. Adapun kegiatan pembelajaran pada tahap I yaitu:  

a) Guru memberikan suatu masalah terbuka dengan jawaban lebih 

dari satu penyelesaiannya.  
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b) Guru membimbing peserta didik melakukan diskusi untuk 

menyampaikan gagasan atau idenya sekaligus memberikan 

penilaian pada masing-masing kelompok.  

2) Tahap II: Practice with process  

Practice with process yaitu memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari pada tahap 

I dalam situasi praktis. Kegiatan pembelajaran pada tahap II yaitu:  

a) Guru membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk 

berdiskusi dengan memberikan contoh analog.  

b) Guru meminta peserta didik membuat contoh dalam kehidupan 

sehari-hari.  

3) Tahap III: Working with real problems  

Working with real problems, yaitu menerapkan keterampilan yang 

dipelajari pada dua tahap pertama terhadap tantangan dan pada dunia 

nyata.
30

 

Agar penggunaan model ini efektif maka perlu mengikuti langkah-langkah 

berikut ini: 

a) Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang akan tercapai  

b) Guru menyajikan fenomena alam yang mengundang keingintahuan 

peserta didik  

c) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengindetifikasi permasalahan  
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d) Guru memberikan waktu dan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan gagasannya  

e) Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi  

f) Guru mengecek solusi yang telah diperoleh oleh peserta didik.
31

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

pembelajaran pada model treffinger terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap I (basic 

tool), tahap II (practice with process), dan tahap III (working with real problems). 

Pada tahap pertama meliputi keterampilan berpikir divergen dan teknik kreatif, 

tahap kedua memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan 

keterampilan yang telah dipelajari pada tahap pertama dalam situasi praktis, dan 

tahap ketiga yaitu peserta didik terlibat untuk menangani masalah kehidupan 

nyata. 

e. Kelebihan dan Keunggulan Model Pembelajaran Treffinger 

Menurut Wina Sanjaya, model pembelajaran treffinger memiliki 

keungulan dan kelebihan: 

1) Keunggulan Model Pembelajaran Treffinger 

Sebagai suatu strategi pembelajaran, model ini juga memiliki beberapa 

keunggulan, diantaranya:  

a) Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran 

peserta didik.  

b) Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada peserta 

didik bahwa setiap mata pelajaran (matematika, IPA, sejarah, dan 
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lain-lain), pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang 

harus dimengerti oleh peserta didik, bukan hanya sekedar belajar dari 

guru atau dari buku-buku saja.  

c) Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk 

menyesuaikan dengan pengetahuan baru.  

d) Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam 

dunia nyata.  

e) Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat peserta didik untuk 

secara terus menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal 

telah berakhir.  

2) Kelemahan Model Pembelajaran Treffinger 

Disamping keunggulan, model ini juga memiliki kelemahan di antaranya: 

Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka 

mereka akan merasa enggan untuk mencoba.  

a) Keberhasilan strategi pembelajaran melalui pemecahan masalah 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan.  
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b) Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan 

masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa 

yang mereka ingin pelajari.
32

 

Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran treffinger menurut 

Miftahul Huda adalah: 

1) Kelebihan  

Adapun kelebihan yang bisa diperoleh dari menerapkan model ini 

menurut Miftahul Huda sebagai berikut: 

a) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memahami 

konsepkonsep dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan  

b) Membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran  

c) Mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik karena 

disajikan masalah pada awal pembelajaran dan memberi kekuasaan 

kepada peserta didik untuk mencari arah-arah penyelesaiannya 

sendiri  

d) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mendefenisikan 

masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, membangun 

hipotesis, dan percobaan untuk memecahkan suatu permsalahan  

e) Membuat peserta didik menerapkan pengetahuan yang sudah 

dimilikinya ke dalam situasi baru.
33

 

2) Kekurangan  

Adapun kekurangan menurut Miftahul Huda adalah sebagai berikut: 

                                                 
32

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2009), h. 218-219 
33

 Miftahul Huda, Op. Cit., h. 320 



31 

 

a) Perbedaan level dan pemahaman dan kecerdasan peserta didik 

dalam menghadapi masalah  

b) Ketidaksiapan peserta didik untuk menghadapi masalah baru yang 

dijumpai dilapangan  

c) Model ini tidak cocok untuk kelas-kelas rendah  

d) Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mempersiapkan 

peserta didik melakukan tahap-tahap diatas.
34

 

Sedangkan kelebihan model pembelajaran treffinger menurut Aris 

Shoimin adalah sebagai berikut: 

1) Mengasumsikan bahwa kreativitas adalah proses dan hasil belajar  

2) Dilaksanakan kepada semua peserta didik dalam berbagai latar 

belakang dan tingkat kemampuan  

3) Mengintegrasikan dimensi kognitif dan afektif dalam pengembangan  

4) Melibatkan secara bertahap kemampuan berpikir konvergen dan 

livergen dalam proses pemecahan masalah  

5) Memiliki tahapan pengembangan yang sistematik dengan beragam 

metode dan teknik untuk setiap tahap yang dapat diterapkan secara 

fleksibel.
35

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa ada 

beberapa kelebihan dari model pembelajaran treffinger adalah meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam memahami konsep dengan lebih baik, 

meningkatkan kreativitas berpikir dan belajar peserta didik, meningkatkan 
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kemampuan berpikir kritis peserta didik, dan meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam berpikir secara ilmiah. Sedangkan beberapa kekurangan dari model 

pembelajaran treffinger antara lain membutuhkan persiapan dari guru, dan 

membutuhkan waktu yang relatif lama. 

2. Model Pembelajaran Problem Solving 

a. Pengertian Model Pembelajaran Problem Solving 

Secara bahasa problem solving berasal dari dua kata yaitu problem dan 

solves. Makna bahasa dari problem yaitu “a thing that is difficult to deal with or 

understand” (suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya), dapat 

jika diartikan “a question to be answered or solved” (pertanyaan yang butuh 

jawaban atau jalan keluar), sedangkan solve dapat diartikan “to find an answer to 

problem” (mencari jawaban suatu masalah). Sedangkan secara terminologi 

problem solving adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari 

pemecahan suatu masalah.
36

 

Polya mengartikan problem solving sebagai usaha mencari jalan keluar 

dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu mudah segera 

dapat dicapai. Menurut Polya terdapat empat langkah yang harus dilakukan dalam 

problem solving sebagai berikut: 1) memahami masalah (understanding the 

problem), 2) merencanakan penyelesaian (devising the plan), 3) menyelesaikan 

masalah sesuai rencana (carry out a plan), dan 4) memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh (looking back at the completed solution).
37
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Sedangkan menurut istilah Mulyasa, problem solving adalah suatu 

pendekatan pengajaran menghadapkan pada peserta didik permasalahan sebagai 

suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 

keterampilan permasalahan, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep 

esensial dari materi pembelajaran.
38

 Pembelajaran dengan problem solving ini 

dimaksud agar peserta didik dapat menggunakan pemikiran (rasio) seluas-luasnya 

sampai titik maksimal dari daya tangkapnya. Sehingga peserta didik terlatih untuk 

terus berpikir dengan menggunakan kemampuan berpikirnya.
39

 

Menurut Adang Heriawan, dkk., model pembelajaran pemecahan masalah 

(problem solving) adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan 

masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam 

usaha mencari pemecahan/jawaban oleh peserta didik.
40

 Menurut Hanlie M, 

Alwyn O, dan Piet H menyatakan bahwa pembelajaran (Problem Solving) muncul 

ketika bergemul dengan masalah-masalah yang tidak ada metode rutin untuk 

menyelesaikannya. Masalah, dengan demikian harus disajikan pertama kali 

sebelum metode solusinya diajarkan/diterapkan.
41

 

Model pembelajaran problem solving adalah model pembelajaran yang 

mengajarkan kepada peserta didik bagaimana cara memperoleh pemecahan 

terhadap masalah yang timbul. Oleh karena itu model pembelajaran ini dimulai 

dengan adanya suatu keresahan dari problem (masalah) yang harus dipecahkan. 
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Model pembelajaran bukan hanya sekedar model pembelajaran tapi juga 

merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat 

menggunakan model pembelajaran lainnya dimulai dengan mencari data sampai 

kepada menarik kesimpulan.
42

 

Dari berbagai pendapat di atas model pembelajaran problem solving atau 

sering juga disebut dengan nama model pembelajaran problem solving merupakan 

suatu cara mengajar yang merangsang seseorang untuk menganalisa dan 

melakukan sintesa dalam kesatuan struktur atau situasi di mana masalah itu 

berada, atas inisiatif sendiri. Model pembelajaran ini menuntut kemampuan untuk 

dapat melihat sebab akibat atau relasi-relasi diantara berbagai data, sehingga pada 

akhirnya dapat menemukan kunci pembuka masalahnya. Dengan demikian, model 

pembelajaran problem solving adalah model pembelajaran yang berorientasi pada 

penggunaan masalah sebagai bahan kajian dalam pembelajaran melalui proses 

analisis untuk mencari jawaban sehingga peserta didik mendapatkan pemahaman 

yang mendalam dan tak akan mudah hilang dalam ingatannya. 

Dilihat dari aspek filosopis tentang fungsi sekolah sebagai arena atau 

wadah untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat, maka 

model pembelajaran problem solving merupakan suatu model pembelajaran yang 

memungkinkan dan sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan pada 

kenyataannya setiap manusia akan selalu dihadapkan kepada masalah. Dari mulai 

masalah yang sederhana sampai kepada masalah yang kompleks; dari mulai 

masalah pribadi sampai kepada masalah keluarga, masalah sosial kemasyarakatan, 
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masalah negara dan masalah dunia. Model pembelajaran inilah diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

b. Konsep Model Pembelajaran Problem Solving dalam Perspektif Islam 

Berdasarkan pengertian model pembelajaran problem solving sebagaimana 

telah diuraikan sebelumnya, maka dipahami bahwa model pembelajaran problem 

solving merupakan suatu cara mengajar yang merangsang seseorang untuk 

menganalisa dan melakukan sintesa dalam kesatuan struktur atau situasi di mana 

masalah itu berada, atas inisiatif sendiri. Model pembelajaran ini menuntut 

kemampuan untuk dapat melihat sebab akibat atau relasi-relasi diantara berbagai 

data, sehingga pada akhirnya dapat menemukan kunci pembuka masalahnya. 

Sesuai dengan pengertian model pembelajaran problem solving tersebut 

diketahui bahwa model pembelajaran problem solving dilaksanakan dengan 

menganalisis sebab-sebab potensial. Menganalisis sebab-sebab potensial adalah 

tahap pemecahan masalah ketempat mana pertanyaan perlu diajukan dan 

informasi perlu dikumpulkan serta disaring.  

Dalam tafsir Al-Quran tematik, Allah SWT menjelaskan bahwa dengan 

potensi intelektual, manusia dapat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan 

berbagai hal dalam lingkungannya untuk memudahkan dan meningkatkan 

kehidupannya. Sebuah pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui 

rangkaian proses sensasi (penginderaan), persepsi, dan memori itu menjadi 

informasi siap untuk dihubung-hubungkan dengan rangkaian pengetahuan lainnya 

sehingga menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi kehidupan pribadi, 
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keluarga, masyarakat, dan dunia pada umumnya.
43

 Hal tersebut dijelaskan dalam 

Surat An-Nahl ayat 79 berikut: 

ااأَنَىإا  اإِنَى اْ سِاٱيََسوإ اانطَّيإ اَجّىِ ٖتافِي َسٰ آءِاٱُيَسخَّ ًَ اانسَّ اإَِلَّ ٍَّ ِسُكُه ًإ ايُ ُۚاٱَيا افِيااّللَّ ٌَّ إِ

ا ٌَ ِيُُى ٖوايُؤإ ٖثانِّقَىإ ِنَكاَۡلٓيَٰ اا١١ذَٰ
Artinya: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan 

terbang diangkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman (An-Nahl: 79).
44

 

Buya Hamka mengatakan dalam tafsirnya sesudah kita disuruh melihat 

langit dan bumi, kemudian menekur menilik dan mengukur diri sendiri sejak 

dilahirkan kebumi, kini kita diperintahkan untuk memperhatikan burung yang 

terbang. Alangkah indah terbangnya dan alangkah merdu suaranya. Coba lihat 

sayapnya mengepak, dan terkadang menyongsong angin. “tidak ada yang 

menahan mereka, kecuali Allah” nampaknya mudah saja, tetapi setelah manusia 

pun diberi anugerah Allah dengan ilham, dapatlah mereka membuat kapal dan 

udara, dan merekapun terbang pula sekarang di udara lapangan itu.
45

 

Burung terbang di udara adalah suatu keajaiban, hanya saja hal ini biasa 

terlihat. Kejadian badannya, sayapnya yang dibatasi dengan tulang binatang yang 

melata di bumi. Dia dapat terbang dan dia dapat pula hinggap. Ekornya laksana 

kemudi bagi terbangnya menyeruak angin. Amat mengherankanlah tenaga yang 

ditanamkan oleh Allah pada dirinya sehingga ia bisa terbang dan tidak jatuh.
46
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Ayat di atas sesuai dengan tafsiran Buya Hamka jelas menganjurkan untuk 

kita melakukan analisis sebab-sebab potensial yang memungkin seekor burung 

dapat terbang dengan bebas dan keindahan suaranya. Begitupula halnya dengan 

pemecahan masalah dalam tahap analisis sebab-sebab potensial yang 

memungkinkan terjadinya sebuah masalah. Dengan melihat bagaimana masalah 

itu bisa muncul kepermukaan, dibidang apa hal itu paling menonjol, apakah itu 

pada bagian metode melakukan sesuatu, atau mesin yang tidak layak pakai atau 

mungkin suppliers, dan kemungkina besar sebab potensial sebuah masalah itu 

terdapat pada orang-orang yang melakukan suatu kegiatan bukanlah orang yang 

ahli dalam bidangnya. 

Di dalam Alquran juga dijelaskan mengenai tentang posisi masalah dalam 

hidup manusia diberbagai aspek. Dalam Alquran Surah Al-Balad ayat 4 Allah 

SWT berfirman: 

َُااا اَخهَقإ ٍَاٱنَقَدإ ََسٰ ِ اا٤فِياَكبٍَدااۡلإ
Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah 

payah (Al-Balad: 4).
47

 

 Ayat ini memberikan penjelasan bahwa hakikatnya masalah itu dimiliki 

oleh setiap individu ataupun kelompok dalam kehidupan manuisa. Buya Hamka 

menjelasakan dalam Tafsirnya Al-Azhar bahwa kesusahan adalah bahagian dari 

hidup, dalam kesusahan itulah Tuhan menciptakan kita.
48

 Kepayahan dan 

kesulitan adalah merupakan bahagian dari sebuah masalah dan kehadirannya 

hampir dirasakan oleh setiap manusia didalam ruang lingkup yang berbeda-beda.  
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Penafsiran Buya Hamka dari ayat di atas menjelaskan akan keberadaan 

masalah dalam setiap aspek kehidupan, baik itu secara individual, maupun 

kelompok. Dan masalah yang hadir di tengah-tengah kelompok, lembaga, maupun 

organisasi memiliki prioritas utama untuk mendapat penyelesaian. Karena 

didalam sebuah lembaga, organisasi, ataupun kelompok dampak negatif dari 

masalah akan lebih besar dirasakan jika masalah itu dibiarkan begitu saja. Akan 

tetapi masalah apapun itu dan hadir dimanapun masalahnya hakikatnya adalah 

untuk diselesaikan. 

c. Tujuan Model Pembelajaran Problem Solving 

Model pembelajaran problem solving mengembangkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang dipupuk dengan adanya kesempatan untuk 

mengobservasi problema, mengumpulkan data, menganalisa data, menyusun suatu 

hipotesa, mencari hubungan (data) yang hilang dari data yang telah terkumpul 

untuk kemudian menarik kesimpulan yang merupakan hasil pemecahan masalah 

tersebut. Cara berpikir semacam itu lazim disebut cara berpikir ilmiah. Cara 

berpikir yang menghasilkan suatu kesimpulan atau keputusan yang diyakini 

kebenarannya karena seluruh proses pemecahan masalah itu telah diikuti dan 

dikontrol dari data yang pertama yang berhasil dikumpulkan dan dianalisa sampai 

kepada kesimpulan yang ditarik atau ditetapkan. 

Tujuan utama dari penggunaan model pembelajaran problem solving 

adalah:  

1) Mengembangkan kemampuan berpikir, terutama didalam mencari 

sebab-akibat dan tujuan suatu masalah. Model pembelajaran ini 
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melatih murid dalam cara-cara mendekati dan cara-cara mengambil 

langkah-langkah apabila akan memecahkan suatu masalah.  

2) Memberikan kepada murid pengetahuan dan kecakapan praktis yang 

bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Model 

pembelajaran ini memberikan dasar-dasar pengalaman yang praktis 

mengenai bagaimana cara-cara memecahkan masalah dan kecakapan 

ini dapat diterapkan bagi keperluan menghadapi masalah-masalah 

lainnya di dalam masyarakat.
49

 

Problem solving melatih peserta didik terlatih mencari informasi dan 

mengecek silang validitas informasi itu dengan sumber lainnya, juga problem 

solving melatih peserta didik berpikir kritis dan metode ini melatih peserta didik 

memecahkan dilema. Sehingga dengan menerapkan model pembelajaran problem 

solving ini peserta didik menjadi lebih dapat mengerti bagaimana cara 

memecahkan masalah yang akan dihadapi pada kehidupan nyata atau di luar 

lingkungan sekolah. 

Untuk mendukung strategi belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran problem solving ini, guru perlu memilih bahan pelajaran yang 

memiliki permasalahan. Materi pelajaran tidak terbatas hanya pada buku teks di 

sekolah, tetapi juga di ambil dari sumbersumber lingkungan seperti peristiwa-

peristiwa kemasyarakatan atau peristiwa dalam lingkungan sekolah.
50

 Tujuannya 

agar memudahkan peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan masalah 
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yang terjadi di lingkungan sebenarnya dan peserta didik memperoleh pengalaman 

tentang penyelesaian masalah sehingga dapat diterapkan di kehidupan nyata. 

d. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Problem Solving 

Model pembelajaran problem solving (model pembelajaran pemecahan 

masalah) bukan hanya sekedar model pembelajaran mengajar tetapi juga 

merupakan suatu model pembelajaran berpikir, sebab dalam problem solving 

dapat menggunakan model pembelajaran lainnya dimulai dengan mencari data 

sampai kepada menarik kesimpulan. Langkah- langkah model pembelajaran ini 

antara lain:  

1) Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus 

tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya.  

2) Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca 

buku- buku, meneliti, bertanya, berdiskusi, dan lain-lain.  

3) Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan 

jawaban ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh, 

pada langkah kedua diatas.  

4) Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini 

peserta didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-

betul yakin bahwa jawaban tersebut betul-betul cocok. Apakah sesuai 

dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. Untuk 

menguji kebenaran jawaban ini tentu saja diperlukan metode-metode 

lainnya seperti, demonstrasi, tugas diskusi, dan lain-lain.  
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5) Menarik kesimpulan. Artinya peserta didik harus sampai kepada 

kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah yang ada.
51 

Langkah-langkah model pembelajaran problem solving menurut 

Suryosubroto adalah:  

1) Penemuan fakta 

2) Penemuan masalah berdasar fakta-fakta yang telah dihimpun, 

ditentukan masalah atau pertanyaan kreatif untuk dipecahkan 

3) Penemuan gagasan, menjaring sebanyak mungkin alternatif jawaban, 

untuk memecahkan masalah 

4) Penemuan jawaban, penentuan tolok ukur atas kriteria pengujian 

jawaban, sehingga ditemukan jawaban yang diharapkan 

5) Penentuan penerimaan, diketemukan kebaikan dan kelemahan 

gagasan, kemudian menyimpulkan dari masing-masing yang dibahas.
52 

Langkah-langkah yang diikuti dalam model pembelajaran problem solving 

menurut John Dewey adalah sebagai berikut: 

1) peserta didik dihadapkan pada suatu masalah  

Peserta didik dengan bimbingan dari guru menentukan masalah yang 

akan dipecahkan. Masalah yang diangkat adalah kesenjangan berupa 

isu-isu hangat yang memiliki hubungan dengan ekonomi serta harus 

menarik untuk dipecahakan.  

2) Peserta didik merumuskan masaalah tersebut  
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Meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. 

Menentukan sebab-sebab masalah, serta menganalisis berbagai faktor, 

baik faktor yang bisa menghambat maupun faktor yang dapat 

mendukung dalam penyelesaian masalah. Kegiatan ini bisa dilakukan 

dalam diskusi kelompok kecil, hingga pada akhirnya peserta didik 

dapat mengurutkan tindakantindakan prioritas yang dapat dilakukan 

sesuai dengan jenis penghambat yang diprediksi  

3) Peserta didik merumuskan hipotesis  

Merumuskan hipotesis disini memiliki pengertian yaitu merumuskan 

berbagai kemungkinan pemecahan masalah sesuai dengan pengetahuan 

yang dimilikinya melalui analisis sebab akibat dari masalah yang akan 

diselesaikan.  

4) Peserta didik meenguji hipotesis tersebut  

Setelah berhasil mengetahui penyusunan alternatif perumusan 

masalah, selanjutnya perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis, 

atau alternatif pemecahan masalah yang akan diambil  

5) Mempraktikan kemungkinan pemecahan masalah yang dipandang 

terbaik.  

Mentukan pilihan penyelesaian merupakan akhir dari proses PBM 

dengan menggunakan metode pendektan problem solving kemampuan 

yang diharapakan dari tahap ini adalah kecakapan memilih alternatif 

penyelesaian.
53
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Menurut Abdullah langkah-langkah model pembelajaran problem solving 

untuk peserta didik yang belum mampu berpikir tingkat tinggi sebagai berikut:  

1) Guru Menjelaskan tujuan pembelajaran.  

2) Guru memberikan permasalahan yang perlu dicari solusinya.  

3) Guru menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar.  

4)  Peserta didik mencari literatur yang mendukung untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan guru.  

5) Peserta didik menetapkan beberapa solusi yang dapat diambil untuk 

menyelesaikan permasalahan.  

6) Peserta didik melaporkan tugas yang diberikan guru.
54

 

Menurut Dewey mengemukakan langkah-langkah yang harus dicapai 

dalam memecahkan masalah sebagai berikut:  

1) Menyadari adanya masalah; problem, kesulitan, sesuatu yang 

menimbulkan tanda tanya dalam pikiran kita yang biasanya kita hadapi 

sehingga kita merasa bimbang.  

2) Memahami hakekat masalah dengan jelas; ketegasan dan kejelasan 

rumusan problem merupakan syarat untuk memecahkan masalah 

secara efisien.  

3) Mengajukan hipotesis; yaitu dugaan mengenai jawaban suatu masalah, 

tanpa bukti-bukti yang nyata.  
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4) Mengumpulkan data; untuk membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis. Data ini diperoleh dari buku-buku, wawancara, angket, 

eksperimen, dan penyelidikan.  

5) Analisis dan sintesis data; bahan yang dikumpulkan harus ditinjau dan 

dianalisa secara kritis dan melihat hubungannya dengan memecahkan 

masalahnya.  

6) Mengambil kesimpulan; berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan 

dianalisa secara kritis dapat diuji kebenaran hipotesis. Bila tidak dapat 

dibuktikan, hipotesis itu salah.  

7) Mencoba dan menerapkan kesimpulan; kebenaran kesimpulan bukan 

hanya berupa hasil pemikiran, melainkan harus pula dibuktikan 

kebenarannya di dalam perbuatan.  

8) Mengevaluasi seluruh proses pemecahan masalah; akhirnya peninjauan 

kembali keseluruhan proses berpikir dari awal sampai akhir.
55

 

Pelaksanaan model pembelajaran problem solving tidak mungkin langsung 

diterapkan sejak awal dalam proses belajar mengajar tanpa adanya metode 

ceramah terlebih dahulu sebagai pengantarnya. Hal ini dilakukan oleh guru untuk 

menjelaskan konsep awal agar peserta didik memiliki pemahaman konsep yang 

cukup sebagai pijakan dasar dalam pemecahan masalah. Berdasarkan beberapa 

pendapat tersebut, disimpulkan langkah-langkah model pembelajaran problem 

solving adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan Masalah  
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Peserta didik dengan bimbingan dari guru menentukan masalah yang 

akan dipecahkan. Masalah yang diangkat adalah kesenjangan berupa 

isu-isu hangat yang memiliki hubungan dengan ekonomi serta harus 

menarik untuk dipecahakan.  

2) Menganalisis Masalah  

Meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. 

Menentukan sebab-sebab masalah, serta menganalisis berbagai faktor, 

baik faktor yang bisa menghambat maupun faktor yang dapat 

mendukung dalam penyelesaian masalah. Kegiatan ini bisa dilakukan 

dalam diskusi kelompok kecil, hingga pada akhirnya peserta didik 

dapat mengurutkan tindakan-tindakan prioritas yang dapat dilakukan 

sesuai dengan jenis penghambat yang diprediksi.  

3) Merumuskan hipotesis/alternatif pemecahan masalah  

Merumuskan hipotesis disini memiliki pengertian yaitu merumuskan 

berbagai kemungkinan pemecahan masalah sesuai dengan pengetahuan 

yang dimilikinya melalui analisis sebab akibat dari masalah yang akan 

diselesaikan.  

 

 

 

4) Menguji Hipotesis  
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Setelah berhasil mengetahui penyusunan alternatif perumusan 

masalah, selanjutnya perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis, 

atau alternatif pemecahan masalah yang akan diambil.  

5) Menentukan pilihan penyelesaian  

Mentukan pilihan penyelesaian merupakan akhir dari proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode pendektan problem 

solving kemampuan yang diharapakan dari tahap ini adalah kecakapan 

memilih alternatif penyelesaian. 

Berdasarkan beberapa langkah yang telah dipaparkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa proses model pembelajaran problem solving hal yang paling 

dituntut adalah kreativitas dalam memecahkan masalah yang diberikan guru. 

Tugas guru pada model pembelajaran problem solving adalah sebagai fasilitator 

dan motivator belajar bagi peserta didiknya. Hal ini sesuai dengan model 

pembelajaran problem solving yaitu sebagai model pembelajaran yang menuntut 

seorang peserta didik untuk mengemukakan ide-ide atau pendapatnya serta 

berpikir dan mencari solusi agar bisa menyelesaikan masalah. 

e. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Problem Solving 

Adang Heriawan, dkk., mengemukakan beberapa kelebihan model 

pembelajaran problem solving:  

1) Membuat pendidikan di sekolah menjadi relevan dengan kehidupan, 

khususnya dengan dunia kerja.  

2)  Proses belajjar mengajar memlalui pemecahan maslah dapat 

membiasakan para peserta didik menghadapi dan memecahkan 



47 

 

masalah dengan terampil, apabila menghadapi permasalahan dalam 

kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bekerja kelak, suatu 

kemampuan yang sangat bermakna bagi kehidupan manusia.  

3) Merangsang pengembangan kemeampuan peserta didik secara 

kreatifdan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya peserta didik 

banyak melakukan proses mental dengan menyoroti permasalahan 

dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecahannya.
56

 

Adapun kekurangan model pembelajaran problem solving antara lain:  

1) Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan 

tingkat berpikir peserta didik memerlukan kemamuan dan 

keterampilan guru  

2) Proses belajar mengajar dengan metode ini sering memerlukan waktu 

yang cukup banyak (lama)  

3) Mengubah kebiasaan peserta didik belajar dengan mendengarkan dan 

menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir 

memecahkan permasalahan sendiri, yang kadang-kadang memerlukan 

berbagai sumber belajar merupakan kesulitan tersendiri bagi peserta 

didik  

4) Bagi peserta didik yang tidak terbiasa menghadapi masalah akan 

mengalami kesulitan untuk memahami masalah yang ditugaskan 

kepadanya.
57
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Pendapat lainnya mengemukakan kelebihan model pembelajaran problem 

solving adalah sebagai berikut:  

1) Berpikir dan bertindak kreatif.  

2) Dapat membuat pendidikan sekolah lebih baik relevan dengan 

kehidupan, khususnya dunia kerja.  

3) Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis.  

4) Merangsang perkembangan kemajuan berpikir peserta didik untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat.  

5) Melatih peserta didik untuk mendesain suatu penemuan.  

6) Mengidentifikasikan dan melakukan penyelidikan.  

7) Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. 

8) Memilih fakta aktual sebagai dasar dan landasan untuk membahas 

pembelajaran  

9) Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orinalitas ide, kretifitas, 

kognitif tinggi, kritis, komunikasi-interaksi, sharing keterbukaan, dan 

sosialiasasi.  

10) Menumbuhkan rasa kebersamaan peserta didik melalui diskusi akhir 

dari pemecahan masalah.
58

 

Sedangkan kelemahan model pembelajaran problem solving adalah 

sebagai berikut:  

1) Memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan metode 

pembelajaran yang lain.  
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2) Beberapa pokok bahasan sangat sulit dalam menerapkan sebuah 

metode pembelajaran ini. Sehingga menyebabkan peserta didik sulit 

untuk melihat, mengamati, dan menyimpulkan kejadian atau konsep 

tersebut. 

3) Sulit mencari masalah yang benar-benar aktual dalam pembelajaran 

4) Adanya masalah yang tidak relevan dengan materi pembelajaran  

5) Menetukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan 

tingkat berpikir peserta didik memerlukan kemampuan dan 

keterampilan guru  

6) Mengubah kebiasaan peserta didik belajar merupakan kesulitan 

tersendiri bagi peserta didik untuk menerima informasi dari guru.
59 

Beberapa kelebihan model pembelajaran problem solving menurut Wina 

Sanjaya, di antaranya:  

1) Pemecahan masalah (problem solving) merupakan strategi yang cukup 

bagus untuk lebih memahami isi pelajaran.  

2) Pemecahan masalah (problem solving) dapat menantang kemampuan 

peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan kepuasan 

pengetahuan baru bagi peserta didik.  

3) Pemecahan masalah (problem solving) dapat meningkatkan aktivitas 

pembelajaran peserta didik.  
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4) Pemecahan masalah (problem solving) dapat membantu peserta didik 

bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami 

masalah dalam kehidupan nyata.  

5) Pemecahan masalah (problem solving) dapat membantu peserta didik 

untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab 

dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, pemecahan 

masalah itu juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri 

baik terhadap minat maupun proses belajarnya.  

6) Melalui pemecahan masalah (problem solving) bisa memperlihatkan 

kepada peserta didik bahwa setiap mata pelajaran ( sejarah, PKn, dan 

lain sebagainya ), pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu 

yang harus dimengerti oleh peserta didik, bukan hanya sekedar belajar 

dari guru atau dari buku-buku saja.  

7) Pemecahan masalah (problem solving) dianggap lebih menyenangkan 

dan disukai peserta didik.  

8) Pemecahan masalah (problem solving) dapat mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan 

kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru.  

9) Pemecahan masalah (problem solving) dapat memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka 

miliki dalam dunia nyata.  
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10) Pemecahan masalah (problem solving) dapat mengembangkan minat 

peserta didik untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada 

pendidikan formal telah berakhir.
60 

Sedangkan kelemahan model pembelajaran problem solving menurut 

Wina Sanjaya, di antaranya:  

1) Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, 

maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba.  

2) Keberhasilan melalui problem solving membutuhkan cukup waktu 

untuk persiapan.  

3) Tanpa pemahaman mangapa mereka berusaha untuk memecahkan 

masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa 

yang ingin mereka ingin pelajari.
61 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa 

keunggulan model pembelajaran problem solving adalah dapat membuat 

pendidikan di sekolah menjadi relevan dengan dunia kerja, peserta didik dapat 

terbiasa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil, serta dapat 

merangsang pengembangan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif dan 

menyeluruh. 
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3. Kemampuan Berpikir Peserta Didik 

a. Pengertian Kemampuan Berpikir Peserta Didik 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan.
62

 Kemampuan (ability) berarti kapasitas seorang individu untuk 

melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.
63

 Dari pengertian-pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan atau 

kecakapan seorang individu dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk 

mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. 

Lebih lanjut, Stephen P. Robbins & Timonthy A. Judge menyatakan 

bahwa kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri atas dua 

kelompok faktor, yaitu:  

1) Kemampuan Intelektual (Intelectual Ability), merupakan kemampuan 

yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental (berpikir, 

menalar dan memecahkan masalah).  

2) Kemampuan Fisik (Physical Ability), merupakan kemampuan 

melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan, 

dan karakteristik serupa.
64

 

Berdasarkan kedua kemampuan tersebut, berpikir merupakan bagian dari 

kemampuan intelektual. Secara umum berpikir berasal dari kata pikir dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah akal budi, ingatan, angan-angan. berpikir 
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artinya mempunyai pikiran dan mempunyai akal; Pikiran yaitu hasil berpikir, dan 

pemikiran merupakan proses, cara, perbuatan memikir, sedangkan pemikir adalah 

orang cerdik, pandai, serta hasil pemikirannya dimanfatkan oleh orang lain.
65

 

Menurut Santrock, berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan 

mentransformasi informasi dalam memori.
66

 Menurut pendapat Wade dan Tavris 

bahwa “Berpikir merupakan suatu manipulasi informasi secara mental”.
67

 

Sedangkan menurut Solso dkk. bahwa “Berpikir adalah proses yang membentuk 

representasi mental baru melalui transformasi informasi oleh interaksi kompleks 

dari atribusi mental yang mencakup pertimbangan, pengabstrakan, penalaran, 

penggambaran, pemecahan masalah logis, pembentukan konsep, kreativitas, dan 

kecerdasan”.
68

 

Menurut Valentine, berpikir dalam kajian psikologis secara tegas menelah 

proses dan pemeliharan untuk suatu aktivitas yang berisi mengenai bagaimana 

yang dihubungkan dengan gagasan-gagasan yang diarahkan untuk beberapa 

tujuan yang diharapkan.
69

 Menurut Mulyono dalam Hidayatullah berpikir 

merupakan kegiatan yang tidak terlihat, dan apa yang dipikirkan tentu orang lain 

tidak akan mengetahui, jika tidak diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. 
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Bahasa merupakan salah satu yang digunakan sebagai simbol untuk menjelaskan 

isi pikiran.
70

  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan berpikir adalah suatu aktivitas mental, yang berkaitan dengan 

kesadaran dan juga proses dalam memahami, menalar, menganalisis, 

mengidentifikasi suatu permasalahan untuk mendapatkan suatu solusi atau 

pemecahan masalah. 

Apabila dihubungkan dengan pengertian kemampuan dan berpikir, maka 

yang dimaksud dengan kemampuan berpikir adalah kemampuan individu untuk 

menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau 

peristiwa.
71

 Dengan demikian kemampuan berpikir adalah kemampuan pada 

ranah mental yang biasa disebut ranah kogitif. Sebagaimana yang dikemukakan 

Anas Sudijono ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak).
72

 Robert M . Gagne dalam W . S .Winkel juga menyatakan bahwa ”ruang 

gerak pengaturan kegiatan kognitif adalah aktivitas mentalnya sendiri.”
73

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir adalah kemampuan kognitif adalah kemampuan yang dapat 

diamati dari aktivitas mental (otak) untuk memperoleh pengetahuan melalui 

pengalaman sendiri yang berkaitan kegiatan dalam memahami, menalar, 
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menganalisis, mengidentifikasi suatu permasalahan untuk mendapatkan suatu 

solusi atau pemecahan masalah.  

b. Konsep Kemampuan Berpikir dalam Perspektif Islam 

Dalam Al-Quran Surah Ali-Imran ayat 190 Allah SWT memberitakan: 

                              

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 

dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” (Ali Imran: 

190).
74

 

Termasuk didalamnya adalah anjuran kepada hamba untuk memikirkan 

ciptaannya, memperhatikan dengan seksama tandatandanya dan merenungkan 

proses penciptaannya. Allah menyebut secara umum firmannya, (ايات) “tanda-

tanda” dan tidak berfirman menurut kepentingan seseorang, yang berindikasi 

kepada banyaknya dan keumumannya. Yang demikian itu karna mengandung 

tanda-tanda yang menakjubkan yang membuat decak kagum orang-orang yang 

memandangnya dan memuaskan orang-orang yang memikirkannya, menarik hati 

orang-orang yang jujur, membangunkan akal yang jernih terhadap tuntutan-

tuntutan Ilahiyah.
75

 Allah mengkhususkan tanda-tanda itu kepada orang-orang 

yang berakal, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki akal pikiran dan 

merekalah orang-orang yang dapat mengambil mamfaat darinya yang 
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memperhatikan dengan akal pikiran mereka dan bukan dengan hanya pandangan 

mereka saja.
76

 

Selanjutnya pada ayat 191 dalam Surah Ali-Imran, Allah menjelaskan 

sifat-sifat orang-orang yang berakal, yaitu: 

                         

                        

 (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 

(seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-

sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka (Ali Imran: 

191).
77

 

 Ayat ini menunjukkan bahwa berpikir adalah “ibadah yang merupakan 

salah satu sifat diantara sifat-sifat para wali Allah yangberilmu. Apabila mereka 

memikirkannya, niscaya mereka akan mengetahui bahwa Allah SWT tidaklah 

menciptakan mereka sia-sia”.
78

 

Di samping itu, bentuk pemuliaan agung yang lainnya adalah anugerah 

akal yang Allah berikan kepada manusia. Ini merupakan anugerah yang berpotensi 

dapat meninggikan derajat manusia di atas makhluk-makhluk Allah S.W.T yang 

lainnya. Baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Berkaitan dengan 

hal ini Allah S.W.T berfirman dalam surat al-Isra ayat 70: 
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dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka 

di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami 

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang 

telah Kami ciptakan. (Ali Imran: 70).
79

 

Ayat di atas secara eksplisit mengatakan bahwa Allah S.W.T telah 

memuliakan dan melebihkan manusia di atas hamba-hamba-Nya yang lain. Dan di 

antara perkara yang melebihkan manusia dari makhluknya yang lain adalah akal. 

Akan tetapi, bukan berarti dengan berbekal akal semata manusia mampu menjadi 

makhluk yang mulia sebagaimana bentuknya. Karena bisa jadi walaupun ia 

berakal tetapi ketika tidak difungsikan secara baik dan benar maka derajat tinggi 

yang diidamkan tidak dapat dicapai. Bahkan justru sebaliknya, situasi di atas akan 

mengantarkannya kepada perilaku yang amoral dan dekadentif. Atau akan 

melahirkan pemikir-pemikir yang memiliki pandangan-pandangan yang secara 

sadar ataupun tidak, dapat memberikan dampak negatif terhadap peradaban 

manusia.  

c. Jenis Kemampuan Berpikir Peserta Didik 

Menurut Anderson dan Krathwohl, kemampuan berpikir peserta didik 

terbagi dalam dua jenis yaitu sebagai berikut: 

1) Kemampuan berpikir tingkat dasar (lower order thinking) 
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Kemampuan berpikir tingkat dasar (lower order thinking) yaitu 

kemampuan yang hanya menggunakan proses terbatas pada hal-hal 

rutin dan bersifat mekanis.  

2) Kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking)  

Kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking) yaitu 

kemampuan yang membuat peserta didik dapat menginterpretasikan, 

menganalisa atau bahkan mampu memanipulasi informasi sebelumnya 

sehingga tidak monoton.
80

     

1) Kemampuan Berpikir Tingkat Dasar (Lower Order Thinking) 

a) Pengertian Kemampuan Berpikir Tingkat Dasar (Lower Order 

Thinking) 

 

Lower Order Thinking Skills atau LOTS adalah mengasah aspek 

mengingat (remembering), memahami (understanding), dan mengaplikasikan 

(Applying) yang merupakan low order of thinking skills. 
81

 Lower order thinking 

mewakili aplikasi rutin, mekanisme dan penggunaan pemikiran yang terbatas 

(Martalyna, Wardono, dan Kartono, 2018).
82

 Kemampuan berpikir tingkat rendah 

(LOTS) didefinisikan sebagai kemampuan dalam mengetahui dan mengingat 

sesuatu konsep dasar (Sutrisno, Supriyono, dan Supriana, 2018).
83

  

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka Lower order thinking skills 

(LOTS) atau keterampilan berpikir tingkat rendah adalah suatu proses berpikir 

                                                 
80

 L. W. Anderson, & D. R. Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, 

Pengajaran, dan Asesmen. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), h. 45 
81

 Tony Thompson. Mathematics Teachers‟ Interpretation of Higher-Order Thinking in 

Bloom‟s Taxonomy. IEJME.Vol 3, No 2, (2008), h 96-109. 
82

 Martalyna, W. Wardono. Kartono. Integrasi Keterampilan Higher Order Thinking 

Skills dalam Persepektif Literasi Matematika. PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika, 

2018. h. 23-25 
83

 Sutrisno, F. H. & Supriyono, K. H. & Supriana. E. (2018). Eksplorasi LOTS dan HOTS 

Optik Geometri Siswa SMA. Momentum: Physic Education Journal, Volume 2, No.1. h. 21-28. 



59 

 

yang menggunakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menerapkan dalam 

menghadapi suatu permasalahan. 

b) Indikator Kemampuan Berpikir Tingkat Dasar (Lower Order 

Thinking) 

 

LOTS atau Lower Order Thinking Skills berada pada tingkatan C1 – C3 

pada taksonomi bloom. C1 yaitu Mengetahui, C2 yaitu Memahami, dan C3 yaitu 

Mengaplikasikan. Indikator LOTS adalah apabila kata kerja operasional 

menggunakan kata kerja tingkatan C1 – C3 pada taksonomi bloom. 

(1) Pada tingkatan C1 kata kerja operasional yang digunakan adalah 

mengetahui, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, 

mengidentifikasikan, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi 

indeks, memasangkan, menamai, menandai, membaca, menyadari, 

menghafal, meniru, mencatat, mengulang, mereproduksi, meninjau, 

memilih, dan menyatakan.   

(2) Pada tingkatan C2 kata kerja operasional yang digunakan adalah 

memahami, memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, 

merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, 

mengkontraskan, mengubah, mempertahankan, menguraikan, menjalin, 

membedakan, mendiskusikan, menggali, mencontohkan, menerangkan, 

mengemukakan, mempolakan, memperluas, menyimpulkan, dan 

meramalkan.  

(3) Pada tingkatan C3 kata kerja operasional yang digunakan adalah 

mengaplikasikan, menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, 

menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi, 
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menghitung, membangun, mengurutkan, membiasakan, mencegah, 

menggambarkan, menggunakan, menilai, melatih, menggali, 

mengemukakan, mengadaptasi, menyelidiki, mengoperasikan, dan 

mempersoalkan.
84

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kemampuan berpikir 

tingkat rendah lebih ditujukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam 

mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuannya, sehingga 

kemampuan tersebut masuk ke dalam pengetahuan dasar yang harus dimiliki 

peserta didik sebagai dasar baginya memperoleh kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. 

2) Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi (Higher Order Thinking) 

a) Pengertian Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi (Higher Order 

Thinking) 

 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi/ Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

adalah proses berpikir yang mengharuskan peserta didik untuk memanipulasi 

informasi dan ide-ide dalam cara tertentu yang memberi mereka pengertian dan 

implikasi baru.
85

 Limpan menggambarkan berpikir tingkat tinggi melibatkan 

berpikir kritis dan kreatif yang dipandu oleh ide-ide kebenaran yang masing-

masing mempunyai makna. Berpikir kritis dan kreatif saling ketergantungan, 

seperti juga kriteria dan nilai-nilai, nalar dan emosi.
86
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Menurut Ernawati, berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking 

Skills (HOTS) merupakan cara berpikir yang tidak lagi hanya menghafal secara 

verbalistik saja namun juga memaknai hakikat dari yang terkandung diantaranya, 

untuk mampu memaknai makna dibutuhkan cara berpikir yang integralistik 

dengan analisis, sintesis, mengasosiasi hingga menarik kesimpulan menuju 

penciptaan ide-ide kreatif dan produktif.
87

 Menurut Anderson dan Krathwohl 

dalam bukunya Pipit Higher, kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam level kognitif hirarki dari taksonomi 

berpikir Bloom.
88

 

Menurut Thomas & Thorne dalam Nugroho, kemampuan berpikir tingkat 

tinggi atau HOTS merupakan cara berpikir yang lebih tinggi daripada 

menghafalkan fakta, mengemukakan fakta atau menerapkan peraturan, rumus, dan 

prosedur. HOTS mengharuskan kita melakukan sesuatu berdasarkan fakta.
89

 

Schraw dan Robinson mendefinisikan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam 

konteks terkini sebagai kemampuan yang meningkatkan bentuk pemahaman yang 

lebih dalam dan konseptual.
90

 King, Godson, & Rohani menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir tingkat tinggi melibatkan berbagai proses berpikir yang 

diterapkan pada situasi yang kompleks dan memiliki banyak variabel.
91
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Berdasarkan beberapa pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi/ Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

adalah kemampuan berpikir yang bukan hanya sekedar mengingat, menyatakan 

kembali, dan juga merujuk tanpa melakukan pengolahan, akan tetapi kemampuan 

berpikir untuk menelaah informasi secara kritis, kreatif, berkreasi dan mampu 

memecahkan masalah.  Dengan demikian kemampuan berpikir tingkat tinggi atau 

HOTS (High Order Thingking Skill) adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi 

yang harus ada pada diri peserta didik yang tidak hanya menguji kemampuan 

intelektual dalam hal ingatan tetapi juga menguji pada kemampuanmengevalusi, 

kreatifitas, analisis dan berpikir kritis tentang pemahaman peserta didik terhadap 

suatu mata pelajaran dan lebih menekankan pada pemikiran-pemikiran kritis 

terhadap suatu penyelesaian permasalahan. Jadi disini keterampilan berpikir 

tingkat tinggi tidak hanya menguji pada keterampilan menghafal sebuah materi 

pelajaran tetapi lebih kepada penerapan. 

b) Macam-Macam Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi (Higher Order 

Thinking) 
 

Menurut Widana karakteristik peserta didik yang memiliki kemampuan 

berpikir tingkat tinggi adalah: 

(1) Kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar;  

(2) Kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda.  
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(3) Menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan 

cara-cara sebelumnya.
92

 

 Menurut Conklin, kemampuan berpikir tingkat tinggi mencakup dua 

karakteristik utama yaitu kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif.
93

 

Macam-macam kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diungkapkan Resnick 

diantaranya adalah non-algoritmik, bersifat kompleks, multiple solutions (banyak 

solusi), melibatkan variasi pengambilan keputusan dan interpretasi, penerapan 

multiple criteria (banyak kriteria), dan bersifat effortful (membutuhkan banyak 

usaha).
94

 Sedangkan menurut Brookhart kemampuan berpikir tingkat tinggi 

(HOTS) meliputi kemampuan analisis, evaluasi dan kreasi, penalaran logis 

(logical reasoning), pengambilan keputusan (judgement), berpikir kritis, 

pemecahan masalah, kreativitas dan berpikir kreatif.
95

   

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka kemampuan berpikir 

tingkat tinggi ada beberapa macam yaitu sebagai berikut: 

(1)  Critical Thinking 

Critical Thinking atau berpikir kritis adalah keterampilan 

fundamental pada pembelajaran di abad ke-21. Keterampilan 

berpikir kritis mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, 
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mensintesis informasi yang dapat dibelajarkan, dilatihkan dan 

dikuasai. 

(2) Collaborative 

Kolaborasi adalah kerjasama siswa dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan dengan siswa lain atau dapat secara berkelompok. 

Dalam bekerjasama, siswa diberikan kesempatan untuk bereksplorasi 

bersama dengan temannya seluas mungkin. 

(3) Creativity 

Creativity diperlukan untuk mencapai kesuksesan profesional dan 

personal, dan memerlukan keterampilan berinovasi serta semangat 

berkreasi. Kreativitas dan inovasi akan semakin berkembang jika 

siswa memiliki kesempatan untuk berpikir divergen. 

(4) Communication 

Kemampuan komunikasi yang baik merupakan keterampilan yang 

sangat berharga di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan komunikasi mencakup keterampilan dalam 

menyampaikan pemikiran dengan jelas dan persuasif secara oral 

maupun tertulis, kemampuan menyampaikan opini dengan kalimat 

yang jelas, menyampaikan perintah dengan jelas, dan dapat 

memotivasi orang lain melalui kemampuan berbicara.
96

 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa kemampuan 

berpikir tingkat tinggi ada beberapa macam yang memiliki karakteristik sesuai 
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dengan macam kemampuan tersebut. Artinya dalam pembelajaran di abad ke-21, 

peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir tinggi tinggi tersebut 

yang meliputi kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. 

c) Indikator Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi (Higher Order 

Thinking) 
 

Adapun menurut Krathwohl, indikator untuk mengukur kemampuan 

berpikir tingkat tinggi meliputi
97

:  

(1) Menganalisis  

(a) Menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau 

menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk 

mengenali polah atau hubungannya  

(b) Mampu mengenali serta membedaka faktor penyebab dan akibat dari 

sebuah skenario yang rumit  

(c) Mengidentifikasi/merumuskan pertanyaan  

(2) Mengevaluasi  

(a) Memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan dan metodologi 

dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk 

memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya  

(b) Membuat hipotesis, mengkritik dan melakukan pengujian  

(c) Menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan  
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(3) Mengkreasi  

(a) Membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu  

(b) Merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah  

(c) Mengorganisasikan usur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur 

baru yang belum pernah ada sebelumnya. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

 

Indikator Sub Indikator Objek 

Pengetahuan 

Menganalisis Membedakan 

Mengorganisasikan 

Mengantribusikan/Menghubungkan 

Konseptual 

Mengevalusasi Memeriksa/Mengecek 

Mengkritisi 

Prosedural 

Mengkreasikan Merumuskan/Membuat Hipotesis 

Merencanakan 

Memproduksikan/Membuat 

 

Metakognitif 

Tidak semua soal masuk kategori soal kemampuan berpikir tingkat tinggi, 

karena dalam Kemdikbud dijelaskan beberapa kategori agar sebuah soal dapat 

dikatakan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu apabila soal tersebut 

dapat mengukur kemampuan: 

(1) Transfer satu konsep ke konsep lainnya 

(2) Memproses dan menerapkan informasi 

(3) Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda 

(4) Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah 
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(5) Menelaah ide dan informasi secara kritis.
98

  

 Sementara itu, mengenai bentuk dari soal kemampuan berpikir tingkat 

tinggi itu sendiri, beberapa ahli telah menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dapat di ukur melalui soal dengan bentuk tugas ataupun tes, yang di 

susun berdasarkan aspek-aspek dan indikator yang terdapat pada kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui 

tugas dapat menggunakan rubrik yang dikembangkan secara lokal untuk tujuan 

mengevaluasi kemampuan berpikir. Sedangkan untuk pengukuran kemampuan 

berpikir tingkat tinggi melalui tes dapat menggunkan soal pilihan ganda (multiple 

choice), soal uraian (essay) maupun uraian bentuk soal lainnya. Masing-masing 

bentuk tes baik pilihan ganda maupun uraian memiliki kelebihan dan kelemahan 

masing-masing.
99

 

Dari beberapa uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar 

mengingat, memahami, dan menerapkan namun juga menuntut kemampuan 

menganalisis, mengevaluasi dan mencipta sebagai indikator dapat dikatakannya 

berpikir tersebut merupakan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Untuk soal tipe 

kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan soal yang direncanakan untuk 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dimana kemampuan 

tersebut dapat di ukur ketika peserta didik mengerjakan soal tipe kemampuan 

berpikir tingkat tinggi itu sendiri yang mana bentuk dari soal yang disajikan dapat 
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berbentuk tugas maupun tes dengan tetap memperhatikan indikator kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dan cangkupan KD pada materi yang sedang dipelajari. 

Dengan demikian, dalam berpikir peserta didik memiliki dua jenis 

kemampuan, yaitu kemampuan tingkat dasar dan kemampuan tingkat tinggi. 

Dalam praktiknya peserta didik harus memiliki kedua tingkat kemampuan 

tersebut dikarenakan masing-masing tingkat kemampuan tersebut memiliki 

fungsinya tersendiri. Sebagaimana yang dikemukakan bahwa Anderson dan 

Krathwohl  bahwa kemampuan berpikir tingkat rendah umumnya hanya 

difokuskan pada kemampuan mengingat informasi,  mengumpulkan informasi, 

dan menjelaskan ulang suatu informasi dengan kata-kata sendiri. Sedangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi umumnya selalu dikaitkan dengan kemampuan 

berpikir yang lebih kompleks dan abstrak.
100

 

d. Indikator Kemampuan Berpikir Peserta Didik 

Kemampuan berpikir peserta didik berada pada dimensi kognitif. Pada 

ranah konitif meliputi perubahan-perubahan dalam segi penguasaan pengetahuan 

dan perkembangan keterampilan/kemampuan yang diperlukan untuk 

menggunakan pengetahuan tersebut.
101

 Bloom membagi tingkat kemampuan atau 

tipe hasil belajar yang termasuk aspek kognitif menj adi enam yaitu, pengetahuan 

hafalan, pemahaman atau komprehensi, penerapan aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi.
102
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Pada tahun 1990-an, Lorin Anderson yang merupakan murid dari 

Benyamin Bloom memimpin suatu kelompok kerja untuk memperbaiki taksonomi 

Bloom dalam menghadapi abad 21. Hasil dari pekerjaan tim yang dipimpin oleh 

Andeson ini adalah perubahan signifikan pada perbaikan struktur ranah kognitif 

menjadi mengingat, memehami, menerapkan, menganalisis, menilai dan 

menciptakan.
103

 

Untuk lebih jelasnya perbandingan taksonomi Bloom dan taksonomi 

perbaikan Anderson dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.2 

Perbandingan Taksonomi Bloom Dan Taksonomi Perbaikan Anderson
104

 

Tingkatan Taksonomi Bloom Taksonomi Perbaikan 

Anderson 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

Pengetahuan 

Pemahaman 

Penerapan 

Analisis 

Sintesis 

Penilaian 

Mengingat 

Memahami 

Menerapkan 

Menganalisis 

Menilai 

Menciptakan 

  

 

Perbaikan penting yang dikemukakan Anderson adalah perubahan dari 

kata benda ke kata kerja. Perubahan ini disebabkan taksonomi perlu 

mencerminkan berbagai bentuk atau cara berpikir dalam suatu proses yang aktif. 

Dengan demikian penggunaan kata kerja lebih sesuai daripada kata benda. Selain 

itu dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa beberapa subkatagori juga 

mengalami perbaikan dan perubahan. Pengetahuan merupakan hasil berpikir, 

sehingga diperbaiki menjadi mengingat yang menunjukkan suatu proses berpikir 

tingkat awal.  
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Pemahaman diperbaiki menjadi memahami, kemudian sintesis diubah 

menjadi menilai yang menunjukkan proses berpikir pada masing-masing katagori. 

Akibatnya urutan dari taksonomi juga berubah. Menilai ditempatkan setelah 

menganalisis kemudian ditempatkan menciptakan sebagai pengganti sintesis. Hal 

ini dilakukan untuk menempatkan hirearki dari proses berpikir yang paling mudah 

ke proses penciptaan yang lebih rumit dan sulit. 

 Berikut akan dijelaskan masing-masing katagori ranah kognitif menurut 

taksonomi Bloom dan taksonomi perbaikan Anderson, yaitu sebagai berikut:  

1) Taksonomi Bloom 

a) Pengetahuan hafalan 

Pengetahuan hafalan disebut Bloom dengan istilah knowledge, ialah 

tingkat kemampuan yang hanya meminta peserta didik untuk mengenal atau 

engetahui konsep, fakta, istilah tanpa harus mengerti atau menilai.
105

 Dalam hal 

ini peserta didik hanya dituntut untuk menyebutkan kembali atau menghafal saja. 

Dan tipe pengetahuan hafalan ini termasuk tingkat yang paling rendah, karena 

sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yang masih kecil, misalnya 

untuk peserta didik-peserta didik SD/MI. Selain itu tipe ini kurang 

mengungkapkan kemampuan berpikir peserta didik, yang terpenting peserta didik 

hafal atau dapat menyebutkan tanpa memperhatikan apakah peserta didik 

mengerti atau memahami dengan apa yang dihafal atau disebutkannya tersebut. 

Rumusan TIK (Tujuan Instruksional Khusus) yang mengukur jenjang 

penguasaan yang bersifat ingatan/hafalan ini biasanya menggunakan kata kerja 
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operasional, antara lain: menyebutkan, menunjukkan, mengenal, mengingat 

kembali, mendefinisikan.
106

 Untuk itu bentuk tes yang biasanya dipakai untuk 

mengungkapkan pengetahuan hafalan adalah soal-soal bentuk pilihan berganda, 

melengkapi, dan isian.
107

 

Berdasarkan kedua hal tersebut, maka apabila seorang guru ingin 

mengetahui kemampuan ingatan atau hafalam peserta didik-peserta didiknya, 

maka hal pertama yang harus dilakukan guru adalah merumuskan TIK yang 

menuntut penguasaan akan kemampuan mengingat atau menghafal. Dalam 

membuat soal-soal tes, tidak perlu guru membuat soal yang berupaya 

mengungkapkan segi pemahaman peserta didik atau kemampuan berpikir kritis. 

Cukup bentuk soal  pilihan berganda atau isian yang berupa mendefinisikan, 

memberikan contoh, menuliskan, menyebutkan, dan sebagainya.  

b) Pemahaman atau Komprehensi 

Yang dimaksud dengan pemahaman atau komprehensi adalah tingkat 

kemampuan yang mengharapkan peserta didik mampu memahami arti atau 

konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya.
108

 Berdasarkan definisi tersebut 

jelaslah bahwa dalam komprehensi, peserta didik tidak hanya hafal secara 

verbalistis, tetapi peserta didik juga harus memahami konsep dari masalah atau 

fakta yang ditanyakan gurunya. Dengan pemahaman, peserta didik diminta untuk 

membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta 

atau konsep. 
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Pengetahuan komprehensi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu : a. 

pengetahuan komprehensi terjemahan, b. pengetahuan komprehensi penafsiran, 

dan c. pengetahuan komprehensi ekstrapolasi, yaitu peserta didik mampu melihat 

di balik yang tertulis atau dapat memperluas persepsinya dalam arti waktu, 

dimensi, kasus atau masalahnya.
109

 

Pemahaman tingkat terjemahan, misalnya peserta didik dapat menjelaskan 

arti Lailatul Qadar dan dapat menjelaskan fungsi shalat bagi kehidupan pribadi 

seorang muslim. Untuk pemahaman tingkat penafsiran contohnya, peserta didik 

dapat menghubungkan beberapa ayat Al-Quran dengan kejadian sekarang. 

Sedangkan pemahaman ekstrapolasi contohnya adalah mengapa daging babi 

diharamkan dalam ajaran Islam.  

Dengan demikian kata kerja operasional yang biasa dipakai dalam 

rumusan TIK untuk jenjang pemahaman, diantaranya adalah membedakan, 

mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, 

menjelaskan, mendemonstrasikan, memperkirakan, menentukan, dan mengambil 

kesimpulan. 

c) Aplikasi atau penerapan 

Untuk penerapan atau aplikasi ini peserta didik dituntut untuk memiliki 

kemampuan untuk menseleksi atau memilih suatu abstrasi tertentu (konsep, 

hukum, dalil, aturan, gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam situasi 

baru dan menerapkannya secara benar.
110

 Dengan kata lain, pada tingkat aplikasi 

ini peserta didik dapat menerapkan pengetauan yang ia peroleh  pada situasi yang 
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kongkret. Misalnya setelah peserta didik diajari bagaimana cara berwudhu, 

kemudian peserta didik diberi tugas untuk menerapkan tata cara berwudhu 

tersebut secara langsung. 

Pengetahuan aplikasi lebih tepat dan lebih mudah diukur dengan tes yang 

berbentuk uraian (tes essay) daripada tes objektif.
111

 Hal ini dikarenakan pada 

tingkat ini peserta didik dituntut untuk mengaplikasikan semua pengetahuan yang 

telah ia peroleh. Untuk itu kata kerja operasional untuk rumusan TIK yang dapat 

dipergunakan seperti menggunakan, menerapkan, menyusun, mengklasifikasikan. 

d) Analisis 

Dalam tugas analisis ini peserta didik diminta untuk menganalisa suatu 

hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep-konsep dasar.
112

 Pada tingkat 

analisis peserta didik diharapkan dapat memahami dan sekaligus dapat memilah-

milahnya menjadi bagian-bagian.
113

 Dengan demikian pada tingkat analisis 

peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami dan 

menguraikan bagaimana proses terjadinya sesuatu, cara bekerjanya sesuatu juga 

sistematikanya. Perumusan TIK yang dapat dipergunakan untuk memenuhi 

tingkat  analisis ini antara lain; membedakan, menemukan, mengklasifikasikan, 

membandingkan, dan menganalisis. 

e) Sintesis 

Dengan kemampuan sintesis peserta didik dituntut untuk dapat 

menemukan hubungan kausal atau urutan tertentu sehingga menjadi suatu 
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kesatuan yang terintegritas.
114

 Misalnya peserta didik dapat menyimpulkan suatu 

kejadian hasil dari observasi. Untuk dapat melakukan sintesis ini peserta didik 

dituntut untuk berpikir kreatif, mencari-cari jawaban permasalahan tersebut yang 

tidak akan ditemukan jawabannya secara jelas walaupun ia membuka 

buku/catatannya. 

Untuk merumuskan TIK tingkat sintesis ini digunakan kata kerja 

operasional, antara lain; menghubungkan, mengkhususkan, mengembangkan, 

mengorganisasi, menyintesis, mengklasifikasikan, menyimpulkan. Contohnya ada 

bermacam-macam binatang yang haram dimakan dalam Islam, coba sebutkan 

binatang-binatang tersebut berdasarkan klasifikasi sebab diharamkan dimakan. 

Kemampuan berpikir sintesis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe 

yaitu : 

 Kemampuan menemukan hubungan yang unik, seperti kemampuan 

mengkomunikasikan gagasan, perasaan, atau pengalamannya dalam 

bentuk tulisan, gambar, symbol ilmiah dan lainnya. 

 Kemampuan menyusun suatu rencana atau langkah-langkah operasional 

dari suatu tugas atau masalah yang diketengahkan. 

 Kemampuan mengabtraksikan sejumlah besar fenomena, data atau hasil 

observasi menjadi teori, hipotesis, skema, model.
115
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f) Evaluasi 

Kemampuan evaluasi maksudnya adalah, peserta didik diminta untuk 

membuat suatu penilaian tentang suatu pernyataan, konsep, situasi, berdasarkan 

suatu kriteria tertentu.
116

  

Mengevaluasi dalam aspek kognitif ini menyangkut masalah benar atau 

salah yang didasarkan atas prinsip pengetahuan. Misalnya, suatu pertanyaan yang 

menyangkut tipe ini adalah: menurut pendapat Anda bagaimana hukum bunga 

tabungan di Bank ?, atau menurut pendapat para ulama bahwa inseminasi buatan 

pada manusia dilarang dalam hukum Islam, bagaimana menurut saudara ? 

2) Taksonomi Perbaikan Anderson 

a) Mengingat 

 Yaitu proses awal dimana peserta didik dapat menjelaskan jawaban 

factual, menguji ingatan dan pengenalan. Untuk mengetahui tingkat ingatan 

peserta didik tersebut maka digunakan kata kerja memilih, menguraikan, 

mendefinisikan, menunjukkan, memebri label, mendaftar, menempatkan, 

mengingat, mengutip, menyatakan. 

 Contoh pertanyaan untuk mengetahui tahap mengingat ini misalnya: 

 Siapa saja yang disebut Ulul Azmi ? 

 Kapan dan dimana turunnya wahyu pertama? 

 Ceritakan kembali kejadian ketika Rasulullah akan lahir ke dunia yang 

tertulis dalam surat Al-Fiil? 
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b) Memahami 

 Yaitu peserta didik mampu menerjemahkan, menjabarkan, menafsirkan 

dan membuat perhitungan. Kata kerja yang dapat dipakai untuk mengevaluasi 

tahap memahami ini adalah menggolongkan, mendemonstrasikan, membedakan, 

menerangkan, memberi contoh, menggambarkan, menafsirkan, menulis kembali, 

merangkum, menerjemahkan, dan menjabarkan. 

 Contoh pertanyaan untuk mengetahui pencapaian tahap ini yaitu: 

 Berikan contoh binatang yang haram di makan karena berkuku tajam? 

 Jelaskan mengapa shalat itu dikatakan tiang agama? 

c) Menerapkan 

 Maksudnya adalah memahami kapan menerapkan; mengapa menerapkan; 

serta mengenali pola penerapan ke dalam situasi yang barum tidak biasa dan agat 

berlainan. Kata kerja yang digunakan: menerapkan, menentukan, menjelaskan, 

mengelola, mengatur, menyiapkan, menghasilkan, memilih, membuat sketsa, 

menyelesaikan dan menggunakan. 

d) Menganalisis 

 Maksudnya peserta didik mampu memecahkan ke dalam bagian, bentuk 

dan pola, misalnya peserta didik mampu menganalisis, mengategorikan, 

mengelompokkan, membandingkan, membedakan, menyimpulkan, membagi, 

melaksanakan survey. 

 Contoh pertanyaannya: 

 Bagaimana fungsi dari puasa di bulan Ramadhan? 

 Apa yang dimaksud dalam kandungan surat Al-Ikhlas ? 
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e)  Menilai 

 Maksudnya adalah peserta didik mampu menyatakan criteria dan 

mengapa. Kata kerja yang digunakan seperti menghargai, mempertimbangkan, 

mengkritik, mempertahankan, dan membandingkan. Contohnya: 

 Bagaimana pendapatmu tentang ungkapan dosa warisan? 

 Mana yang lebih penting antara shalat fardhu dan salat sunat? 

f)  Menciptakan 

 Yaitu peserta didik mampu menggabungkan unsure-unsur ke dalam 

bentuk, atau pola yang sebelumnya kurang jelas. Kata kerja yang digunakan 

adalah memilih, menentukan, menggabungkan, mengarang, menciptakan, 

mendesain, melakukan, membuat hipotesis, menemukan, mengelola, memainkan 

peran, dan menceritakan.
117

 

 Lebih lanjut, untuk kepentingan perumusan tujuan evaluasi belajar, 

Benjamin S. Bloom mengklasifikasikan jenjang proses berpikir dalam ranah 

kognitif sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Kemampuan Berpikir Menurut Taksonomi Bloom
118

 

 

Tingkat 

Kemampuan 

Berpikir 

Ciri-ciri 

1. Knowledge  Jenjang belajar terendah  

 Kemampuan mengingat fakta-fakta  

 Kemampuan menghafalkan rumus, definisi, prinsip, 

prosedur  

 Dapat mendeskripsikan 

2. Comprehension  Mampu menerjemahkan (pemahaman menerjemahkan)  
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 Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara verbal  

 Pemahaman ekstrapolasi  

 Mampu membuat estimasi 

3. Application  Kemampuan menerapkan materi pelajaran dalam situasi 

baru  

 Kemampuan menetapkan prinsip atau generalisasi pada 

situasi baru  

 Dapat menyusun problema-problema sehingga dapat 

menetapkan generalisasi  

 Dapat mengenali hal-hal yang menyimpang dari prinsip 

dan generalisasi  

 Dapat mengenali fenomena baru dari prinsip dan 

generalisasi  

 Dapat meramalkan sesuatu yang akan terjadi 

berdasarkan prinsip dan generalisasi  

 Dapat menentukan tindakan tertentu berdasarkan 

prinsip dan generalisasi  

 Dapat menjelaskan alasan penggunaan prinsip dan 

generalisasi. 

4. Analysis  Dapat memisah-misahkan suatu integritas menjadi 

unsur-unsur, menghubungkan antarunsur, dan 

mengorganisasikan prinsipprinsip  

 Dapat mengklasifikasikan prinsip-prinsip  

 Dapat meramalkan sifat-sifat khusus tertentu  

 Meramalkan kualitas/kondisi  

 Mengetengahkan pola tata hubungan, atau sebabakibat  

 Mengenal pola dan prinsip-prinsip organisasi materi 

yang dihadapi  

 Meramalkan dasar sudut pandangan atau kerangka 

acuan dari materi. 

5. Synthesis  Menyatukan unsur-unsur, atau bagian-bagian mnejadi 

satu keseluruhan  

 Dapat menemukan hubungan yang unik  

 Dapat merencanakan langkah yang kongkrit  

 Dapat mengabstraksikan suatu gejala, hipotesa, hasil 

penelitian, dan sebagainya 

6. Evaluation  Dapat menggunakan kriteria internal dan kriteria 

eksternal  

 Evaluasi tentang ketetapan suatu karya/dokumen 

(kriteria internal)  

 Menentukan nilai/sudut pandang yang dipakai dalam 

mengambil keputusan (kriteria internal)  

 Membandingkan karya-karya yang relevan (eksternal)  

 Mengevaluasi suatu karya dengan kriteria eksternal  
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 Membandingkan sejumlah karya dengan sejunlah 

kriteria ekternal 

 

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa proses kemampuan berpikir 

peserta didik berjenjang dari tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi sampai ke 

kemampuan berpikir tingkat yang paling rendah. Revisi taksonomi tersebut 

memberikan gambaran bahwa yang termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat 

rendah yaitu mengingat,  memahami dan mengaplikasikan. Sedangkan yang 

termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah menganalisis, 

mengevaluasi dan berkreasi. Hal tersebut sesuai dengan dimensi proses kognitif 

yang semakin meningkat dari mengingat sampai berkreasi. Sebagaimana yang 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tingkatan Proses Kognitif menurut Anderson dan Krathwohl 
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4. Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Peserta Didik 

Hasil penelitian Awi Dassa, menunjukkan: (1) nilai rata-rata kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa yang diajar dengan model pembelajaran treffinger 

dengan pendekatan saintifik lebih besar dari 40 (kategori cukup baik), (2) nilai 

rata-rata gain ternormalisasi lebih besar dari 0,3 (kategori sedang), (3) terdapat 

peningkatan yang signifikan hasil belajar pada kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa sebelum dan setelah penerapan model pembelajaran treffinger dengan 

pendekatan saintifik. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran treffinger dengan 

pendekatan saintifik efektif diterapkan pada siswa kelas VIII SMP.
119

 

Penelitian lainnya juga menemukan bahwa model pembelajaran treffinger 

berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan hots matematika pada siswa kelas 

IV SD Negeri 101809 Ajibaho dan diperoleh nilai N-gain sebesar 0,33 dari hasil 

pre-test dan post test atau dapat dikatakan bahwa pembelajaran menggunakan 

model treffinger efektif digunakan dalam pembelajaran matematika khususnya 

materi faktor dan kelipatan termasuk dalam kategori sedang.
120

 

Hasil penelitian Nur Fitriani Sadiyah, juga ditemukan bahwa Treffinger 

berpengaruh dimana meningkatkan HOTS peserta didik pada pembelajaran IPS. 

Hal ini diketahui dari nilai 𝑠𝑖𝑔.=0,000 < 0,05 dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = -13,763. HOTS 
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dengan menggunakan model pembelajaran Treffinger berpengaruh lebih tinggi 

daripada dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

Konvensional.
121

 

Begitu juga dengan hasil penelitian Tia Agusti Annuuru, juga berhasil 

membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran Treffinger efektif digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Sekolah Dasar. Secara khusus, simpulan 

dari penelitian ini adalah Kemampuan berpikir tingkat tinggi aspek analisis (C4), 

evaluasi (C5) dan aspek mencipta (C6)  pada peserta didik yang memperoleh 

model pembelajaran Treffinger lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik 

yang memperoleh model pembelajaran Osborn.
122

   

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut, berhasil 

membuktikan bahwa untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa dapat dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran Treffinger. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik adalah 

model pembelajaran Treffinger. 
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5. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Solving dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Peserta Didik 

Hasil penelitian Ririn Handayani menemukan bahwa penggunaan 

pembelajaran problem solving berorientasi HOTS berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar kimia siswa. Pembelajaran problem solving dapat merangsang 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa seperti berpikir kritis dan kreatif.
123

 

 Penelitian Hani‟am Mari‟a juga menemukan bahwa model pembelajaran 

problem solving berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dalam 

meningkatkan keterampilan HOTS dibuktikan dengan nilai posttest yang 

diperoleh peserta didik dengan rata-rata peningkatan nilai posttest peserta didik 

sebesar 22,87%. Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa implementasi model pembelajaran problem solving jika 

dipadukan dengan keterampilan HOTS dapat memberikan pengaruh terhadap 

hasil belajar peserta didik serta dapat meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik.
124

 

 Begitu juga dengan hasil penelitian Rena Anggraeni Dewi yang berhasil 

membuktikan bahwa pembelajaran problem solving yang disertai proses tanya 

jawab yang dilaksanakan dalam diskusi dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa menuju tingkat berpikir yang lebih tinggi, yaitu berpikir kritis dan 

kreatif. Dalam mata pelajaran matematika proses pembelajaran yang berlangsung 
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sebaiknya lebih terpusat kepada siswa, sehingga siswa lebih aktif dalam menggali 

pengetahuannya, kemudian siswa dapat memecahkan masalah dan mendapatkan 

solusi dari pemecahan masalah tersebut.
125

 

 Penelitian lainnya juga membuktikan bahwa Penerapan LKPD Fisika 

berbasis problem solving berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hasil uji 

multivariat membuktikan terdapat perbedaan pengaruh antara mahasiswa yang 

mengikuti pembelajaran LKPDfisika berbasis problem solving dengan mahasiswa 

yang mengikuti pembelajaran LKPD konvensional.
126

 

 Hasil penelitian Abd Hamid Wahid menemukan bahwa Pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) menekankan pada peningkatan kemampuan 

peserta didik dalam berpikir tinggi atau Higher Order Thinking.
127

 Safri Daryanti 

juga menemukan terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara peserta 

didik yang diajar dengan pembelajaran model Problem Solving Berorientasi 

HOTS dengan peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran konvensional   

dan (2) terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

dengan pembelajaran model Problem Solving Berorientasi HOTS dengan adanya 

kenaikan hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik setelah diajarkan 
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dengan pembelajaran model Problem Solving Berorientasi HOTS sebesar 

44,08.
128

  

 Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut, berhasil 

membuktikan bahwa untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa dapat dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran problem solving. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik adalah 

model pembelajaran problem solving.  

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Erna,  dengan judul penelitian “Studi Komparatif Penggunaan Model 

Pembelajaran Treffinger dan Problem Based Learning Terhadap Hasil 

Belajar TIK Siswa Kelas XI Di SMA Laboratorium Undiksha Singaraja” 

dengan hasil penelitian yang diperoleh hasil (1) terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Treffinger  dan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) pada mata pelajaran TIK kelas XI di SMA Laboratorium 

Undiksha Singaraja, (2) nilai rata-rata hasil belajar kelompok Treffinger 

lebih tinggi dari kelompok yang signifikan terhadap hasil belajar siswa 

yang menggunakan model pembelajaran Treffinger  dan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada mata pelajaran TIK 

kelas XI di SMA Laboratorium Undiksha Singaraja, (2) nilai rata-rata 
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hasil belajar kelompok Treffinger lebih tinggi dari kelompok Problem 

Based Learning (PBL) dan kelompok Konvensional.
129

  

2. Juliana, dengan judul penelitian “Studi Perbandingan Model Pembelajaran 

Treffinger dan Model Inquiry Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Siswa pada Materi Asam dan Basa Kelas XI MIPA”, Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bahwa model pembelajaran inkuiri 

terbimbing lebih baik daripada model treffinger dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi asam dan basa kelas XI 

MIPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi.
130

 

3. Khairunnisa, dengan judul penelitian “Pengaruh Model Pembelajaran 

Treffinger Terhadap Kreativitas Berpikir Kimia Pada Peserta Didik Kelas 

XI di SMAN 1 Sewon” Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh dari penggunaan model pembelajaran Treffinger terhadap hasil 

tes kreativitas berpikir kimia dan skala kemampuan kreativitas berpikir 

kimia peserta didik. Hasil uji statistika terhadap nilai tes kreativitas 

berpikir kimia diperoleh nlai sig.(2-tailed) sebesar 0,018. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor hasil tes kreativitas 

berpikir kimia peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Hasil uji statistika terhadap skala kemampuan kreativitas berpikir peserta 

didik diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan 
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bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor skala kemampuan kreativitas 

berpikir kimia peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dengan demikian penggunaan model pembelajaran Treffinger mampu 

meningkatkan kreativitas berpikir kimia pada peserta didik.
131

 

4. Putu Manik Sugiari Saraswati, dengan judul penelitiannya “Kemampuan 

Berpikir Tingkat Tinggi Dalam Menyelesaikan Soal HOTS Mata Pelajaran 

Matematika”. wawancara kepada 85 siswa. Hasil analisis PAP pada skor 

akhir tes menunjukkan seabanyak 45 siswa (53%) memiliki Kemampuan 

Berpikir HOTS Cukup. Bagian selanjutnya melalui analisis isi, hasil 

wawancara menunjukkan terdapat 53 siswa (62%) siswa mengalami 

kendala pada proses membuat/membentuk kalimat matematika. 

Bersumber pada hal tersebut dapat disimpulkan siswa kelas V SDN 1 

Padang Sambian cenderung memiliki kemampuan berpikir HOTS cukup 

serta masih rendah dalam menajawab soal dengan ranah kognitif C6, 

sedangkan kendala siswa terdapat pada proses membuat/membentuk 

kalimat matematika. Simpulan yang diperoleh berimplikasi pada 

peningkatan kemampuan berpikir siswa tiap tingkat ranah kognitif melalui 

penilaian berbasis HOTS.
132

 

5. Megawati, dengan judul penelitiannya “Kemampuan Berpikir Tingkat 

Tinggi Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Matematika Model PISA.” 
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dokumentasi, tes, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahsa 

dari 30 siswa SMP Xaverius 1 Palembang yang telah menyelesaikan soal 

tersebut, sebanyak 73% kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

dikategorikan kurang khususnya pada kemampuan mengevaluasi. 

Indikator mengevaluasi muncul jika siswa dapat menganalisis masalah 

dengan baik, memahami maksud pertanyaan dengan tepat, dan 

memberikan alasan/bukti yang sesuai. Berdasarkan analisis jawaban siswa 

dan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa dari 30 siswa,  hanya 6% saja 

siswa dikategorikan telah mencapai tahap evaluasi dengan baik dalam 

menyelesaikan soal matematika model PISA.
133

 

6. Dian Kurniati, dengan judul penelitiannya “Kemampuan Berpikir Tingkat 

Tinggi Siswa SMP Di Kabupaten Jember Dalam Menyelesaikan Soal 

Berstandar Pisa.” Hasil penelitian dari 30 siswa yang tersebar di beberapa 

SMP di Kabupaten Jember didapatkan bahwa 18 siswa mampu melakukan 

kemampuan logika dan penalaran, analisis, evaluasi, serta kreasi dengan 

baik dalam menyelesaikan beberapa soal, sehingga tergolong memiliki 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan level sedang. Selanjutnya, 12 

siswa tidak mampu melakukan kemampuan analisis, evaluasi, kreasi, 

logika dan penalaran dengan baik dalam menyelesaikan semua soal, 
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sehingga tergolong memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan 

level rendah.
134

 

7. Syarfina Witri, dengan judul penelitiannya “Deskripsi Kemampuan 

Berpikir Tingkat Tinggi Siswa  dalam Menyelesaikan Soal Fungsi Kelas X 

SMAN 2 Tanjungpinang.” Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

ditinjau dari indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu 

menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Hasil penelitian yang didapat 

adalah pada indikator menganalisis rata-rata yang diperoleh adalah 47,85 

dengan kategori cukup, indikator mengevaluasi dengan rata-rata 12,50 

kategori sangat kurang. Dan indikator mencipta dengan rata-rata 19,02 

dengan kategori sangat kurang.
135

 

C. Kerangka Teoritik 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan 

kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Fikih yang 

pembelajarannya menggunakan model treffinger dan problem solving di kelas 

VIII di MTs Negeri 1 di Bandar Lampung. Sesuai dengan tujuan penelitian 

tersebut maka kerangka teoritik penelitian ini dapat dilihat pada diagram berikut 

ini: 
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Gambar 2.2 Kerangka Teoritik Penelitian  

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sudjana, hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan 

jawaban dari pertanyaan penelitian.
136

 Hipotesis diturunkan berdasarkan berpikir 

deduktif artinya menetapkan jawaban sementara atas dasar analisis teori-teori 

pengetahuan ilmiah yang relevan dengan permasalahan melalui penalaran atau 

rasio.  

Hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah. 

1. Ada perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran 

Fikih sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran treffinger 

di kelas VIII MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 
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2. Ada perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran 

Fikih sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran problem 

solving di kelas VIII MTs Negeri 1 Bandar Lampung 

3. Ada perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran 

Fikih yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran treffinger 

dan problem solving di kelas VIII di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 

4. Ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran treffinger dan problem 

solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran 

Fikih kelas VIII di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 
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