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Abstrak–Tuntutan kompetensi pada abad ke-21 salah satunya adalah menjadikan 

siswa untuk lebih kritis dan kreatif sehingga sangat penting untuk mengembangkan 

tingkat kemampuan berpikir yang tinggi pada diri siswa. Namun, kenyataannya 
tingkat kemampuan berpikir yang tinggi pada diri siswa masih belum optimal, 

misalkan siswa cenderung mudah dalam mengerjakan soal matematika apabila soal 

tersebut sesuai dengan contoh soal yang ada di dalam buku atau sesuai dengan 

penjelasan guru, jika siswa diberikan soal baru yang berbeda sedikit bentuknya, 
mereka sulit menyelesaikannya. Salah satu upaya untuk membantu mengoptimalkan 

tingkat kemampuan berpikir yang tinggi pada diri siswa yakni melalui pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik sehingga dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui: (1) keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran mate-
matika menggunakan pendekatan saintifik, (2) keterampilan berpikir tingkat tinggi 

siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konvensional, dan 

(3) pengaruh pendekatan saintifik terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa 

dalam pembelajaran matematika. Metode penelitian yang dipakai yaitu eksperimen 

semu. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sample. Hasil penelitian meliputi 

sebagai berikut: (1) keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dengan menggunakan 

pendekatan saintifik berada pada kategori baik dimana ada satu indikator dari lima 

indikator yang diteliti pencapaiannya berada pada kategori cukup, (2) keterampilan 
berpikir tingkat tinggi siswa menggunakan pendekatan konvensional berada pada 

kategori baik dimana ada tiga indikator dari lima indikator yang diteliti pencapaiannya 

berada pada kategori cukup, dan (3) terdapat pengaruh pendekatan saintifik terhadap 

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran matematika. 

Kata kunci: pengaruh, pendekatan saintifik, menganalisis, mengevaluasi  

 

 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu cara memperbaiki mutu pendidikan yaitu dengan mempersiapkan generasi penerus bangsa 
yang lebih baik agar mampu menghadapi perubahan-perubahan yang cepat di tengah arus globalisasi ini. 
Hal tersebut sejalan dalam tujuan pendidikan yang terdapat dalam [1] yakni “mengembangkan potensi 
siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.” Agar tujuan pendidikan terwujud maka diperlukan terobosan agar dapat membawa siswa kearah 
yang lebih baik seperti dalam pembelajaran khususnya dalam hal ini yakni pembelajaran matematika. 
Dimana melalui pembelajaran matematika maka mampu membantu siswa untuk mengembangkan 
kemampuan berpikir siswa. 

Adapun kemampuan berpikir diantaranya adalah tingkat kemampuan berpikir yang tinggi. Referensi 
[2] tingkat kemampuan berpikir yang tinggi wajib ada pada diri setiap siswa. Hal ini disebabkan karena 
keterampilan berpikir tingkat tinggi diperlukan agar memenuhi tuntutan kompetensi di abad 21 salah 
satunya adalah menjadikan siswa untuk lebih kritis dan kreatif, komunikasi dan teknologi yang makin 
terbuka, modern, dan mengglobal, dan tentunya untuk menghadapi situasi kompleks dalam hidup sehari-
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hari [3]. Dengan demikian sangat penting untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi 
siswa. 

Kemudian diketahui bahwa siswa cenderung mudah dalam mengerjakan soal matematika apabila soal 
tersebut sesuai dengan contoh soal yang ada di dalam buku atau sesuai dengan penjelasan guru, jika siswa 
diberikan soal baru yang berbeda sedikit bentuknya, mereka sulit menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal 
yang dikerjakan lebih dominan soal-soal yang rutin. Hal ini berdampak pada keterampilan berpikir tingkat 
tinggi siswa yang masih belum optimal. 

Upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul, maka perlu adanya perbaikan dalam 
pembelajaran matematika yang selama ini diterapkan agar dapat mengoptimalkan tingkat kemampuan 
berpikir yang tinggi yakni dengan mengaplikasikan pendekatan pembelajaran dimana siswa ditempatkan 
sebagai subjek belajar sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan 
potensinya masing-masing. Salah satu pendekatan pembelajaran dimana pendekatan tersebut berpusat pada 
siswa yaitu pendekatan saintifik. 

Adapun salah satu karakteristik dari pendekatan saintifik yang dikemukakan oleh [4] adalah melibatkan 
proses-proses berpikir yang memicu tingkat kemampuan berpikir yang tinggi sehingga dikatakan bahwa 
pendekatan saintifik mampu mengoptimalkan tingkat kemampuan berpikir yang tinggi pada diri siswa. Hal 
ini senada dengan hasil penelitian [5] diperoleh informasi dimana keterampilan berpikir kritis siswa dengan 
pendekatan scientific lebih tinggi dari keterampilan berpikir kritis siswa dengan pembelajaran 
konvensional. 

Oleh sebab itu, penelitian dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui: (1) keterampilan berpikir 
tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan saintifik, (2) keterampilan 
berpikir tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konvensional, dan 
(3) pengaruh pendekatan saintifik terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran 
matematika. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode yang dipakai yaitu eksperimen semu (quasi experiment). Model desain yang digunakan yakni 
nonequivalent group posttest only design. Bagan desainnya yaitu [6] sebagai berikut. 

 

 

 

 

Keterangan: 

NR1  : Kelas eksperimen tidak dipilih secara random 

NR2  : Kelas kontrol tidak dipilih secara random 

X  : Perlakuan 

O1 & O2    : Posttest (kelompok eksperimen dan kontrol setelah perlakuan) 

 

Adapun pada penelitian sekarang ini populasinya yakni semua siswa kelas VIII SMP Negeri 24 
Banjarmasin, dimana terdiri dari 282 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sample 
(sampel bertujuan) yakni pengambilan sampel dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan dua kelas 
berdasarkan berbagai pertimbangan awal kedua kelas yang tidak mempunyai perbedaan yang signifikan 
antara rata-rata nilai UTS, guru yang sama, dan berpotensi memunculkan keterampilan berpikir tingkat 
tinggi. Kemudian diketahui bahwa dari 8 kelas yang terdapat pada kelas VIII SMP Negeri 24 Banjarmasin 
dipilih 2 kelas yakni kelas VIII F (kelas percobaan) dan kelas VIII C (kelas pemantauan).  

Instrumen yang dipakai yaitu soal tingkat kemampuan berpikir yang tinggi yang ditunjukkan kepada 
kelas VIII F dan kelas VIII C dimana soal tersebut berwujud uraian sebanyak lima butir soal. Adapun 
pedoman penskoran keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yaitu sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR1     X O1 

NR2      O2 
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Tabel 1. Pedoman Penskoran Tingkat Kemampuan Berpikir yang Tinggi 

No. 

Indikator Tingkat 

Kemampuan Berpikir 

yang Tinggi 

Kriteria Skor 

1. Menganalisis 

Merumuskan pertanyaan 

terhadap data yang diberikan 

dan menjawabanya. 

Mampu merumuskan pertanyaan terhadap data 

yang diberikan dan menjawabanya dengan tepat. 
4 

Mampu merumuskan pertanyaan terhadap data 

yang diberikan dan menjawabnya dengan hampir 

tepat. 

3 

  Mampu merumuskan pertanyaan terhadap data 

yang diberikan, namun tidak memberikan 

jawabannya. 

2 

Belum mampu merumuskan pertanyaan terhadap 

data yang diberikan dan menjawabnya.  
1 

Tidak ada jawaban. 0 

2. Menganalisis 

Menganalisis informasi yang 

masuk untuk menyelesaikan 

masalah statistika. 

Mampu menganalisis informasi yang masuk untuk 

menyelesaikan masalah statistika dengan tepat. 
4 

Mampu menganalisis informasi yang masuk untuk 

menyelesaikan masalah statistika dengan hampir 

tepat atau terdapat sedikit kekeliruan dalam 

menjawab soal. 

3 

Mampu menganalisis informasi yang masuk untuk 

menyelesaikan masalah statistika, namun masih 

terdapat kesalahan dalam langkah penyelesaian 

dan jawaban akhir. 

2 

Belum mampu menganalisis informasi yang 

masuk untuk menyelesaikan masalah statistika, 

sehingga langkah penyelesaian dan jawaban akhir 

tidak tepat. 

1 

Tidak ada jawaban. 0 

3. Menganalisis 

Mengidentifikasi data yang 

mendasari penyelesaian 

masalah statistika. 

Mampu mengidentifikasi data yang mendasari 

penyelesaian masalah statistika dengan tepat. 
4 

  Mampu mengidentifikasi data yang mendasari 

penyelesaian masalah statistika dengan hampir 

tepat atau terdapat sedikit kekeliruan dalam 

menjawab soal. 

3 

Mampu mengidentifikasi data yang mendasari 

penyelesaian masalah statistika, namun masih 

terdapat kesalahan dalam langkah penyelesaian 

dan jawaban akhir. 

2 

Belum mampu mengidentifikasi data yang 

mendasari penyelesaian masalah statistika, 

sehingga langkah penyelesaian dan jawaban akhir 

tidak tepat. 

1 

Tidak ada jawaban. 0 
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4. Mengevaluasi 

Memberikan penilaian 

terhadap gagasan dengan 

menggunakan kriteria yang 

cocok. 

Mampu memberikan penilaian terhadap gagasan 

dengan menggunakan kriteria yang cocok dengan 

tepat. 

4 

Mampu memberikan penilaian terhadap gagasan 

dengan menggunakan kriteria yang cocok, namun 

tidak memberikan keputusan/ terdapat sedikit 

kekeliruan dalam membuat keputusan. 

3 

Kurang mampu memberikan penilaian terhadap 

gagasan dengan menggunakan kriteria yang cocok, 

sehingga belum mampu memberikan keputusan  

dengan tepat. 

2 

Tidak mampu memberikan penilaian terhadap 

gagasan dengan menggunakan kriteria yang cocok. 
1 

Tidak ada jawaban. 0 

5. Mengevaluasi 

Melakukan pengujian 

kebenaran suatu pernyataan. 

Mampu melakukan pengujian kebenaran suatu 

pernyataan dengan tepat. 
4 

Mampu melakukan pengujian kebenaran suatu 

pernyataan, namun tidak memberikan kesimpulan 

akhir. 

3 

Mampu melakukan pengujian kebenaran suatu 

pernyataan, namun masih terdapat kesalahan 

dalam langkah pengujiannya dan kesimpulan 

akhir. 

2 

Belum mampu melakukan pengujian kebenaran 

suatu pernyataan, sehingga langkah pengujiannya 

dan kesimpulan akhir tidak tepat. 

1 

Tidak ada jawaban. 0 

 

Teknik analisis yang dipakai yakni analisis data deskriptif dan analisis data inferensial. Analisis data 

deskriptif terdiri dari nilai rata-rata (mean) dari tiap indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. 

Adapun cara perhitungan skor akhir dan penilaian untuk tiap indikator keterampilan berpikir tingkat 

tinggi siswa dihitung dengan ketentuan sebagai berikut [7]. 

 

 

Keterangan: 

N= nilai akhir 

 

Data hasil penelitian ini dapat dianalisis dengan nilai rata-rata (mean) dari tiap indikator keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa. Perhitungan untuk nilai rata-rata tersebut dapat ditentukan dengan rumus 

[6], yaitu: 
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Nilai rata-rata (mean) dan nilai akhir tingkat kemampuan berpikir yang tinggi siswa yang diperoleh 

dapat diinterpretasikan menurut tabel golongan tingkat kemampuan berpikir yang tinggi siswa berikut.  

Tabel 2. Golongan Tingkat Kemampuan Berpikir yang Tinggi 

Nilai Golongan 

 Sangat Baik 

 Baik 

 Cukup 

 Kurang 

 Sangat Kurang 

 

Selanjutnya dilakukan teknik analisis data inferensial yang terdiri dari uji pendahuluan dan uji beda. 

Setelah dilakukan uji pendahuluan maka didapat data berdistribusi normal dan data tidak homogen, 

sehingga tetap memakai uji t untuk uji bedanya. Adapun hipotesis yang diajukan, yaitu: 

  

tingkat kemampuan berpikir yang tinggi siswa yang dibelajarkan menggunakan pendekatan saintifik 

lebih rendah atau sama dengan tingkat kemampuan berpikir yang tinggi siswa yang dibelajarkan 

memakai pendekatan konvensional.  

 
tingkat kemampuan berpikir yang tinggi siswa yang dibelajarkan menggunakan pendekatan saintifik 

lebih tinggi dari tingkat kemampuan berpikir yang tinggi siswa yang dibelajarkan memakai 

pendekatan konvensional. 

Dalam menentukan hipotesis yang dikemukakan diterima atau ditolak, maka lihat tabel Independent 

Samples Test pada baris Equal variances assumed dan pada baris t-test for Equality Means. Patokan 

menentukan hipotesis yang dikemukakan diterima atau ditolak, jika  tidak diterima maka nilai sig. 

tidak  5% dan jika  tidak ditolak  maka nilai sig. tidak  5%. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengaruh jika tingkat kemampuan berpikir yang tinggi 

siswa yang dibelajarkan menggunakan pendekatan saintifik lebih tinggi dari tingkat kemampuan berpikir 

yang tinggi siswa yang dibelajarkan memakai pendekatan konvensional. 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Tabel 3. Nilai Rata-Rata (Mean) Pencapaian dari Tiap Indikator Tingkat Kemampuan Berpikir 

yang Tinggi Siswa pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

No. 

Indikator Tingkat 

Kemampuan Berpikir yang 

Tinggi 

Rata-Rata 

Pencapaian 

Kelas 

Eksperimen 

Rata-Rata 

Pencapaian 

Kelas 

Kontrol 

1. 

Menganalisis 

Merumuskan pertanyaan 

terhadap data yang diberikan dan 

menjawabnya 

87,50 87,84 

2. 

Menganalisis 

Menganalisis informasi yang 

masuk untuk menyelesaikan 

masalah statistika 

74,31 50,67 

3. 

Menganalisis 

Mengidentifikasi data yang 

mendasari penyelesaian masalah 

statistika 

60,42 53,38 

4. 

Mengevaluasi 

Memberikan penilaian terhadap 

gagasan dengan menggunakan 

kriteria yang cocok 

62,50 50 
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5. 
Mengevaluasi 

Melakukan pengujian kebenaran 

suatu pernyataan 

70,14 65,54 

 Rata-rata 70,97 61,49 

 

Berdasarkan Tabel 4, hasil analisis tingkat kemampuan berpikir yang tinggi pada diri siswa saat 

pembelajaran matematika diketahui bahwa rata-rata pencapaian tiap indikator kemampuan berpikir yang 

tinggi pada diri siswa kelas percobaan lebih tinggi yakni 70,97 dan termasuk ke dalam kategori baik 

sedangkan kelas kontrol mencapai 61,49 dan termasuk ke dalam kategori baik. 

 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian dengan menerapkan pendekatan saintifik dan pendekatan konvensional pada 
pembelajaran matematika diuraikan bahwa berdasarkan pencapaian tiap indikator kemampuan berpikir 
tingkat tinggi siswa di kelas menggunakan pendekatan saintifik, diperoleh ada satu indikator yang berada 
pada kategori sangat baik yaitu merumuskan pertanyaan terhadap data yang diberikan dan menjawabnya, 
sedangkan indikator yang berada pada kategori baik ada tiga indikator. Kemudian indikator yang berada 
pada kategori cukup adalah mengidentifikasi data yang mendasari penyelesaian masalah statistika. Adapun 
rata-rata pencapaian tiap indikator tingkat kemampuan berpikir yang tinggi pada diri siswa di kelas 
percobaan berada di kategori baik. 

Adapun pelaksanaan pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan saintifik berjalan dengan baik, 
dimana siswa lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, karena siswa dapat mempelajari dan 
memperoleh pengetahuannya secara langsung dengan indra dan akal pikirannya melalui tahapan-tahapan 
5M maka siswa mampu memecahkan masalah yang diberikan dengan baik. Hal ini sejalan dengan 
pendapat [8] bahwa melalui pendekatan saintifik, siswa mampu memecahkan masalah yang diberikan 
dengan baik. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik baik 
untuk diterapkan karena dapat membantu siswa dalam mengoptimalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 
siswa, dimana salah satu karakteristik pendekatan saintifik adalah melibatkan proses-proses kognitif yang 
merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi [4]. 

Berdasarkan pencapaian tiap indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di kelas menggunakan 
pendekatan konvensional, diperoleh ada satu indikator yang berada pada kategori sangat baik yaitu 
merumuskan pertanyaan terhadap data yang diberikan dan menjawabnya, sedangkan indikator yang berada 
pada kategori baik yaitu melakukan pengujian kebenaran suatu pernyataan. Kemudian indikator yang 
berada pada kategori cukup ada tiga indikator. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konvensional guru lebih banyak 
menjelaskan dan juga siswa kurang aktif pada saat pembelajaran karena siswa ditempatkan sebagai objek 
yang pasif sehingga ada tiga indikator yang nilai rata-rata pencapaian tiap indikator tingkat kemampuan 
berpikir yang tinggi pada diri siswa yang berada pada kategori cukup. 

Berdasarkan hasil analisis dengan uji t dengan  menunjukkan bahwa nilai signifikan 

 sehingga hipotesis H0 ditolak. Artinya tingkat kemampuan berpikir yang tinggi siswa yang 

dibelajarkan menggunakan pendekatan saintifik lebih tinggi dari tingkat kemampuan berpikir yang tinggi 
siswa yang dibelajarkan memakai pendekatan konvensional. Maka diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh 
pendekatan saintifik terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran matematika. 
Hal ini senada dengan hasil penelitian [5] diperoleh informasi bahwa keterampilan berpikir kritis siswa 
dengan pendekatan scientific lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1) Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa menggunakan pendekatan saintifik berada pada kategori 

baik dimana ada satu indikator dari lima indikator yang diteliti pencapaiannya berada pada kategori 

cukup. 

2) Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa menggunakan pendekatan konvensional berada pada 

kategori baik dimana ada tiga indikator dari lima indikator yang diteliti pencapaiannya berada pada 

kategori cukup. 

3) Terdapat pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam 

pembelajaran matematika. 
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B. Saran 

1) Siswa diharapkan agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran dan belajar lebih giat lagi dalam 
menyelesaikan soal-soal yang bersifat non rutin sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir 
tingkat tingginya.  

2) Guru matematika hendaknya membiasakan tingkat kemampuan berpikir yang tinggi pada siswa secara 
eksplisit dalam tahapan-tahapan 5M sehingga dapat meningkatkan tingkat kemampuan berpikir yang 
tinggi pada siswa.  

3) Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berhubungan 
dengan hasil dari penelitian ini pada bahasan yang berbeda dimana mengingat semua keterbatasan 
yang ada pada penelitian ini. 

DAFTAR RUJUKAN 

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

[2] Widana, I. W. (2017). Modul Penyusunan Soal Higher Order Thinking Skill (HOTS). Jakarta: Kemendikbud. 

[3] Nugroho, R. A. (2018). HOTS (Higher Order Thinking Skills). Jakarta: Grasindo. 

[4] Hosnan. (2016). Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21. Bogor: Ghalia Indonesia. 

[5] Asmi., Fahinu., & La, Arapu. (2015). Pengaruh Pendekatan Scientific terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 
Siswa dalam Pembelajaran Matematika Siswa SMPN 2 Kendari. Jurnal Pendidikan Matematika, 3, 45-55. 

[6] Jakni. (2016). Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

[7] Majid, A. (2014). Strategi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

[8] Fadillah. (2014). Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, & SMA/MA. 
Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA. 

 

 

 


