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Abstrak— Kurikulum 2013 yang mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran, bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 

Tercapainya tujuan penerapanan kurikulum 2013 ditentukan oleh pelaksanaan 

pembelajaran di dalam kelas. Taksonomi Bloom dianggap merupakan dasar bagi 

berpikir tingkat tinggi. Bloom membagi kemampuan berpikir menjadi enam aspek, 

tiga aspek dalam ranah kognitif yang menjadi bagian dari kemampuan berpikir tingkat 

tinggi atau higher level thinking. Ketiga aspek itu adalah aspek analisa, aspek evaluasi 

dan aspek mencipta. Sedang tiga aspek lain dalam ranah yang sama, yaitu aspek 

mengingat, aspek memahami, dan aspek aplikasi, masuk dalam bagian intelektual 

berpikir tingkat rendah atau lower order thinking.  

Kata kunci: Pembelajaran Matematika, Pendekatan Saintifik, Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 

I. PENDAHULUAN 

Menurut As’ari (Lewy, 2009) yang mengatakan karakteristik pembelajaran matematika saat ini 

adalah lebih fokus pada kemampuan prosedural, komunikasi satu arah, pengaturan kelas monoton, low 

order thinking skill, bergantung pada buku paket, lebih dominan soal rutin dan pertanyaan tingkat rendah. 

Berdasakan pengalaman dan pengamatan penulis, pendekatan pembelajaran yang biasa digunakan di 

kelas masih berpusat pada guru. Penyajian materi diberikan berdasarkan   urutan diajarkan fakta, konsep, 

definisi, prinsip, dan teorema dari suatu materi pelajaran, dilanjutkan dengan pemberian contoh dan non 

contoh, serta pemberian latihan soal untuk penguatan konsep. Hal ini menyebabkan siswa kurang punya 

kesempatan untuk menggunakan caranya sendiri dalam memecahkan suatu masalah. Siswa terbiasa 

bekerja secara prosedural dan memahami matematika tanpa penalaran. Jika diberikan masalah yang tidak 

sama dengan contoh yang diberikan guru, siswa cenderung mengalami kesulitan untuk 

menyelesaikannya, meskipun masalah tersebut masih terkait dengan konsep atau prinsip yang sama.Hasil 

Programme for International Student Assessment (PISA) 2012, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 

65 negara yang berpartisipasi dalam tes. Penilaian itu dipublikasikan the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD), Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Peru yang berada di 

ranking terbawah. Rata-rata skor matematika anak- anak Indonesia 375, rata-rata skor membaca 396, dan 

rata-rata skor untuk sains 382. Padahal, rata-rata skor OECD secara berurutan adalah 494, 496, dan 501. 

Berdasarkan data trends in international mathematics and science study (TIMSS), pembelajaran 

matematika di Indonesia berada di peringkat bawah. Skor rata-rata prestasi matematika kelas 8 di 

Indonesia berdasarkan TIMSS tahun 2011 menduduk diperingkat 38 dari 42 negara. 

Dalam rangka mengatasi permasalahan seperti tersebut di atas, pemerintah melakukan perbaikan 

dengan cara menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum 

sebelumnya yang titik tekan pengembangannya adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola 

kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban 

belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik (scientific approach) dalam pembelajaran meliputi mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi/eksperimen, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Tuntutan 

kurikulum 2013 menghendaki siswa tidak hanya mampu menyelesaikan soal-soal rutin dengan 

menggunakan rumus / algoritma yang baku, akan tetapi juga harus mampu bernalar dan menggunakan 

matematika untuk memecahkan masalah non-rutin yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 

Pelaksanaan kurikulum 2013 bertujuan agar siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut 

PM -9 



                                                                                                           ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

 

 

58 

 

Rofiah dkk (2013:18) kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan menghubungkan, 

memanipulasi, dan mentransformasi pengetahuan serta pengalaman yang sudah dimiliki untuk berpikir 

secara kritis dan kreatif dalam upaya menentukan keputusan dan memecahkan masalah pada situasi baru. 

Sistem pembelajaran yang mengarahkan keterpusatan kepada siswa (students centered) akan dapat 

menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas dan melatih kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran maupun dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

ini dipertegas oleh pendapat dari Noor (dalam Budiana, tt) yang menyatakan bahwa paradigma student 

centered lebih tepat digunakan untuk mengembangkan pembelajar yang mandiri (self-regulated learner) 

yang mampu memberdayakan kemampuan berpikir kritis. 
 

II. PEMBAHASAN 

Pendekatan Saintifik atau Pendekatan Ilmiah 

Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karena itu Kurikulum 2013 

mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai 

titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. 

Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau gejala, 

memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat 

disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang 

dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Karena itu, 

metode ilmiah umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau 

ekperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. 

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa 

(student centered approach). Di dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik 

mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat 

dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya 

menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkrit menuju abstrak. 

Menurut Permendikbud no. 81 A tahun 2013 lampiran IV, Proses pembelajaran saintifik terdiri 

atas lima pengalaman belajar pokok yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, 

dan mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2014:26).  Namun, untuk mata pelajaran, materi, atau situasi 

tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada 

kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat 

ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah 

1) Mengamati 

Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, mendengar, 

menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih 

kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin 

tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode 

observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan 

materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

Mengamati pada dasarnya adalah kegiatan memperhatikan sesuatu, dengan menggunakan indera, 

secara cermat. Mengamati tidak hanya dilakukan dengan bantan mata, tetapi juga bisa dengan indera yang 

lain. Dalam pembelajaran matematika, obyek pengamatannya bisa fenomena matematika dan bisa juga 

obyek matematika itu sendiri. Ketika mengamati orang yang melakukan jual beli di pasar, misalnya, maka 

siswa bisa diajak untuk mengamati fenomena matematika, misalnya untung, rugi, impas, dan lain-lain. 

Tetapi, ketika mengamati gambar bangun segiempat dan diagonal-diagonalnya, misalnya, maka siswa 

diajak untuk mengamati obyek matematika itu sendiri (Asari, 2014). 

2) Menanya 

Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang 

tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). 

Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar 

sepanjang hayat  
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Istilah “pertanyaan” tidak selalu dalam bentuk “kalimat tanya”, melainkan juga dapat dalam 

bentuk pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal. Pertanyaan guru yang baik dan 

benar dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan jawaban yang baik dan benar pula. Guru harus 

memahami kualitas pertanyaan, sehingga menggambarkan tingkatan kognitif seperti apa yang akan 

disentuh, mulai dari yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi. Untuk variasi atau bahkan untuk 

meningkatkan kualitas pertanyaan yang dibuat, guru dapat juga meminta siswa untuk bekerja dalam 

kelompok untuk membuat beberapa pertanyaan terlebih dahulu, dan selanjutnya meminta mereka 

bersepakat untuk memilih satu pertanyaan tertentu yang layak ditindak lanjuti dengan penyelidikan, baik 

oleh kelompok lain atau kelompok itu sendiri.  

3) Mengumpulkan informasi/ Eksperimen (Mencoba) 

Mengumpulkan informasi/ eksperimen kegiatan pembelajarannya antara lain melakukan 

eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/ kejadian/aktivitas; dan wawancara 

dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan informasi/ 

eksperimen adalah Mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara 

yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau autentik, peserta didik harus mencoba atau 

melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Peserta didik pun harus memiliki 

keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu 

menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya 

sehari-hari. Karena itu, berlatih menggali informasi merupakan sesuatu yang perlu mendapatkan 

penekanan dalam pembelajaran. Kita harus pandai membantu siswa menggali informasi dan 

menyimpulkannya sendiri. Dengan brainstorming, guru dapat meminta siswa untuk memikirkan dan 

menentukan “informasi apa yang harus mereka kumpulkan?”, “bagaimana caranya informasi itu bisa 

diperoleh?”, “bagaimana nanti mengolah informasi itu diolah dan dianalisis”. 

4) Mengasosiasi/ Mengolah informasi  

Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengasosiasi / mengolah informasi adalah 

mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan 

kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kompetensi yang dikembangkan 

dalam proses mengasosiasi/ mengolah inofrmasi adalah Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat 

aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif 

dalam menyimpulkan. 

Dalam kegiatan mengasosiasi/ mengolah informasi terdapat kegiatan menalar. Istilah “menalar” 

dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 

untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam 

banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah proses berfikir yang 

logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa 

pengetahuan.  

Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penakaran nonilmiah tidak selalu tidak 

bermanfaat. Istilah menalar di sini merupakan padanan dari associating; bukan merupakan terjemanan 

dari reasonsing, meski istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. Karena itu, istilah aktivitas 

menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk 

pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada 

kemamuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian 

memasukannya menjadi penggalan memori.  

 

5) Mengomunikasikan 

Kegiatan belajar mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.  Kompetensi yang dikembangkan 

dalam tahapan mengkomunikasikan adalah Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 

berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar.  
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 Dalam kegiatan mengkomunikasikan dapat dilakukan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran 

kolaboratif merupakan suatu filsafat personal, lebih dari sekadar teknik pembelajaran di kelas-kelas 

sekolah. Kolaborasi esensinya merupakan filsafat interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan 

dan memaknai kerja sama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja rupa untuk 

memudahkan usaha kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Karena itu, guru harus mendorong siswa 

untuk selalu berbagi ide, pengalaman, hasil kerja mereka untuk dicermati, dikomentari, dikritisi oleh 

teman sejawat mereka. Pengalaman mengkritisi dan mempertahankan ide yang dikomunikasikan ini 

secara tidak langsung akan memperkuat skema kognitif mereka dan memberikan inspirasi untuk 

penyelidikan lanjutan. Dengan begitu, kegiatan mengkomunikasikan ini harus dibuat dalam suasana yang 

serius meskipun juga harus tetap dalam suasana santai dan menyenangkan. 

 

Higher Order Thingking (HOT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu keterampilan berpikir adalah berpikir tingkat tinggi (higher order thingking). 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya 

membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi, 

seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Berpikir Tingkat Tinggi terjadi ketika seseorang 

mengambil informasi baru dan informasi yang tersimpan dalam memori dan saling terhubungkan atau 

menata kembali dan memperluas informasi ini untuk mencapai tujuan  atau menemukan jawaban yang 

mungkin dalam situasi membingungkan. Tugas guru selanjutnya adalah bagaimana mengajarkan 

keterampilan berpikir secara eksplisit dan memadukannya dengan materi pembelajaran khususnya mata 

pelajaran matematika yang dapat membantu para siswa untuk mengembangkan kemapuan berpikir tingkat 

tingginya atau dengan kata lain guru harus bisa mengintegrasikan level berpikir ini dalam proses belajar 

dan evaluasi. 

Taksonomi Bloom dianggap merupakan dasar bagi berpikir tingkat tinggi. Bloom membagi 

kemampuan berpikir menjadi enam aspek, tiga aspek dalam ranah kognitif yang menjadi bagian dari 

kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher-Level thinking. Ketiga aspek itu adalah aspek analisa (C4), 

aspek evaluasi (C5) dan aspek mencipta (C6). Sedang tiga aspek lain dalam ranah yang sama, yaitu aspek 

mengingat (C1), aspek memahami (C2), dan aspek aplikasi (C3), masuk dalam bagian intilektual berpikir 

tingkat rendah atau lower-order thinking (LOT).  

Stein dan Lane (1996) dikutip oleh Tony Thomson dalam Jurnal International Electronic Journal 

of Mathematics Education (2008) mendefinisikan berpikir tingkat tinggi adalah menggunakan pemikiran 

yang kompleks, non algorithmic untuk menyelesaikan suatu tugas, ada yang tidak dapat diprediksi, 

menggunakan pendekatan yang berbeda dengan tugas yang telah ada dan berbeda dengan contoh. Senk,et 

al (1997) dikutip oleh Tony Thomson dalam Jurnal International Electronic Journal of Mathematics 

Education (2008) menjelaskan karakteristik berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas – tugas dimana tidak ada algoritma yang telah diajarkan, yang membutuhkan 

justifikasi atau penjelasan dan mungkin mempunyai lebih dari satu solusi yang mungkin (Lewy, 2009). 

Dari definisi-definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa soal untuk mengukur kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dalam penelitian ini mempunyai indikator non algorithmic, cenderung kompleks, memiliki 

solusi yang mungkin lebih dari satu (open ended approach), membutuhkan usaha untuk menemukan 

struktur dalam ketidakteraturan. 
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Menurut Krathworl (dalam Lewy, 2009) dalam A revision of Bloom’s Taxonomy: an overview – 

theory Into Practice menyatakan bahwa indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi 

meliputi:  

1. Menganalisis  

a. Menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi kedalam 

bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya.  

b. Mampu mengenali serta membedakan 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.  

3. Mencipta  

a. Membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu.  

b. Merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah.  

c. Mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang belum pernah 

ada sebelumnya.  

Hasil penelitian Thompson (dalam Hobri, 2015:6-7) tentang interpretasi guru di USA menunjukkan 

bahwa guru – guru Matematika mendefinisikan HOT sebagai beikut discoverinng pattern, solving word 

problems, interpreting information, complex information, conceptual understanding, critical thinking or 

analyzing. Dengan demikian, HOT dapat dipandang sebagai : (1) menemukan pola/rumus, bukan langsung 

diberikan dan digunakan, (2) menyelesaikan pemecahan masalah terutama pada soal cerita, (3) 

menginterpretasi informasi dengan bahasanya sendiri atau menggunakan bahasa/kalimat lain, (3) 

memahami informasi yang kompleks, (4) pemahaman konseptual, bukan sekedar prosedural, (5) berfikir 

kritis, dapat menganalisis secara detail unsur-unsur yang harus dikaji.  

Mengintegrasikan Scientific Approach (SA) dengan Higher Order Thinking (HOT) 

Pengintegrasian SA dengan HOT dilakukan dengan cara menganalisis 5M yang dikaitkan dengan C4, 

C5, dan C6 TB yang dipadukan dengan hasil penelitian Thompson. Deskripsi kegiatan dalam mengamati 

dengan indra adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya dengan atau 

tanpa alat. Bentuk hasil belajarnya adalah perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu 

tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (on task) 

yang digunakan untuk mengamati. 

Pada proses ini kita dapat menerapkan C4 dan C5, serta mengintegrasikan unsur – unsur dari hasil 

penelitian Thompson, yaitu : menyelesaikan pemecahan masalah soal cerita, menginterpretasi informasi 

dengan bahasanya sendiri atau menggunakan bahasa/kalimat lain, memahami informasi yang kompleks, 

pemahaman konseptual, dan berfikir kritis (Hobri, 2015:7). 

Deskripsi kegiatan pada saat bertanya adalah membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, 

berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau 

sebagai klarifikasi. Sedangkan bentuk hasil belajarnya adalah jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang 

diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik). Pada proses ini kita 

dapat menerapkan C5 dan C6, serta mengintegrasikan unsur-unsur dari hasil penelitian Thompson, yaitu : 

pemahaman konseptual, dan berfikir kritis (Hobri, 2015:7). 

Deskripsi kegiatan pada saat menalar atau mengasosiasi adalah mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan 

fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola dan menyimpulkan. Sedangkan 

bentuk hasil belajarnya adalah mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai 

keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai 

keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori, menyintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan 

antar/berbagai jenis fakta/konsep/teori/ pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, 

argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/konsep/teori dari dua sumber atau lebih 

yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari 

konsep/teori/pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber. Pada proses ini kita dapat menerapkan 

C4, C5, dan C6, serta mengintegrasikan seluruh unsur hasil penelitian Thompson, yaitu : (1) menemukan 

pola/rumus, (2) menyelesaikan pemecahan masalah soal cerita, (3) menginterpretasi informasi, (3) 
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memahami informasi yang kompleks, (4) pemahaman konseptual, dan (5) berfikir kritis (Hobri, 2015:7 – 

8). 

Deskripsi kegiatan dalam mencoba adalah mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, 

meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan 

data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ menambahi/mengembangkan. 

Sedangkan bentuk hasil belajarnya adalah jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, 

kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Pada proses ini kita dapat menerapkan C4, C5, dan C6, serta mengintegrasikan 

seluruh unsur hasil penelitian Thompson, yaitu : (1) menemukan pola/rumus, (2) menyelesaikan soal 

cerita, (3) menginterpretasi informasi dengan bahasanya sendiri atau menggunakan bahasa/kalimat lain, 

(3) memahami informasi yang kompleks, (4) pemahaman konseptual, dan (5) berfikir kritis (Hobri, 

2015:8). 

Deskripsi kegiatan mengkomunikasikan adalah menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau 

grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara 

lisan. Sedangkan bentuk hasil belajarnya adalah menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) 

dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain. Pada proses ini kita dapat 

menerapkan C4, dan C5, serta mengintegrasikan seluruh unsur hasil penelitian Thompson, yaitu : (1) 

menemukan pola/rumus, (3) menginterpretasi informasi dengan bahasanya sendiri atau menggunakan 

bahasa/kalimat lain, (3) memahami informasi yang kompleks, (4) pemahaman konseptual, serta (5) berfikir 

kritis (Hobri, 2015:8). 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

 Penerapan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik (5 M) dalam pembelajaran matematika 

dapat diintegrasikan dengan konsep Higher-Order Thinking berdasarkan konsep taksonomi Bloom yang 

meliputi aspek analisa (C4), aspek evaluasi (C5) dan aspek mencipta (C6).  

 

SARAN 

 Penerapan 5 M yang diintegrasikan dengan konsep HOT perlu dikaji lebih lanjut dan perlu 

pengembangan perangkat pembelajarannya seperti buku guru, buku siswa, LKS, RPP dan instrument 

pembelajaran lainnya. 
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