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ABSTRAK 

 
Menurut Gunawan (2006:171), “Berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang 

mengharuskan peserta didik untuk memanipulasi informasi dan ide-ide dalam cara tertentu yang 
memberi mereka pengertian dan implikasi baru”.Berdasarkan hasil pengamatan selama 
perkuliahan mata kuliah kimia dasar, mahasiswa pada tahun pertama perkuliahan, saat diberi 
permasahan yang berkaitan dengan aspek analisa, evaluasi maupun mencipta, tidak semua 
mahasiswa bisa memecahkan permasahan itu dengan baik. Hal ini dikarenakan ditingkat 
pendidikan sebelumnya mahasiswa tersebut belum terbiasa dengan permasalahan yang 
mencakup ketiga aspek kognitif tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi 
kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa semester 1 tahun akademik 2016/2017, 
mengetahui ada tidaknya hubungan kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan hasil belajar 
mahasiswa pada mata kuliah kimia dasar 1, mengetahui ada tidaknya pengaruh kemampuan 
berp;ikir tingkat tinggi dengan hasil belajar mahasiwa pada mata kuliah kimia dasar 1. Variabel 
dalam penelitian ini adala variabel independen (variabel bebas) kemampuan berpikir tingkat 
tinggi, variabel dependen (variabel terikat) hasil belajar. Teknik pengambilan data menggunakan 
tes. Teknik analisa deskriptif,  korelasi tunggal, dan regresi sederhana. Hasil penelitian adalah 
kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa semester 1 dengan presentase rata-rata sebesar 
77,90  termasuk kategori baik, ada hubungan antara kemampuan kemampuan berpikir tinggkat 
tinggi dengan hasil belajar kimia dasar 1  mahasiswa semester 1 tahun akademik  2017/2017 

dengan korelasi Pearson Product Moment  diperoleh nilai    = 0,425, ada pengaruh antara 
kemampuan berpikir tingkat tinggi terhadap hasil belajar kimia dasar 1 tahun akademik  

2016/2017 yang diperoleh dari persamaan regresi sederhana: .  
Disarankan dalam proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif untuk 
memecahkan berbagai masalah sehingga proses berpikir tingkat tingginya akan terlatih.  

  
Kata Kunci: berpikir tingkat tinggi, hasil belajar 
 
A. PENDAHULUAN 

Berpikir merupakan aktivitas psikis yang intensional terhadap suatu hal atau persoalan 
dan tetap berupaya untuk memecahkannya, dengan cara menghubungkan satu persoalan dengan 
persoalan yang lain, sehingga mendapatkan jalan keluar. Bentuk proses berpikir yang dilakukan 
oleh setiap orang dalam memecahkan masalah tidak harus sama, tetapi dapat disesuaikan dengan 
persoalan yang sedang dihadapinya.  

Menurut Gunawan (2006:171), “Berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang 
mengharuskan peserta didik untuk memanipulasi informasi dan ide-ide dalam cara tertentu yang 
memberi mereka pengertian dan implikasi baru”.  

Dengan demikian, kemampuan berpikir tingkat tinggi akan terjadi ketika seseorang 
mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah tersimpan di dalam ingatannya dan 
menghubung-hubungkannya dan/atau menata ulang dan mengembangkan informasi tersebut 
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untuk mencapai suatu tujuan ataupun menemukan suatu penyelesaian dari suatu keadaan yang 
sulit dipecahkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan selama perkuliahan mata kuliah kimia dasar, mahasiswa 
pada tahun pertama perkuliahan, saat diberi permasahan yang berkaitan dengan aspek analisa, 
evaluasi maupun mencipta, tidak semua mahasiswa bisa memecahkan permasahan itu dengan 
baik. Hal ini dikarenakan ditingkat pendidikan sebelumnya mahasiswa tersebut belum terbiasa 
dengan permasalahan yang mencakup ketiga aspek kognitif tersebut. Mereka hanya bisa 
menyelesaikan permasalahan yang berhubungan tingkat kognitif yang rendah. Dengan demikian 
akan berdampak pada proses berpikir mahasiswa tersebut untuk memecahkan permasahan 
dengan  melibatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Berdasarkan penelian yang dilakukan oleh Widodo dan Kadarwati. 2013 dalam penelitian 
yang berjudul  Higher Order Thinking Berbasis Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Berorientasi Pembentukan Karakter Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan Higher Order Thinking berdasarkan Problem-Based Instruction dapat meningkatkan 
aktivitas siswa, dan karakter siswa yang akhirnya juga meningkatkan hasil belajar siswa. Target 
hasil belajar dengan KKM 70, dicapai   
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa semester 1 Angkatan Tahun 

Akademik 2016/2017? 
2. Adakah hubungan kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan hasil belajar mahasiswa pada 

mata kuliah kimia dasar 1? 
3. Adakah pengaruh kemam;puan berpikir tingkat tinggi dengan hasil belajar mahasiswa pada 

kuliah kimia dasar 1? 
 

B. LANDASAN TEORI 
1. Pengertian Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Ketika seseorang melakukan aktivitas yang terkait dalam jasmani dan rohani, maka aspek 
berpikir tidak dapat dilepaskan, terlebih jenis aktivitas tersebut melibatkan unsur persoalan yang 
harus dicarikan jalan keluar. Dengan demikian, berpikir dapat dikatakan memegang peran dalam 
melakukan, memecahkan dan memutuskan persoalan yang sedang atau telah dihadapi. Berpikir 
terjadi karena suatu aktivitas untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang ingin 
dikehendaki. Berpikir juga erat hubungannya dengan daya kemampuan yang lain seperti 
tanggapan, ingatan, pengertian dan perasaan.  

Berpikir merupakan aktivitas psikis yang intensional terhadap suatu hal atau persoalan 
dan tetap berupaya untuk memecahkannya, dengan cara menghubungkan satu persoalan dengan 
yang lain, sehingga mendapatkan jalan keluar. Bentuk proses berpikir yang dilakukan oleh setiap 
orang dalam memecahkan masalah tidak harus sama, tetapi dapat disesuaikan dengan persoalan 
yang sedang dihadapinya.  

Menurut Gunawan (2006:171), “Berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang 
mengharuskan peserta didik untuk memanipulasi informasi dan ide-ide dalam cara tertentu yang 
memberi mereka pengertian dan implikasi baru”.  

Dengan demikian, kemampuan berpikir tingkat tinggi akan terjadi ketika seseorang 
mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah tersimpan di dalam ingatannya dan 
menghubung-hubungkannya dan/atau menata ulang dan mengembangkan informasi tersebut 
untuk mencapai suatu tujuan ataupun menemukan suatu penyelesaian dari suatu keadaan yang 
sulit dipecahkan.  

Berpikir tingkat tinggi adalah operasi kognitif yang banyak dibutuhkan pada proses-proses 
berpikir yang terjadi dalam shortterm memory. Jika dikaitkan dengan taksonomi Bloom, berpikir 
tingkat tinggi meliputi analisis, sintesis, dan evaluasi. Selain itu, bahwa kemampuan atau 
kemampuan berpikir tingkat tinggi (high order thinking ) tersebut jauh lebih dibutuhkan di masa 
kini daripada di masa-masa sebelumnya. Sekaligus memberikan arah yang jelas bagi peserta didik 
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di era globalisasi ini yang arah dan perkembangan pemikiran orang tidak pernah urut dan runtut 
melainkan acak dan tidak dapat diduga sebelumnya. 

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan 
berpikir tingkat tinggi adalah suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan 
kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi seperti 
kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 
2. Ciri-ciri Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi  

Seseorang dikatakan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi tentu ada indikator yang 
menyebabkan seseorang itu disebut berpikir tingkat tinggi. Gunawan (2006:184-188) menyatakan 
indikator yang digunakan sebagai ciri dari kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat diamati dalam 
aspek kognitif peserta didik. 
a. Ranah kognitif taksonomi bloom belum direvisi berada pada tingkat analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Sebagai berikut: 
1. Analisis adalah kemampuan untuk memecahkan atau menguraikan suatu materi atau 

informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga mudah dipahami. 
Indikatornya adalah :  
a) Membuat pertanyaan-pertanyaan tentang topik 
b) Melakukan penyelidikan tentang topik  
c) Membuat bagan untuk menjelaskan topik  
d) Membuat grafik untuk menjelaskan topik  
e) Meninjau untuk menemukan kriteria  
f) Menyiapkan laporan tentang materi  

2. Sintesis adalah kemampuan untuk menyatukan bagian-bagian atau komponen menjadi 
suatu bentuk yang lengkap dan unik. Indikatornya adalah :  
a) Membuat model untuk menjelaskan ide baru  
b) Merancang sebuah rencana tentang topik  
c) Membuat hipotesis tentang topik  
d) Mengubah pola lama menjadi pola baru  
e) Mengajukan sebuah metode baru pada topik  
f) Memberikan judul baru pada materi  

3. Evaluasi adalah kemampuan untuk menentukan nilai suatu materi untuk tujuan tertentu. 
Indikatornya adalah :  
a) Membuat daftar kriteria yang akan digunakan untuk menilai  
b) Melakukan debat mengenai topik  
c) Melakukan diskusi mengenai topik  
d) Menyiapkan sebuah studi kasus untuk menjelaskan pemikiran mengenai topik 
e) Membuat sebuah kesimpulan umum tentang topik 

b. Ranah kognitif taksonomi bloom revisi berada pada tingkat analisis, evaluasi dan mencipta. 
Sebagai berikut: 

1) Menganalisis adalah kemampuan memisahkan konsep kedalam beberapa komponen 
dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep 
tersebut secara utuh. 

2) Megevaluasi adalah kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, 
kriteria, atau patokan tertentu. 

3) Mencipta adalah kemampuan memadukan usur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru 
yang utuh dan koheren atau membuat sesuatu yang orisinil. 

Dari penjelasan di atas, indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu taksonomi 
Bloom lama meliputi analisis, sintesis dan evaluasi dan taksonomi Bloom yang telah direvisi 
meliputi analisis, evaluasi dan mencipta. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan taksonomi 
Bloom revisi sebagai indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi.  Dalam proses pembelajaran 
mahasiswa harus mencapai pengetahuan metakognitif yakni meliputi proses berpikir secara 
analisis, proses berpikir secara evaluasi dan proses berpikir mencipta. 
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3. Mengukur Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi  
Anderson, L.W & Krathwohl, D.R (Krathwol, 2002:218) menyatakan bahwa indikator untuk 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi: 
a. Menganalisis 

Menganalisis meliputi kemampuan untuk memecah suatu kesatuan menjadi bagian-
bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut dihubungkan satu dengan yang lain 
atau bagian tersebut dengan keseluruhannya. 
1) Membedakan  meliputi kemampuan membedakan bagian-bagian dari keseluruhan struktur 

dalam bentuk yang sesuai. 
2) Mengorganisasi meliputi kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur secara bersama-sama 

menjadi struktur yang saling terkait. 
3) Memberi simbol adalah kemampuan siswa untuk menyebutkan tentang sudut pandang, bias, 

nilai atau maksud dari suatu masalah yang diajukan.     
 

b. Evaluasi  
Evaluasi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan judgement berdasarkan pada 

kriteria dan standar tertentu. Kriteria yang sering digunakan adalah menentukan kualitas, 
efektifitas, efisiensi, dan konsistensi, sedangkan standar digunakan dalam menentukan kuantitas 
maupun kualitas. 
1) Mengecek adalah kemampuan untuk mengetes konsistensi internal atau kesalahan pada 

operasi atau hasil, mendeteksi keefektifan prosedur yang digunakan. 
2) Mengkritik adalah kemampuan memutuskan hasil atau operasi berdasarkan standar tertentu, 

mendeteksi apakah hasil yang diperoleh berdasarkan suatu prosedur menyelesaikan suatu 
masalah mendekati jawaban yang benar. 
 

c. Mencipta  
Mencipta didefinisikan sebagai menggeneralisasi ide baru, produk atau cara pandang 

yang baru dari sesuatu kejadian.  
1) Membangkitkan/menghipotesiskan: Menemukan kriteria tertentu. 
2) Merencanakan/mendesain: Menemukan solusi.  
3) Menghasilkan/membuat: Membuat produk asli berdasarkan pola yang disediakan. 

Dari uraian di atas, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai 
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam penelitian ini untuk mengukur kemampuan berpikir 
tingkat tinggi yakni menggunakan tes. Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi ini dipakai untuk 
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik (Analisis, Evaluasi, Mencipta) dalam 
mendeskripsikan suatu masalah. 

 
C. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif 
2. Sampel Penelitian 

Mahasiswa semester I Program Studi Pendidikan Kimia 
3. Variabel Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian ini, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah 
a. Variabel bebas (variabel independen) yaitu Kemampuan Bepikir Tingkat Tinggi ((high 

order thinking). 
b. Variabel terikat (variabel dependen) yaitu hasil belajar kimia  materi pokok Laju Reaksi 

mahasiswa semester I Program Studi Pendidikan Kimia  tahun akademik 2016/2017. 
4. Instrumen Penelitian 

a. Kisi-kisi dan tes kemampuan berpikir tingkat tinggi 
b. Kisi-kisi dan tes hasil belajar pokok bahasan laju reaksi 

5. Teknik Penggumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data adalah berupa tes 
6. Teknik Analisa Data 

a. Teknik Deskriptif 
Untuk menghitung data hasil tes kemampuan high order thinking menggunakan rumus: 

 
Kriteria interpretasi skor :  
Angka 0%-20%  = tidak baik/buruk  
Angka 21%-40%  = kurang baik 
Angka 41%-60%  = cukup baik  
Angka 61%-80%  = baik 
Angka 81%-100%  = sangat baik 
 

b. Teknik Statistik 
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik 

statistik inferensial. Analisis yang digunakan adalah untuk menguji hipotesis penelitian 
asosiatif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan X terhadap Y  menggunakan 
analisis korelasi tunggal  (korelasi Pearson Product Moment (r)) Rumus yang digunakan 
adalah : 

 

 
 sedangkan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y 
menggunakan analisis regresi sederhana Persamaan regresi dirumuskan :               

 
 
 
 
D. HASIL PENELITIAN 

Hasil analisis  kemampuan high order thinking mahasiswa terhadap pembelajaran yang 
diperoleh dengan instrumen tes. kemampuan high order thinking mahasiswa diperoleh rata-rata 
nilai sebesar 77,90 persen dan berada pada kategori baik.  

Analisis korelasi pearson product moment ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat 
hubungan antara dua variabel dengan skala-skala tertentu atau korelasi antara variabel bebas (X1) 
dengan variabel terikat (Y). Korelasi pearson product moment dilambangkan dengan (r). 
Berdasarkan hasil analisis  korelasi untuk pengujian high order thinking mahasiswa  diperoleh 
nilai; 

  = 0,425 

Berdasarkan kriteria koefisien korelasi di atas berada pada kategori cukup  kuat yang 
artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi  mahasiswa memiliki hubungan yang cukup kuat dalam 
menentukan hasil belajar mahasiswa. 

KP = r2 x 100% = 0,425 x 100% = 18,06% 
Artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking) memberikan kontribusi terhadap 
hasil belajar sebesar 18,06% dan sisanya 81,94% ditentukan oleh variabel lain. 

Setelah dilakukan pengujian signifikansi diperoleh  thitung lebih besar dari ttabel, atau 4,576 > 
2,000, maka Ho ditolak, artinya ada hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir tingkat 
tinggi (High Order Thinking) terhadap  hasil belajar kimia dasar  materi pokok laju reaksi. 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan regresi sederhana 

diperoleh:  
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Setelah dilakukan pengujian signifikansi diperoleh  Fhitung > Ftabel atau > 3,96, maka 
tolak Ho dan terima Ha artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan berpikir 
tingkat tinggi (High Order Thinking) terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah kimia 
dasar  materi pokok laju reaksi. 

 
E. PEMBAHASAN 
1. Kemampuan High Order Thinking 

  Kemampuan high order thinking mahasiswa dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan lembar tes kemampuan high order thinking. Dari analisis soal kemampuan high 
order thinking terhadap hasil belajar diperoleh rata-rata sebesar 77,90 dan berada pada kriteria 
baik.. Kemampuan high order thinking mahasiswa dikatakan baik karena telah memiliki 
kemampuan berpikir  dalam menemukan masalah, memecahkan masalah serta dalam proses 
pemecahan masalah melibatkan proses berpikir  menganalisis,  mengevaluasi, mencipta. Hal ini 
karena dalam proses pembelajaran mahasiswa dilibatkan secara aktif untuk mencari dan 
menemukan berbagai konsep pengetahuan sehingga akan meningkatkan juga daya kreativitas, 
kemampuan inovasi serta proses berpikir kritis mahasiswa dalam memecahkan suatu persoalan.  
2. Hubungan Kemampuan High Order Thinking dengan Hasil belajar 

Hubungan kemampuan high order thinking dengan hasil belajar mahasiswa (yang diukur 
dengan THB), dapat dilihat pada hasil perhitungan statistik korelasi Pearson Product Moment 
diperoleh nilai: 

  = 0,425 
Nilai r yang diperoleh termasuk kategori cukup kuat, yang berarti ada hubungan yang cukup kuat 
antara kemampuan high order thinking dengan hasil belajar. Sumbangan (kontribusi) kemampuan 
high order thinking dengan hasil belajar sebesar 18,06% , artinya kemampuan berpikir tingkat 
tinggi (High Order Thinking) memberikan kontribusi terhadap hasil belajar sebesar 18,06% dan 
sisanya 81,94% ditentukan oleh variabel lain.   Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikan 
diperoleh  thitung lebih besar dari ttabel, atau 4,576 > 2,000, maka Ho ditolak, artinya ada hubungan 
yang signifikan antara kemampuan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking) dengan hasil 
belajar kimia. 

Menurut Gunawan (2006:171), “Berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang 
mengharuskan peserta didik untuk memanipulasi informasi dan ide-ide dalam cara tertentu yang 
memberi mereka pengertian dan implikasi baru”. 
3. Pengaruh Kemampuan High Order Thinking  terhadap Hasil Belajar 

Pengaruh kemampuan high order thinking terhadap hasil belajar mahasiswa (yang diukur 
dengan THB), dapat dilihat dari hasil perhitungan analisis statistik regresi sederhana diperoleh 
persamaan sebagai berikut: 

 
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 25,492784 

menyatakan bahwa jika tidak ada kemampuan high order thinking maka hasil belajar yang 
diperoleh adalah 25,492784. Koefisien regresi sebesar 0,67 menyatakan bahwa setiap 
penambahan (tanda +) satu satuan kemampuan high order thinking akan meningkatkan hasil 
belajar sebesar 0,67. Sebaliknya, jika penurunan satu satuan kemampuan high order thinking 
maka semakin rendah pula hasil belajar. Jadi, tanda + menyatakan arah hubungan searah, dimana 
peningkatan atau penurunan kemampuan high order thinking akan  mengakibatkan kenaikan atau 
penurunan hasil belajar. 

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh  Okto Alpindo, Mahrizal, 
dan Harman Amir (2014) dalam penelitian yang berjudul  Pengaruh Pemberian Pertanyaan Higher 
Order Thingking Skill (HOTS) Dalam Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil 
Belajar Fisika  Siswa Kelas XI SMAN 2 Padang.  Hasil penelitian menunjukan dari hasil uji 
normalitas dan homogenitas yang dilakukan pada ranah kognitif, didapatkan kedua kelas sampel 
normal dan mempunyai variansi yang homogen, sehingga untuk uji statistik digunakan uji t. Dari 
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uji t dengan taraf nyata 0,05 dan dk = 56 diperoleh thitung sebesar 3,52 dan tabel sebesar 2,004. 
Dengan demikian nilai thitung berada di luar batas daerah penerimaan Ho yang telah ditetapkan. 
Hal ini berarti Ho ditolak dan Hi yang berbunyi “Terdapat pengaruh yang berarti dari pemberian 
pertanyaan HOTS dalam model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar Fisika kelas XI SMAN 2 
Padang” pada ranah kognitif diterima 

 
F. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  
a. Kemampuan berpikir tingkat berada pada kategori baik dengan persentase yang 

diperoleh 77,90. 
b. Ada hubungan yang cukup kuat  antara kemampuan berpikir tingkat tinggi terhadap 

hasil belajar kimia materi pokok laju reaksi dengan nilai    = 0,425 
c. Ada pengaruh kemampuan berpikir tingkat tinggi terhadap hasil belajar kimia materi 

pokok laju reaksi dengan persamaan regresi sederhana  

 
 

2. Saran 
a. Dosen  sebelum memulai perkuliahan harus mengenal karakteristik  mahasiswa 

seperti kemampuan intelektual, yang   berkaitan  dengan daya tangkap atau serap 
terhadap suatu konsep selama mengikuti kegiatan pembelajaran.  

b. Dosen dalam proses  perkuliahan  harus memberi ruang serta kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi melalui proses 
analisis, evaluasi serta mencipta secara optimal. 

c. Dalam proses pembelajaran seorang dosen harus menciptakan suasana  
pembelajaran yang menyenangkan dan aktif melakukan dialog kepada mahasiswa 
agar mahasiswa tidak takut menyampaikan gagasan atau  argumen.  

 
G. DAFTAR PUSTAKA 
 Alpindo Okto, Mahrizal, Harman Amir (2014).  Pengaruh Pemberian  Pertanyaan Higher Order 

Thinking Skill (HOTS) Dalam Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil 
Belajar Fisika Siswa Kelas XI SMAN 2 Padang. Pillar Of Physics Education , Vol. 3. April 
2014, 113-120 

Campbell, David. (2006). Mengembangkan Kreativitas. Yogyakarta: Kanisius 
Dhiu, Margaretha. (2012). Pengantar Pendidikan. Flores: Nusa Indah. 
Gunawan, Adi W. (2006). Genius Learning Strategy. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 
Hawadi, Reni Akbar,dkk. (2001). Kreativitas. Jakarta: PT. Grasindo. 
Hurlock, B Elisabeth. (1978). Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga 
Kemendikbud. (2013). Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013. 
Krathwohl, D.R, Anderson, L.W. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory 

Into Practice, 41(4) 
Muchlis, Fayakun. (2014). Efektivitas Pembelajaran Fisika Menggunakan Model Kontekstual (CTL) 

dengan Metode POE (Predict, Observe, Explain) Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat 
Tinggi Siswa SMA Kelas XI Pada Pokok Bahasan Mekanika Fluida. Yogyakarta: Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Munandar, Utami. (2012). Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta: Rineka Cipta. 
Novirin, David. (2013). Efektivitas Penerapan Metode Group Investigation dalam Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dan Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas X pada Mata 
Pelajaran Kewirausahaan di SMK PGRI 2 Prabumulih Tahun Ajaran 2013/2014.Yogyakarta: 
UNY 

Purba, Michael dan Sunardi. (2012). Kimia untuk SMA/MA kelas XI. Jakarta: Erlangga 
Purwanto. (2014). Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka belajar 



 

Seminar Nasional Pendidikan Sains II UKSW 2017 316 

 

 

Rachmawati, dkk. (2010). Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak. Jakarta: Kencana Media 
Group 

Siregar, Syofian. (2014). Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Bumi Aksara 
Slameto. (2003). Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Jakarta:Rineka Cipta 
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 
Sumantri, Mohamad Syarif. (2015). Strategi Pembelajaran. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 
Trianto, (2007). Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka 
Walgito. (2002). Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta 
Widodo dan Kadarwati. (2013). Higher Order Thinking Berbasis Pemecahan Masalah untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Berorientasi Pembentukan Karakter Siswa. Cakrawala 
Pendidikan. Th. XXXII, No. 1 161-171 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




