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aaaaaaRendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS disebabkan 

karena dalam pembelajaran matematika siswa belum terbiasa menyelesaikan soal 

yang menantang proses dan aktivitas berpikirnya. Inkuiri Pictorial Riddle merupakan 

pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kemampuan tanya jawab dan 

menemukan sendiri pada diri siswa melalui sebuah permasalahan, sehingga tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan peningkatkan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal HOTS berdasarkan gaya kognitif holist-serialist. 

aaaaaaPenelitian ini dilakukan di SMPN 3 babat, sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII-C sebanyak 26 siswa sebagai kelas eksperimen yang diberi model 

pembelajaran inkuiri Pictorial Riddle dan VIII-D sebanyak 26 siswa sebagai kelas 

kontrol. Metode penelitian yang digunakan adalah true eksperimental design dengan 

desain pretest-posttest kelompok kontrol subjek random.  

aaaaaaHasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal HOTS berdasarkan gaya kognitif holist-serialist antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol, dimana ketercapaian siswa bergaya kognitif holist 

indikator: (1) menganalisis kelas eksperimen mencapai 80%, sedangkan kelas kontrol 

91,07%. (2) mengevaluasi kelas eksperimen sebesar 5% dan kelas kontrol 0%. (3) 

mencipta kelas eksperimen sebesar 72,5% dan kelas kontrol 69,34%. Perbedaan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS kelas eksperimen dan kontrol 

juga terlihat pada uji independent t-test nilai posttest siswa dengan asumsi varian 

sama diperoleh nilai sig (2-tailed) 0,829   0,05. Untuk ketercapaian siswa bergaya 

kognitif serialist indikator: (1) menganalisis kelas eksperimen mencapai 95,31%, 

sedangkan kelas kontrol 77,08%. (2) mengevaluasi kelas eksperimen sebesar 12,5% 

dan kelas kontrol 4,17%. (3) mencipta kelas eksperimen sebesar 73,69% dan kelas 

kontrol 68,06%. Perbedaan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS kelas 

eksperimen dan kontrol juga terlihat pada uji independent t-test nilai posttest siswa 

dengan asumsi varian sama diperoleh nilai sig (2-tailed) 0,028   0,05. Besar 

peningkatan model pembelajaran inkuiri pictorial riddle terhadap kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal HOTS berdasarkan gaya kognitif holist-serialist adalah 

0.362396 dengan interprestasi N-Gain sedang. Sehingga berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan diharapkan pendidik dapat mengaplikasikan model pembelajaran 

inkuirir pictorial riddle untuk peningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal HOTS. 

 

 


