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PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK MATEMATIKA  

BERBASIS HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) PADA POKOK 

BAHASAN BENTUK ALJABAR KELAS VII SMP NEGERI 1 SURAKARTA 

Abstrak 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk 1) mengembangkan LKPD berbasis 

HOTS pada materi bentuk aljabar, 2) mengetahui kelayakan LKPD berbasis HOTS 

pada materi bentuk aljabar, dan 3) mengetahui penilaian peserta didik terhadap LKPD 

berbasi HOTS pada materi bentuk aljabar. Metode penelitian ini menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan atau metode Research and Development dengan 

prosedur pengembangan menggunakan pendekatan model ADDIE yang terdiri dari 

lima tahapan, yaitu Analysis (analisis), Design (perancangan), Development 

(pengembangan), Implementation (implementasi), dan Evaluation (evaluasi). Hasil 

pengembangan dari penelitian ini adalah Lembar Kerja Peserta Didik Matematika 

Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada Pokok Bahasan Bentuk Aljabar 

kelas VII. LKPD ini dikembangkan dengan pendekatan kontekstual learning, serta 

LKPD ini dilengkapi dengan  soal-soal berbasis HOTS. Hasil validasi oleh ahli materi 

dan ahli media termasuk ke dalam kategori sangat layak. Penilaian kepraktisan oleh 

guru matematika dan angket respon siswa termasuk dalam kategori layak. Hasil 

penilaian media keseluruhan dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis HOTS pada 

pokok bahasan bentuk aljabar layak digunakan dalam pembelajaran. 

Kata Kunci: bentuk aljabar, lkpd, soal hots. 

Abstract
The purposes of this research development were 1) developing students worksheets 
based on HOTS on algebraic forms materials, 2) knowing the feasibility of students 
worksheets based on HOTS on algebraic forms materials and 3) knowing students' 
assessment of students worksheets based on HOTS. This research method used 
research and development methods with the development procedure using the 
ADDIE model approach. The ADDIE model consists of five stages, Analysis, 
Design, Development, Implementation, and Evaluation. The results of this research 
are Mathematics Students Worksheets Based on Higher Order Thinking Skills 
(HOTS) in The Algebraic Forms. This LKPD was developed with a contextual 
learning approach and equipped with HOTS questions. The results of the validation 
by material experts and media experts were very feasible. The assessment of 
practicality by mathematics teachers and students responses were feasible. The 
results of the overall media assessment can be concluded that LKPD based on HOTS 
is feasible to use in learning process.

Keywords: algebraic forms, hots problem, student worksheet.

1. PENDAHULUAN

Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan di setiap jenjang 

pendidikan, karena ilmu matematika mengajarkan manusia untuk berfikir logis 
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dan sistematis yang sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah sehari-hari. 

Namun, menurut pandangan banyak peserta didik pelajaran matematika dianggap 

sebagai momok tersendiri untuk dipelajari karena matematika dirasa sangat sukar, 

tidak menarik dan membosankan (Intisari, 2017). 

Peran guru dalam mengatasi masalah kesulitan dalam belajar matematika 

yang dihadapi peserta didik sangatlah besar. Guru yang profesional tidak hanya 

mampu mengajar dengan baik, tetapi guru juga harus mampu memotivasi dan 

menciptakan kondisi belajar yang menarik bagi peserta didiknya. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh Mulyasa (2014: 55)  jika faktor-faktor yang mempengaruhi 

kegiatan belajar dipenuhi, maka peserta didik akan mampu belajar dengan baik. 

Faktor tersebut diantaranya yaitu, motivasi, kematangan, hubungan peserta didik 

dengan guru, kemampuan verbal, rasa aman, tingkat kebebasan, dan ketrampilan 

guru dalam berkomunikasi. 

Salah satu langkah yang bisa dicapai oleh seorang pendidik untuk menarik 

perhatian peserta didik dalam belajar yaitu dengan membuat perancangan 

pembelajaran yang matang. Guru dapat mengembangkan bermacam jenis bahan 

ajar. Salah satunya yaitu bahan ajar cetak yang berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) 

atau dalam kurikulum 2013 saat ini dikenal dengan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD).   

Menurut Prastowo (2014: 269) LKS atau LKPD adalah salah satu bentuk 

bahan ajar cetak yang berwujud lembaran kertas dimana isi dari lembaran tersebut 

yaitu berupa ringkasan, materi, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran 

yang mengarah pada kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

LKPD mempunyai banyak fungsi dalam membantu guru melaksanakan 

proses belajar mengajar yaitu, bahan ajar yang mampu memperkecil keterlibatan 

guru dan lebih menggerakkan peserta didik, sebagai bahan ajar yang ringkas dan 

banyak akan tugas untuk latihan mandiri, memudahkan peserta didik untuk 

memahami materi yang diajarkan, terakhir memudahkan pelaksanaan pengajaran 

kepada peserta didik (Prastowo, 2014: 270). Namun, peserta didik banyak yang 

masih kurang tertarik dalam mengerjakan LKPD.  
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Menurut Ernawati, dkk. (2017) bahwa masih terdapat hambatan pada LKPD 

bagi peserta didik dalam memahami pelajaran, karena bahasa yang digunakan 

dalam LKPD kurang komunikatif, tampilan LKPD sederhana tanpa ilustrasi, dan 

kegiatan pembelajarannya kurang bervariasi. Soal-soal di LKPD yang diperjual 

belikan disekolah-sekolah saat ini masih banyak yang berada di taraf sedang. 

Peserta didik masih belum dibiasakan untuk berfikir di level tingkat tinggi.  

Pendidikan di Indonesia saat ini belum optimal dalam menerapkan soal-soal 

yang memerlukan proses berfikir tingkat tinggi atau yang sering disebuat soal 

Higher Order Thinking Skills (HOTS). Hal ini, bisa dilihat pada prestasi Indonesia 

di kancah dunia dimana saat pertama mengikuti Program for International 

Students Asessment tahun 2003, Indonesia menduduki peringkat terbawah dari 40 

negara peserta. Peringkat itu tidak jauh berubah pada 2006, 2009, 2012, dan 

terakhir 2015. Pada umumnya soal-soal yang digunakan pada PISA merupakan 

pertanyaan yang memerlukan daya berfikir yang lebih tinggi. 

Rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Indonesia 

berdasarkan survei yang dilakukan oleh Retnawati dan Apino (2017) disebabkan 

oleh beberapa faktor antara lain yaitu, hanya 2 (20%) dari 10 guru matematika 

SMA yang telah menerapkan pembelajaran matematika yang berorientasi pada 

pengembangan HOTS peserta didik. Selain itu, disebabkan karena pemahaman 

guru tentang HOTS kurang, bahkan terdapat guru matematika SMA yang tidak 

mengenal istilah HOTS. Permasalahan tersebut menjadi perhatian khusus saat ini. 

Pendidik perlu menciptakan suatu bahan pembelajaran yang mampu 

menjembatani peserta didik untuk terbiasa mengerjakan soal-soal yang berbasis 

HOTS.  

Salah satu yang bisa dilakukan guru yaitu dengan membuat Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) yang berbasis pada HOTS. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan Widana, dkk. (2018), HOTS dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik dan menurut Yusnia (2018) untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah, peserta didik harus sering memecahkan masalah 

HOTS. Brookhart (2010) juga mengatakan bahawa HOTS dapat meningkatkan 

prestasi dan motivasi peserta didik, sehingga LKPD yang didasari ketrampilan 
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tingkat tinggi ini diharapkan bisa meningkatkan ketrampilan berfikir tingkat tinggi 

peserta didik dan melatih peserta didik untuk terbiasa mengerjakan soal-soal 

HOTS.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang sudah peneliti lakukan di SMP 

Negeri 1 Surakarta, peneliti menemukan beberapa masalah dalam penggunaan 

bahan ajar berbentuk Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Pembuatan LKPD 

belum bisa diterapkan karena keterbatasan waktu dari guru mata pelajaran 

matematika untuk membuat LKPD tersebut. Pembelajaran matematika di sekolah 

tersebut hanya berpegangan pada buku paket dan buku referensi lainnya untuk 

mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, penggunaan soal-soal berbasi 

HOTS baru sedikit diterapkan. Guru matematika hanya menyelipkan beberpa soal 

saja yang berbasis HOTS dalam pembelajarannya. Masalah lain yang dihadapi 

peserta didik yaitu peserta didik merasa sulit belajar matematika khususnya pokok 

bahasan aljabar. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diurakan, peneliti bermaksud 

mengembangkan LKPD berbasis HOTS pada materi bentuk aljabar kelas VII 

SMP. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan dengan metode Research and 

Development. Prosedur pengembangan ini menerapkan pendekatan model 

ADDIE. Menurut Sugiyono (2017: 39) model tersebut terdiri dari lima tahapan, 

yaitu tahap Analysis,  tahap Design, tahap Development, tahap Implementation, 

dan tahap Evaluation. 

Pada tahap analisis dilakukan analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan 

studi literatur. Pada tahap perancangan terdiri dari perancangan draf awal LKPD 

berbasis HOTS, perancangan instrumen angket validasi, dan perancangan kisi-kisi 

soal HOTS. Pada tahap pengembangan yaitu mengembangan LKPD berbasis 

HOTS berdasarkan draf awal yang telah dibuat di tahap sebelumnya, setelah itu 

dilakukan validasi oleh para ahli.  

Pada tahap implementasi dilakukan uji coba terbatas dan uji coba lapangan 

guna mengetahui respon siswa terhadap LKPD yang telah dibuat. Tahap evaluasi 
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yaitu dilakukan analisis hasil penilaian keseluruhan untuk mencari tahu apakah 

perlu LKPD berbasis HOTS yang telah dikembangkan tersebut dilakukan 

perbaikan atau sudah layak digunakan dalam pembelajaran. 

Subjek penelitian pengembangan ini terdiri dari praktisi pembelajaran (guru 

matematika) dan peserta didik. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Surakarta pada tahun ajaran 2018/2019 semester ganjil. 

Data penelitian pengembangan ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif berbentuk  kritik serta saran dari ahli materi, ahli media, praktisi, 

dan peserta didik. Data kuantitatif pada penelitian pengembangan ini berbentuk 

penilaian LKPD berbasis HOTS yang dinilai dari para ahli materi, ahli media, 

praktisi, dan peserta didik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menerepkan 

metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Angket yang digunakan 

yaitu jenis angket dengan pengukuran skala likert. Bentuk skala likert dengan 

pembobotan empat skala  Sugiyono (2017: 166). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengembangan penelitian ini yaitu Lembar Kerja Peserta Didik 

Matematika Berbasis High Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada pokok 

bahasan bentuk aljabar. Pengembangan LKPD ini bertujuan guna memberikan 

peserta didik kemudahan belajar menguasai materi bentuk aljabar yang ringkas 

dan kaya akan soal-soal untuk latihan. Hal ini sesuai dengan fungsi dari LKPD 

yang dijelaskan oleh Prastowo (2014: 270) diantaranya yaitu untuk memberikan 

peserta didik kemudahan dalam memahami materi, sebagai bahan ajar yang 

ringkas dan kaya akan soal-soal untuk latihan, serta memudahkan dalam praktik 

pembelajaran.  

Penelitian ini menguji kelayakan produk dari aspek kelayakan isi, tampilan, 

dan bahasa yang diadaptasi dari tugas BSNP (2014) yaitu menelaah dan menilai 

buku teks pelajaran dari segi kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan. 

Kualitas produk dikatakan baik jika memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif 

(Plomp & Nieveen, 2013). Penelitian pengembangan ini hanya mengambil dua 

dari kriteria yang dijelaskan oleh Plomp & Nieveen yaitu menguji kevalidan dan 
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kepraktisan serta ditambah dengan respon peserta didik terhadap produk yang 

dikembangkan. 

Hasil dan pembahasan dari setiap tahap pengembangan pada penelitian ini 

dijelaskan sebagai beriktu. 

a. Tahap analisis

Beberapa hal yang dilakukan yaitu, analisis kebutuhan dan analisis 

kurikulum dengan cara wawancara dan observasi salah satu guru matematika 

SMP Negeri 1 Surakarta. Tahap ini sejalan dengan tahap analisis pada 

penelitian yang dilakukan oleh Zahro (2017) yaitu melakukan analisis 

kebutuhan dan analisis kurikulum untuk mengetahui kebutuhan apa yang 

dibutuhkan oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Hasil dari analisis 

kebutuhan yaitu, dalam pembelajaran guru belum menggunakan LKPD karena 

keterbatasan waktu untuk membuatnya, penggunaan soal-soal HOTS belum 

optimal, peserta didik masih banyak yang kesulitan dalam belajar bentuk 

aljabar. 

Hasil analisis kurikulum diperoleh bahwa sekolah tersebut menggunakan 

kurikulum 2013 dan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar diperoleh 

bahwa kompetensi dasar materi bentuk aljabar kelas VII yaitu. 

1) KD 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk

aljabar (penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian)

2) KD 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan

operasi pada bentuk aljabar.

b. Tahap perancangan

Pada tahap perancangan, peneliti merancang draf rancangan awal LKPD 

berbasis HOTS, mendesain sampul, menyusun instrumen angket validasi, 

menyusun kisi-kisi soal HOTS, dan menyusun lembar penilaian LKPD. Tahap 

perancangan yang peneliti lakukan ini serupa dengan yang dilakukan Norsanty 

(2016). Dalam mempersiapkan bahan ajar, peneliti memperhatikan hal-hal 

seperti yang dijelaskan oleh Sarigih, dkk. (2016) yaitu perlu memperhatikan 

lingkungan atau budaya sehari-hari peserta didik, harus mendorong peserta 
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didik lebih aktif terlibat secara individu atau kelompok dalam proses 

pembelajaran, terutama dalam mengamati, menyelidiki, menarik kesimpulan 

dari data yang diberikan, atau membuat hipotesis. Hal tersebut bertujuan agar 

kreativitas, keterampilan, dan kemampuan peserta didik berkembang. 

Peneliti membuat draf LKPD dengan komponen-komponennya yaitu 

terdiri dari judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, infromasi 

pendukung, soal latihan, dan penilaian. Instrumen kelayakan LKPD yang 

dirancang yaitu lembar validasi ahli materi dan ahli media, lembar penilaian 

kepraktisan, dan lembar angket respon siswa. Draf rancangan awal LKPD 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 Gambar 1. Draf rancangan awal LKPD berbasis HOTS 

Soal-soal HOTS dalam LKPD ini disusun dengan langkah-langkah yaitu 

dimulai dengan menganalisis KD untuk dibuat soal HOTS, merangkai kisi-kisi, 



8 

memilih stimulus yang menarik disetiap soalnya, menulis butir-butir 

pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, dan terakhir menyusun pedoman 

penskoran (Widana, 2017). Soal-soal HOTS harus mampu mengukur 

kemampuan berfikir tingkat tinggi, harus kontekstual, dan soalnya beragam 

(pilihan ganda, uraian, isian singkat, dll). Soal HOTS dalam LKPD ini terdiri 

dari 8 soal c-4 (menganalisis), 6 soal c-5 (mengevaluasi), dan 6 soal c-6 

(mengkreasi). HOTS sesuai yang dijelaskan oleh Tanujaya (2016) merupakan 

aktivitas kognitif yang lebih dari sekadar menghafal dan memahami, HOTS 

merupakan aktivitas kognitif tingkat tinggi dalam analisis taksonomi Bloom 

berdasarkan aktivitas, membutuhkan sintesis dan kreativitas. 

c. Tahap pengembangan

Tahap pengembangan peneliti melakukan pengembangan LKPD 

berdasarkan draf rancangan awal yang telah dirancang pada tahap sebelumnya, 

kemudian melakukan validasi LKPD kepada ahli materi dan ahli media, 

kemudian merevisi LKPD sesuai saran dari kedua ahli tersebut. Hasil revisi 

dari ahli materi yaitu tentang redaksional,  penggunaan konstanta yang kurang 

sesuai dengan variabelnya, ketersediaan tempat untuk menulis jawaban masih 

kurang, merevisi beberapa soal HOTS, perbaikan format lembar penilaian. 

Hasil revisi dari ahli materi hanya tentang penggunaan bahasa dalam soal yang 

perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami peserta didik. Soal-soal 

berbasis HOTS ditandai dengan logo HOTS yang telah dibuat oleh peneliti. 

Beberapa soal HOTS bentuk aljabar dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut. 

Gambar 2. Soal HOTS bentuk aljabar 
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Tahap pengembangan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Zulyadaini (2017), dalam penelitiannya pada tahap pengembangan dilakukan 

tiga kegiatan yaitu mengembangkan LKPD, melakukan validasi LKPD kepada 

para ahli, dan merevisi LKPD berdasarkan saran dan masukan dari para ahli.  

d. Tahap implementasi

Pada tahap ini LKPD di uji coba di kelas VII untuk mengetahui penilaian 

LKPD dari peserta didik. Terdapat dua uji coba yaitu uji coba terbatas yang 

dilakukan dengan 6 peserta didik dan uji coba lapangan dengan 27 peserta 

didik. Pada tahap uji coba terbatas, LKPD berbasis HOTS dinyatakan layak 

sehingga dapat digunakan untuk uji coba lapangan. Pada tahap uji coba 

lapangan LKPD berbasis HOTS berdasarkan penilaian yang diperoleh dari 

angket respon siswa layak digunakan dalam pembelajaran materi bentuk 

aljabar. 

e. Tahap evaluasi

Tahap terakhir yaitu evaluasi, tahap ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Andarwati (2013), peneliti melakukan perhitungan skor dari 

para ahli, praktisi, dan respon siswa untuk mengetahui apakah LKPD masih 

perlu dilakukan perbaikan atau sudah layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Berikut disajikan hasil penilaian kelayakan media yang dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil penilaian kelayakan LKPD berbasis HOTS 
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Berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa LKPD 

matematika berbasis HOTS pada pokok bahasan bentuk aljabar kelas VII layak 

untuk digunakan dalam proses belajar mengajar.  

4. PENUTUP

Penelitian ini menggunakan lima tahap pengembagan yaitu analisis 

(analysis), perancangan (design), pengembangan (development), implementasi 

(implementation), dan evaluasi (evaluation). Tahap analisis, dilakukan analisis 

kebutuhan, analisis kurikulum, dan studi literatur. Tahap perancangan pada 

penelitian ini meliputi, perancangan draf awal Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) berbasis Higherg Order Thinking Skills (HOTS) pada pokok bahasan 

bentuk aljabar kelas VII yang memuat sampul, judul, petunjuk belajar, kompetensi 

yang akan dicapai, infromasi pendukung, dan soal-soal latihan, instrumen 

kelayakan, kisi-kisi soal HOTS, dan lembar penilaian. Tahap pengembangan yaitu 

mengembagkan LKPD berbasis HOTS berdasarkan rancangan awal yang telah 

dibuat pada tahap sebelumnya. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi dilakukan di SMP Negeri 1 

Surakarta pada kelas VII dengan dua kali uji coba yaitu uji coba terbatas oleh 6 

peserta didik dan uji coba lapangan oleh satu kelas yang terdiri dari 27 peserta 

didik. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan 

disetiap tahap pengembangan yaitu dengan adanya revisi di setiap tahapnya dan 

evaluasi terakhir yaitu menganalisis hasil validasi dan penilaian secara 

keseluruhan untuk mengetahui kelayak dari LKPD. 

Berdasarkan hasil penilaian validasi dan kepraktisan serta angket respon 

siswa dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis HOTS pada pokok bahasan 

bentuk aljabar Layak digunakan dalam pembelajaran. 
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