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PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) BERBASIS HIGHER 

ORDER THINKING SKILLS (HOTS) PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR 

DUA VARIABEL (SPLDV) MENGGUNAKAN KONTEKS LINGKUNGAN: 

PRELIMENARY INVESTIGATION 
 

 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) menggunakan konteks lingkungan berdasarkan 

model pengembangan Plomp yang terdiri dari fase investigasi awal, fase pengembangan atau 

prototipe, dan fase penilaian. Pada penelitian ini hanya dijelaskan mengenai fase investigasi 

awal yang terdiri dari kegiatan analisis kebutuhan, analisis peserta didik, analisis kurikulum, 

dan analisis konsep. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

subjek penelitian adalah 3 guru matematika SMP Negeri 2 Colomadu. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik wawancara. Data hasil wawancara kemudian dianalisis secara 

deskriptif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pertama, guru masih menggunakan metode 

ceramah sehingga menyebabkan siswa kurang aktif dalam belajar. Kedua, belum tersedianya 

lembar kerja peserta didik menyebabkan siswa belum dapat menemukan konsep dan 

menerapkan konsep secara mandiri. Ketiga, pemberian masalah berbasis HOTS masih jarang 

oleh guru, sehingga kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta 

masih rendah. Berdasarkan fase investigasi awal (prelimenary investigation) mendeskripsikan 

bahwa perlu dikembangakn LKPD berbasis HOTS untuk menumbuhkan keaktifan siswa, 

membimbing siswa untuk menemukan dan menerapkan konsep secara mandiri serta 

menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. 
 

Kata kunci: HOTS, investigasi awal, konteks lingkungan, LKPD, pengembangan, SPLDV. 
 

Abstract 
 

This study aims to describe the needs of developing student worksheet based on Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) on the material system of linear equation with two variable using 

environmental context based on the Plomp development model which consists of an 

prelimenary investigation phase, development or prototype phase, and assessment phase. In 

this study only explained prelimenary investigation which consists of needs analysis, student 

analysis, curriculum analysis, and concept analysis. This type of research is a qualitative 

descriptive study with the research subjects are 3 mathematics teachers at SMP Negeri 2 

Colomadu. Data collection technique is done by interview. Data from interviews were then 

analyzed descriptively. The results show that first, teacher still uses the lecture method so that 

it causes students to be less active in learning. Second, unavailability of student worksheets 

causes students to not be able to discover concepts and apply concepts independently. Third, 

provision of HOTS-based problems is still rare by the teacher, so that students' abilities in 

analyzing, evaluating, and creating are still low. Based on prelimenary investigation phase 

describes that it is necessary to develop student worksheet based HOTS to foster student 

activity, guiding students to discover and apply concepts independently, and foster high-level 

thinking skills of students. 

 

Keywords: development, environmental context, hots, prelimenary investigation, student 

worksheets, system of linear equation with two variable 
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1. PENDAHULUAN 
 

Era informasi atau lebih dikenal dengan era revolusi industri 4.0 menuntut siswa Indonesia untuk 

berketerampilan abad 21. Keterampilan abad 21 dalam pendidikan menurut Warisdiono, dkk. 

(2017) memfokuskan diri dalam pengembangan keterampilan 4C yaitu, kreativitas (creativity), 

berpikir kritis (critical thinking), berkomunikasi (communication) dan berkolaborasi 

(collaboration). Keterampilan abad 21 dapat ditumbuhkan dalam dunia pendidikan dengan 

menerapkan konsep Higher Order Thinking Skills (HOTS). DeVries (Balakrishnan, dkk., 2018) 

menjelaskan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi sangat penting dan relevan dengan tuntutan 

keterampilan abad 21 dalam pendidikan, di mana siswa akan berhadapan dengan masalah nyata dan 

kompleks yang sering membutuhan solusi yang kompleks. Martalyna, dkk. (2018) menjelaskan 

bahwa konsep berpikir secara higher order thinking merupakan cara berpikir yang mengarahkan 

siswa untuk mampu mengaplikasikan konsep yang telah mereka peroleh dalam pembelajaran di 

kelas ke dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi berdasarkan revisi Taksonomi Bloom yang 

dikemukakan oleh Anderson dan Krathwohl (2010) terdiri  dari kemampuan menganalisis  

(analyzing),  mengevaluasi  (evaluating)  dan mencipta (creating), sedangkan kemampuan 

mengingat (remembering), memahami (understanding), dan menerapkan (applying) merupakan tiga 

kemampuan terendah. Menurut Liu (Apino & Retnawati, 2017) apabila keterampilan berpikir 

tingkat tinggi (HOTS) dikaitkan dengan revisi Taksonomi Bloom yang dikemukakan oleh Anderson 

& Krathwohl 2001, maka HOTS pada dimensi kognitif meliputi proses menganalisis (analyzing),  

mengevaluasi  (evaluating), dan mencipta (creating). Kemampuan berpikir tingkat tinggi muncul 

pada diri seseorang ketika seseorang dapat menghubungkan informasi yang baru dengan informasi 

yang dimilikinya sebelumnya, kemudian mengitegrasikan informasi tersebut menjadi satu kesatuan 

untuk digunakan dalam penyelesaian suatu masalah (Shadiq, 2014: 96). 

Menurut Susanto dan Retnawati (2016) keterampilan berpikir tingkat tinggi perlu 

dikembangkan dalam pembelajaran, karena melalui HOTS dapat mengembangkan kemampuan 

berpkir siswa secara logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan memiliki kemampuan untuk 

bekerja sama. Namun, dalam praktiknya guru masih belum maksimal dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII di 

SMP Negeri 2 Colomadu, diperoleh informasi bahwa dalam proses pembelajaran guru masih 

menggunakan metode ceramah yang terkadang dikombinasikan dengan kegiatan diskusi. Masalah 

yang digunakan dalam proses pembelajaran lebih sering menggunakan masalah yang bukan 
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menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga menyebabkan siswa masih kesulitan 

apabila dihadapkan dengan masalah kontekstual yang menuntut kemampuan menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta. Belum tersedianya lembar kerja peserta didik juga menjadi salah satu 

penyebab siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan mengakibatkan pembelajaran lebih berpusat 

pada guru. Proses pembelajaran seperti ini tentunya akan berdampak pada kemampuan matematis 

siswa.  

Kemampuan matematis siswa Indonesia dapat diketahui berdasarkan penilaian internasional 

yang dilakukan oleh PISA dan TIMSS (Budiman & Jailani, 2014). PISA fokus pada penilian 

kemampuan matematis siswa dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, 

sedangkan TIMSS memberikan informasi mengenai faktor penting yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa (Wijaya, dkk., 2015; Kartianom & Retnawati, 2018). Pada penilaian PISA tahun 2018, 

skor liteasi matematika Indonesia masih tergolong rendah dengan skor rata-rata adalah 379 (OECD, 

PISA 2019). Pada TIMSS 2015 kemampuan matematis siswa masih berada pada level yang rendah, 

yaitu ‘knowing’ dan ‘applying’ atau dapat dikatakan bahwa kemampuan matematis siswa Indonesia 

masih berada pada lower order thinking skills (Hadi, dkk., 2018). 

Rendahnya kemampuan matematis siswa dalam penilaian internasional dapat sebabkan 

karena siswa belum terbiasa mengerjakan masalah berbasis HOTS, dan masih rendahnya 

kemampuan siswa dalam membaca masalah dengan kalimat yang panjang (Alhassora, ddk., 2017). 

Hal serupa dijelaskan oleh Jupri dan Drijvers (2016) bahwa siswa Indonesia masih kesulitan dalam 

penyelesaian soal cerita, penyusunan model matematika, dan mengidentifkasi suatu kesalahan pada 

persamaan matematika ataupun pada suatu diagram. Penelitian lainnya dilakukan oleh Phonapichat, 

dkk. (2014) bahwa siswa masih kesulitan dalam menentukan kata kunci dan informasi kunci dalam 

suatu soal cerita. Hal tersebut juga dialami siswa SMP Negeri 2 Colomadu khususnya kelas VIII, 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII siswa masih kesulitan dalam 

memahami soal cerita khususnya pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). 

Siswa masih kesulitan dalam menganalisis masalah untuk menentukan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal cerita. Selain itu, siswa juga masih kesulitan dalam mengidentifikasi masalah 

dan menyusun soal cerita tersebut ke dalam kalimat matematika.  

Untuk mengatasi masalah tersebut guru dituntut untuk melakukan suatu inovasi dalam 

pembelajaran. Keterampilan berpikir siswa dapat ditumbuhkan melalui  inovasi pembelajaran yang 

dapat dilakukan oleh guru dengan cara penggunaan metode ajar, media ajar, dan materi ajar 

berbasis HOTS (Yenita, dkk., 2018). Penggunaan lembar kerja peserta didik dapat dijadikan salah 
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satu solusi dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada siswa. 

Lembar kerja peserta didik dapat dijadikan bahan ajar yang membantu siswa dalam  

mengembangkan aspek kognitif dan dapat dijadikan bahan ajar yang dapat memandu 

pengembangan semua aspek pembelajaran (Trianto, 2011). Pengombinasian lembar kerja peserta 

didik berbasis HOTS dengan konteks lingkungan dimaksudkan untuk menumbuhkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa melalui penggunaan masalah nyata terkait lingkungan. Selain itu, 

melalui LKPD berbasis HOTS dapat membantu siswa dalam menemukan konsep secara mandiri 

dengan langkah-langkah yang ada pada lembar kerja peserta didik tersebut. Namun, penggunaan 

lembar kerja peserta didik berbasis HOTS masih jarang digunakan guru dalam pembelajaran. 

Verdina, dkk. (2018) menjelaskan bahwa lembar kerja peserta didik yang dikembangkan guru 

masih jarang dipergunakan untuk menumbuhkan HOTS siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

analisis kebutuhan untuk mengetahui kebutuhan pengembangan lembar kerja peserta didik (LKPD) 

berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) untuk menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat 

tinggi siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kebutuhan pengembangan 

LKPD berbasis HOTS berdasarkan model pengembangan Plomp pada fase  prelimenary 

investigation pada materi sistem persamaan linear dua variabel menggunakan konteks lingkungan. 

 

2. METODE 

Model pengembangan pada penelitian ini diadaptasi dari model pengembangan Plomp (2013) yang 

terdiri dari tiga fase, yaitu fase investigasi awal (prelimenary investigation), fase pengembangan 

atau prototipe (development or prototyping phase), dan fase penilaian (assessment phase). Pada 

penelitian ini hanya akan dijelaskan mengenai fase investigasi awal (prelimenary investigation) 

untuk menganalisis kebutuhan pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis Higher 

Order Thinking Skills (HOTS), meliputi kegiatan analisis kebutuhan, analisis peserta didik, analisis 

kurikulum, dan analisis konsep. 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan subjek 

penelitian adalah 3 guru matematika kelas VIII di SMP Negeri 2 Colomadu. Analisis peserta didik 

dilakukan dengan teknik dan subjek yang sama dengan analisis kebutuhan. Data hasil wawancara 

kemudian dianalisis secara kualitatif, melalui proses deskripsi, kategorisasi, dan membuat asosiasi 

antar kategori (Sugiyono, 2015). Keabsahan data hasil wawancara diperiksa melalui triangulasi 

sumber. Sutama (2019) menjelaskan bahwa triangulasi sumber dilakukan untuk  memeriksa 

keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber kemudian 

disimpulkan hasilnya. 
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Pada analisis kurikulum dilakukan kegiaatan telaah Kurikulum 2013 mata pelajaran 

Matematika kelas VIII yang mengacu pada Permendikbud No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi 

Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), sedangkan analisis konsep dilakukan untuk mengetahui isi  

dan  materi  yang dibutuhkan  dalam  mengembangkan lembar kerja peserta didik berbasis HOTS 

pada materi SPLDV. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini membahas mengenai hasil analisis kebutuhan, analisisi peserta didik, analisis 

kurikulum, dan analisis konsep dalam pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

(SPLDV) menggunakan konteks lingkungan. Hasil dari masing-masing kegiatan analisis dijelaskan 

sebagai berikut. 

3. 1 Hasil Analisis Kebutuhan 

Hasil analisis kebutuhan meliputi informasi mengenai ketersediaan lembar kerja peserta 

didik berbasis HOTS, bahan ajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran, metode dan 

deskripsi kegiatan pembelajaran di kelas, perlu atau tidaknya dikembangkan LKPD berbasis HOTS, 

dan intensitas pemberian masalah berbasis HOTS oleh guru dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga subjek, yaitu Bapak Slamet Widodo, S.Pd. sebagai 

subjek pertama (S1), Ibu Sri Ismiyatih, S.Pd. sebagai subjek kedua (S2), dan Ibu Sri Wilujeng S.Pd. 

sebagai subjek ketiga (S3), diperoleh informasi bahwa selama proses pembelajaran guru belum 

menyediakan lembar kerja peserta didik yang dapat memfasilitasi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi siswa. Hal tersebut didasarkan pada komentar ketiga subjek sebagai berikut. 

S1 :“Saya belum pernah menyediakan lembar kerja peserta didik untuk keterampilan berpikir 

tingkat tinggi mereka.”  

S2 :“Belum terdia lembar kerja peserta didik yang memfasilitasi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi siswa.” 

S3 :“Saya belum menyediakan lembar kerja peserta didik yang memfasilitasi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa.” 

Dalam wawancara lebih lanjut, guru menjelaskan bahwa bahan ajar yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran adalah buku Matematika SMP/MTs kelas VIII Kurikulum 2013 Edisi 2017 

yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. 

Selama proses pembelajaran dikelas, guru masih menggunakan metode ceramah yang terkadang 

dikombinasikan dengan kegiatan diskusisi. Guru memulai kegiatan pembelajaran melalui 
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pemberian contoh-contoh soal untuk memahamkan konsep kepada siswa, kemudian siswa diberi 

beberapa soal untuk dikerjakan guna memperdalam pemahaman konsep, baik dikerjakan secara 

mandiri maupun kelompok. Dalam kegiatan pembelajaran dikelas, guru jarang menggunakan 

kegiatan pembelajaran yang ada pada buku siswa seperti kegiatan menemukan konsep yang 

menuntut keaktifan dan kemandirian siswa dalam belajar, guru lebih sering menggunakan contoh-

contoh soal biasa, sehingga pembelajaran menjadi monoton dan siswa kurang aktif dalam belajar. 

Penggunaan metode ajar yang lebih berpusat kepada guru menyebabkan siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran, di mana siswa hanya duduk, mendengarkan, kemudian mencatat (Yuliati & Lestari, 

2018). 

Hasil wawancara lebih lanjut mengenai perlu atau tidaknya dikembangkan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) dengan ketiga subjek, 

diperoleh informasi bahwa bahwa perlu dikembangkan lembar kerja peserta didik berbasis Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) sebab masalah berbasis HOTS sering digunakan dalam soal ujian 

nasional. Selian itu, guru menjelaskan perlu bagi siswa dikenalkan dengan masalah berbasis HOTS 

agar siswa terbiasa dengan bentuk soal-soal HOTS dan melalui penggunaan masalah berbasis 

HOTS dapat melatih siswa dalam penerapan konsep matematika dalam masalah nyata. Hal tersebut 

didasarkan pada komentar ketiga subjek sebagai berikut. 

S1 :“Menurut saya perlu untuk dikembangkan lembar kerja berbasis HOTS karena 

mengarahkan siswa untuk menerapkan konsep dalam masalah nyata. 

S2 :“Menurut saya perlu dikembangkan lembar kerja berbasis HOTS agar siswa kenal bentuk-

bentuk soal HOTS dan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, 

karena soal HOTS sering muncul dalam soal ujian nasial sehingga siswa perlu berlatih.” 

S3 :“Menurut saya perlu dikembangkan lembar kerja peserta didik berbasis HOTS untuk 

membantu siswa aktif belajar. Soal HOTS juga sering muncul di ujian nasional, maka siswa 

perlu tau bentuk soal HOTS.” 

Namun, penggunaan masalah HOTS dalam pembelajaran belum maksimal diterapkan oleh guru. 

Guru lebih cenderung menggunakan soal yang bukan bertipe HOTS dalam kegiatan pembelajaran. 

Sagala dan Andriani (2019) menjelaskan bahwa soal level rendah merupakan soal yang hanya 

menekankan pada kemampuan mengingat dan memahami saja.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut maka dibutuhkan bahan ajar yang dapat 

membimbing siswa untuk menemukan konsep dan menerapkan konsep secara mandiri dan dapat 

menumbuhkan keaktifan siswa. Selain itu, dibutuhkan bahan ajar yang dapat membimbing siswa 

untuk membiasakan diri dalam menghadapi masalah dengan konteks nyata dan dapat membimbing 

siswa dalam menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tingginya.  Menurut Arifin dan Retnawati 
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(2017) agar kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa berkembang dengan baik, maka guru perlu 

membiasakan siswa untuk berlatih masalah HOTS. Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran adalah Lembar Kerja Pesrta Didik (LKPD) berbasis Higher Order 

Thinking Skills (HOTS). 

Lembar kerja peserta didik merupakan bahan ajar yang dapat membimbing dan membantu 

siswa dalam belajar melalui kegiatan menemukan konsep dan menerapkan konsep. Penggunaan 

LKPD dapat mengurangi intensitas guru dalam proses pembelajaran, di mana guru dapat berperan 

sebagai fasilitator sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada siswa. Ningrum, dkk. (2019) 

menjelaskan bahwa guru perlu menggunakan bahan ajar dalam bentuk lembar kerja peserta didik 

untuk membimbing siswa dalam mengembangkan dan menerapkan konsep secara mandiri. Hal 

lainnya dijelaskan oleh Yuliska dan Syafriani (2019) bahwa bahan ajar seperti lembar kerja peserta 

didik dapat membantu siswa dalam proses belajar sehingga dapat meningkatkan kompetensi 

mereka.  

Penggunaan lembar kerja peserta didik berbasis HOTS juga dapat membantu guru dalam 

menumbuhkan keaktifan siswa dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada siswa, 

di mana guru berperan sebagai fasilitator. Verdina, dkk. (2018) menjelaskan bahwa lembar kerja 

peserta didik dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran lebih aktif dan dapat 

meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran. Hal yang sama dikemukakan Prastowo (2012: 

205) bahwa melalui lembar kerja peserta didik dapat meminimalisir intenstitas guru dalam kegiatan 

pembelajaran dan mengoptimalkan peran siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Lembar kerja peserta didik juga dapat membantu guru 

untuk memahamkan materi ajar kepada siswa. 

Pengombinasian lembar kerja peserta didik dengan masalah berbasis Higher Order Thinking 

Skills (HOTS) dimaksudkan agar dapat menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

melalui penggunaan masalah HOTS dengan konteks lingkungan. Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) merupakan salah satu aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui 

penggunaan masalah HOTS siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

konsep matematika dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan (Bakry & Bakar, 2015). 

Menurut Musfiqi dan Jailani (2014) melalaui lembar kerja siswa berbasis HOTS dapat mendorong 

siswa untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan suatu  masalah  atau  menghadapi suatu  situasi  

secara  kritis  dan  kreatif. 

3. 2 Hasil Analisis Peserta Didik 

Hasil analisis peserta didik meliputi informasi mengenai kondisi siswa selama proses 

pembelajaran dan kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar matematika khususnya pada materi 
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sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV). Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga subjek 

yang sama dengan kegiatan wawancara pada analisis kebutuhan, diperoleh informasi bahwa selama 

kegiatan pembelajaran siswa cenderung kurang aktif dan sulit untuk memperhatikan guru. Guru 

mengeluhkan sulitnya memperoleh perhatian siswa ketika guru sedang menjelaskan materi. 

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut mengenai kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

mempelajari materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) diperoleh informasi bahwa, 

siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah SPLDV dalam bentuk soal cerita. Siswa 

kesulitan dalam menentukan informasi yang ditanyakan dan diketahui. Akibatnya siswa salah dalam 

menyusun kalimat matematika, sehingga guru harus membimbing siswa untuk menyelesaikan 

masalah terkait soal cerita. Hal tersebut terjadi dikarenakan siswa masih jarang dihadapkan dengan 

masalah dengan konteks nyata dan guru lebih menekankan pada masalah berbasis LOTS. Tan dan 

Halili (2015) menyatakan bahwa masih jarangnya guru menggunakan masalah berbasis HOTS 

menyebabkan kemampuan berpikir matematis siswa kurang berkembang. Belum tersedianya lembar 

kerja peserta didik yang dapat membimbing dan memfasilitasi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

siswa juga menjadi penyebab siswa masih kesulitan dalam menghadapi masalah dengan konteks 

nyata. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Verdina, dkk. (2018) bahwa guru masih jarang 

menyediakan lembar kerja peserta didik yang dapat meningkatkan HOTS siswa. 

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara mengenai karakter siswa selama pembelajaran dan 

kesulitan yang dihadapi siswa pada materi SPLDV, maka lembar kerja peserta didik berbasis HOTS 

dapat digunakan sebagai alternatif solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi siswa selama 

belajar. Lembar kerja peserta didik berbasis HOTS dapat digunakan sebagai bahan ajar yang dapat 

membimbing siswa dalam belajar dengan langkah-langkah pengerjaan yang runtut, sehingga dapat 

membimbing siswa untuk menyelesesaikan masalah secara runtut, membimbing siswa untuk 

menganalisis suatu masalah secara kritis, dan membimbing siswa untuk menentukan penyelesaian 

yang paling tepat, kemudian menyimpulkan hasil yang telah diperoleh.  

Penggunaan masalah berbasis HOTS dalam pembelajaran dapat memfasilitasi kemampuan 

berpikir siswa untuk menemukan dan menerapkan konsep melalui fenomena terkait lingkungan di 

sekitar siswa. Selain itu, penggunaan masalah dengan konteks lingkungan dapat mengembangkan 

kompetensi matematis siswa, seperti menganalisis, merepresentasikan, memodelkan, dan 

menafsirkan data, sehingga siswa lebih kiritis terhadap fenomena alam, sosial, dan lainnya di sekitar 

mereka (Verdina, dkk., 2018; Habibi, 2014). Pemanfaatan LKPD berbasis HOTS dalam 

pembelajaran juga dapat membantu siswa untuk membiasakan diri dalam menghadapi masalah 

dalam bentuk cerita, sehingga siswa terbiasa dengan menganalisis suatu masalah secara kritis. 

Musfiqi dan Jailani (2014) menjelaskan bahwa melalui masalah berbasis HOTS pada lembar kerja 
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siswa, siswa di ajak untuk melakukan kegiatan mengidentifikasi, mengaitkan informasi yang 

relevan, menyelediki suatu kebenaran pernyataan, membuat dugaan, dan mengkonstruksi gagasan 

untuk menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan analisis peserta didik, maka dapat disumpulkan 

bahwa perlu dikembangkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis Higher Order Thinking 

Skills (HOTS) sebagai bahan ajar yang dapat membimbing siswa untuk menemukan konsep dan 

menerapkan konsep secara mandiri serta dapat menumbuhkan keaktifan siswa dan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa. 

3. 3 Hasil Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum perlu diperhatikan dalam mengembangkan lembar kerja peserta didik 

(LKPD) karena melalui kegiatan analisis kurikulum dapat digunakan untuk mengetahui materi-

materi yang membutuhkan lembar kerja siswa (Depdiknas, 2008). Berdasarkan hasil analisis 

Kurikulum 2013 mata pelajaran Matematika yang mengacu pada Permendikbud No. 24 tahun 2016 

tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), maka materi Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel (SPLDV) terdapat pada KD 3.5 dan KD 4.5 yang merupakan materi kelas VIII. 

Setelah dilakukan telaah pada kompetensi dasar, langkah selanjutnya yaitu merumuskan indikator 

pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa.  

Tabel 1. Deskripsi Kompetesi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan  

Tujuan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar (KD) 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Tujuan Pembelajaran 

3. 5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah  kontekstual. 

3.5.1 Menemukan konsep 

persamaan linear dua 

variabel melalui grafik 

persamaan garis 

berdasarkan masalah 

kontekstual. 

Melalui kegiatan pada LKPD 

siswa dapat menemukan konsep 

persamaan linear dua variabel 

melalui grafik persamaan garis 

yang dibuat berdasarkan 

masalah kontekstual dengan 

tepat.  

 3.5.2 Menjelaskan definisi 

persamaan linear dua 

variabel berdasarkan 

konsep yang telah 

ditemukan. 

Melalui kegiatan pada LKPD 

siswa dapat menjelaskan definisi 

persamaan linear dua variabel 

berdasarkan konsep yang telah 

ditemukan dengan tepat. 
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Kompetensi Dasar (KD) 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Tujuan Pembelajaran 

 

3.5.3 Menentukan 

penyelesaian sistem 

persamaan linear dua 

variabel dengan metode 

grafik. 

Melalui kegiatan pada LKPD 

siswa dapat menentukan 

penyelesaian dari sistem 

persamaan linear dua variabel 

menggunakan metode grafik 

dengan tepat dan benar. 

 

3.5.4 Menentukan 

penyelesaian sistem 

persamaan linear dua 

variabel dengan 

menggunakan metode 

substitusi. 

Melalui kegiatan pada LKPD 

peserta didik dapat menentukan 

penyelesaian dari sistem 

persamaan linear dua variabel 

menggunakan metode substitusi 

dengan tepat dan benar. 

 

3.5.5 Menentukan 

penyelesaian sistem 

persamaan linear dua 

variabel dengan 

menggunakan metode 

eliminasi. 

Melalui kegiatan pada LKPD 

peserta didik dapat menentukan 

penyelesaian dari sistem 

persamaan linear dua variabel 

menggunakan metode eliminasi 

dengan tepat dan benar. 

4.5 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linear dua variabel.   

4.5.1 Menyelesaikan masalah 

kontekstual 

menggunakan konsep 

persamaan linear dua 

variabel. 

Melalui kegiatan pada LKPD 

siswa dapat menyelesaikan 

masalah kontekstual dengan 

menggunakan konsep persamaan 

linear dua variabel dengan tepat 

dan benar. 

 

 



 
 

11 
 

 

Kompetensi Dasar (KD) 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Tujuan Pembelajaran 

 4.5.2 Menyelesaikan masalah 

kontekstual berkaitan 

dengan sistem 

persamaan linear dua 

variabel menggunakan 

metode grafik. 

Melalui kegiatan pada LKPD 

siswa dapat menyelesaikan 

masalah kontekstual berkaitan 

dengan sistem persamaan linear 

dua variabel menggunakan 

metode grafik dengan tepat dan 

benar. 

 

 4.5.3 Menyelesaikan masalah 

kontekstual berkaitan 

dengan sistem 

persamaan linear dua 

variabel menggunakan 

metode substitusi. 

Melalui kegiatan pada LKPD 

siswa dapat menyelesaikan 

masalah kontekstual berkaitan 

dengan sistem persamaan linear 

dua variabel menggunakan 

metode substitusi dengan tepat 

dan benar. 

 4.5.4 Menyelesaikan masalah 

kontekstual berkaitan 

dengan sistem 

persamaan linear dua 

variabel menggunakan 

metode eliminasi. 

Melalui kegiatan pada LKPD 

siswa dapat menyelesaikan 

masalah kontekstual berkaitan 

dengan sistem persamaan linear 

dua variabel menggunakan 

metode eliminasi dengan tepat 

dan benar. 

 

Dalam pemberian tugas maupun kegiatan dalam lembar kerja siswa perlu diperhatikan 

kejelasan kompetensi dasar yang akan dicapai (Prastowo, 2012: 204). Oleh karena itu dalam 

penyusunan lembar kerja peserta didik, di deskripsikan mengenai kompetensi dasar yang akan 

digunakan dalam mengembangkan lembar kerja peserta didik (LKPD) berbasis Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) yaitu pada KD 3.5 dan 4.5.  Kompetensi Dasar (KD) 3.5 digunakan sebagai 

ranah pengembangan aspek pengetahuan terkait konsep sistem persamaan  linear dua variabel, 
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sedangkan KD 4.5 digunakan sebagai ranah pengembangan keterampilan melalui penggunaan 

masalah berbasis HOTS pada materi SPLDV dengan menggunakan konteks lingkungan. 

3. 6 Hasil Analisis Konsep 

Analisis  konsep  bertujuan  untuk  menentukan  materi-materi  yang  dibutuhkan  dalam 

pengembangan  perangkat  pembelajaran  untuk  mencapai  indikator-indikator  pencapaian 

kompetensi (Putra & Syarifuddin, 2019). Dalam pengembangan bahan ajar berupa lembar kerja 

siswa Depdiknas (2008) menjelaskan bahwa setelah dilakukan kegiatan analisis kurikulum, langkah 

selanjutnya adalah  menyusun peta kebutuhan lembar kerja siswa yang digunakan untuk mengetahui 

materi yang memerlukan lembar kerja siswa dan mempermudah penulisan sesuai dengan urutan 

materi yang ada. Setelah menyusun peta kebutuhan, selanjutnya menulis judul LKS berdasarkan 

Kompetensi Dasar (KD), dan materi pokok yang terdapat pada kurikulum.  

Berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang telah di buat, maka terdapat 4 sub materi 

sistem persamaan lienar dua variabel pada LKPD berbasis HOTS, yaitu menemukan konsep 

persamaan linear dua variabel, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode 

grafik, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, dan 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Berdasarkan materi-

materi yang telah diketahui, maka dapat disusun lembar kerja peserta didik berbasis Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) sebanyak 4 lembar kerja peserta didik. 

Lembar kerja peserta didik I memuat kegiatan menemukan konsep persamaan linear dua 

variabel dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep sistem persamaan 

linear dua variabel sesuai dengan capaian indikator 3.5.1, 3.5.2, dan 4.5.1. Lembar kerja peserta 

didik II memuat kegiatan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode 

grafik sesuai capaian indikator 3.5.3 dan 4.5.2. Lembar kerja peserta didik III memuat kegiatan 

menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi sesuai capaian 

indikator 3.5.4 dan 4.5.3. Lembar kerja peserta didik IV memuat kegiatan menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi sesuai capaian indikator 3.5.5 dan 4.5.4. 

Adapun peta konsep materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)  yang dipelajari siswa 

kelas VIII pada semester 1, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Peta Konsep Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Langkah terakhir setelah menulis judul LKS berdasarkan Depdiknas (2008) adalah menulis 

lembar kerja siswa dengan memperhatikan struktur LKS. Menurut Prastowo (Umbaryati, 2016) 

dalam menyusun LKPD terdapat tiga syarat yang perlu diperhatikan, yaitu syarat didaktik, syarat 

konstruksi, dan syarat teknis. Didaktik artinya suatu LKPD harus dapat memenuhi asas belajar 

mengajar yang efektif, menekankan pada proses untuk penemuan konsep, menggunakan stimulus 

yang mendorong siswa untuk berpikir dan mampu menguji pemahaman siswa. Syarat konstruksi 

berhubungan dengan tampilan lembar kerja yang jelas dan menarik. Pada aspek penyusunannya 

sebaiknya lembar kerja memperhatikan penggunaan bahasa yang jelas, susunan kalimat, kosa kata 

yang sederhana dan mudah dimengerti oleh siswa. Syarat teknis berkaitan dengan jenis penggunaan 

huruf yang mudah terbaca, penggunaan gambar yang dapat menyampaikan pesan secara efektif, 

serta kombinasi yang baik antara penggunaan tulisan dan gambar.  

1. PENUTUP 
 
Berdasarkan hasil deskripsi tahap prelimenary investigation (investigasi awal) mengenai analisis 

kebutuhan, analisis peserta didik, analisis kurikulum, dan analisis konsep menunjukkan bahwa cara 

mengajar guru masih menggunakan motode ceramah dalam mengajarkan suatu konsep matematika 

sehingga pembelajaran kurang aktif. Selain itu, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

dalam bentuk soal cerita masih rendah. Siswa masih kesulitan dalam menganalisis suatu masalah 

yang dikaitan dengan kehidupan nyata khususnya pada materi sistem persamaan linear dua variabel. 

Oleh karena itu, perlu dikembangkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) 

menggunakan konteks lingkungan karena dapat membimbing siswa untuk menemukan konsep dan 

menerapkan konsep secara mandiri serta dapat menumbuhkan keaktifan siswa dan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa. 
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