
PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) MODEL BLENDED 

 LEARNING BERORIENTASI HIGHER ORDER THINKING SKILLS 

PADA MATERI USAHA DAN ENERGI 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh 

DWI RISKA APRILIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) MODEL BLENDED 

LEARNING BERORIENTASI HIGHER ORDER  THINKING SKILLS 

PADA MATERI USAHA DAN ENERGI 

 

Oleh 

 

Dwi Riska Aprilia 

 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) model Blended Learning berorientasi Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) pada materi Usaha dan Energi yang teruji kelayakan dan kepraktisannya 

sehingga dapat digunakan pada pembelajaran Fisika di SMA. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian research and development atau penelitian 

pengembangan model ADDIE dengan tahapan (1) analysis (analisis), (2) design 

(perancangan), (3) development (pengembangan), (4) implementation 

(implementasi), (5) evaluation (evaluasi). Dilakukan uji validitas produk yang 

terdiri atas uji isi dan uji konstruk dengan tiga orang ahli. Uji isi/materi diperoleh 

skor 3,25 (valid), dan uji konstruk/desain dengan skor 3,28 (sangat valid). 

Selanjutnya dilakukan uji 1-1 untuk mengetahui kepraktisan produk yang 

dikembangkan. Uji 1-1 terdiri atas uji kemenarikan LKS dan uji kemudahan LKS 

dengan tiga orang siswa kelas XI MIA SMAN 14 Bandarlampung. Uji 

kemenarikan dengan skor 3,57 (sangat baik), uji kemudahan LKS dengan skor  

3,77 (sangat baik). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa 

pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Model Blended Learning Berorientasi 
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Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada Materi Usaha dan Energi layak 

digunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran. 

 

Kata kunci: Lembar Kerja Siswa (LKS), Blended Learning, Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) 

Dwi Riska Aprilia  
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MOTTO 

 

 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap.”  

(QS. Al-Insyirah: 6-8)  

 

 

“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 

ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak 

dan gelombang itu.” 

(Marcus Aurelius) 

 

 

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 

kembali setiap kali kita jatuh.” 

(Confusius) 

 

 

“Terbentur, terbentur, terbentuk.” 

(Dwi Riska Aprilia) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Era globalisasi atau abad 21 memberikan banyak dampak dan perubahan yang 

besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia terutama dalam Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Menurut Trilling dan Fadel (2009) 

pekerjaan di era ini membutuhkan keterampilan kombinasi baru yaitu 

pemikiran tingkat tinggi dan komunikasi yang kompleks, sehingga 

pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak dapat  

dipisahkan dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Didukung oleh pendapat 

Yusuf dkk (2015) bahwa salah satu dari tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu 

integrasi teknologi sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan 

keterampilan belajar.  

 

Kemendikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 

menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai 

sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama serta 

berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah (Litbang Kemendikbud, 2013). 

Agar tuntutan pembelajaran abad 21 dan tuntutan bagian dari kurikulum 2013 

dapat terlaksana, maka perlu melibatkan penggunaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi secara tepat. 
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Salah satu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang 

pendidikan yaitu blended learning. Pembelajaran blended learning 

mengombinasikan metode pendidikan konvensional (tatap muka) dengan 

pembelajaran yang ditunjang dengan adanya teknologi (Rahayu & Nuryata, 

2010). Pembelajaran blended learning menurut Mubaraq (2009) mampu 

menumbuhkan kemandirian siswa untuk mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya, ditunjukkan dengan adanya peningkatan penguasaan konsep, 

peningkatan generik sains dan siswa dapat memberikan tanggapan yang baik. 

Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan dari pembelajaran Fisika. 

 

Menurut Malik dkk (2010) tujuan dari pembelajaran fisika adalah peserta 

didik diharapkan dapat mengembangkan diri dalam berpikir. Peserta didik 

dituntut tidak hanya memiliki keterampilan berpikir tingkat rendah atau lower 

order thinking skills, tetapi sampai pada keterampilan berpikir tingkat tinggi 

atau higher order thinking skills (HOTS). Diharapkan pada pembelajaran 

fisika guru dapat merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 

Didukung oleh pendapat Chien, S. L (2011) bahwa pembelajaran saat ini 

menuntut pembelajaran yang mampu memfalisitasi siswa untuk berpartisipasi 

dan berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri, sehingga 

memerlukan proses berpikir tingkat tinggi. Pada kurikulum 2013, dimana 

pembelajaran berpusat pada siswa sehingga siswa dituntut untuk lebih aktif, 

kritis, kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. 

  

Penggunaan media pembelajaran berupa lembar kerja cukup efektif  

digunakan untuk menunjang proses pembelajaran sekaligus merangsang 
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kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat  Abdurrahman (2015: 86) yaitu untuk menunjang proses 

pembelajaran maka diperlukan suatu bahan ajar. Salah satu bahan ajar yang 

dapat digunakan yaitu Lembar Kerja Siswa (LKS).  Lembar Kerja Siswa 

(LKS) merupakan stimulus atau bimbingan guru dalam pembelajaran yang 

akan disajikan secara tertulis (Yasir, M., dkk, 2013). Penggunaan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) mampu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik yang melibatkan aktivitas olah tangan seperti penyelidikan dan 

aktivitas berpikir seperti menganalisis data hasil penyelidikan. 

 

Dilakukan observasi di SMAN 14 Bandar Lampung berupa wawancara guru 

fisika dan angket yang diberikan kepada siswa kelas XI MIA. Berdasarkan 

hasil observasi tersebut SMAN 14 Bandar Lampung telah menerapkan 

kurikulum 2013, namun pada proses pembelajaran penggunaan TIK belum 

dilakukan dengan optimal. Fasilitas internet yang tersedia cukup mumpuni, 

namun akses internet hanya dipergunakan untuk mencari tambahan materi dan 

penyelesaian soal-soal, sedangkan proses pembelajaran belum memanfaatkan 

Teknologi Komunikasi dan Informasi. Siswa belum mendapat keterampilan 

belajar dengan baik yang memanfaatkan Teknologi Informasi, sehingga dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan serta sesuai 

dengan tuntutan abad 21 belum dapat diciptakan.  

 

Guru belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah sehingga peran guru 

lebih dominan. Guru belum merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi 
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siswa pada pembelajaran fisika. Soal-soal yang diberikan guru hanya sampai 

pada kategori lower order thinking skills, sedangkan pada pembelajaran Fisika 

siswa dituntut agar memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

 

Diperoleh informasi selanjutnya bahwa dalam proses pembelajaran terutama 

pada materi usaha dan energi guru hanya menggunakan Lembar Kerja Siswa 

konvensional dan pada materi usaha dan energi guru tidak pernah memberikan 

soal dan lembar kerja dengan kategori High Order Thinking Skills (HOTS). 

Hal tersebut belum sesuai dengan tujuan dari mata pelajaran fisika dimana 

tujuan dari pembelajaran fisika adalah peserta didik mampu mengembangkan 

diri dalam berpikir.  

 

Diperoleh adanya permasalahan dari hasil obrservasi yang telah dilakukan. 

Penulis mencoba memberikan alternatif dengan mengembangkan sebuah 

bahan ajar berupa Lembar Kerja Peserta Siswa (LKS) model blended learning 

berorientasi Higher Order Thinking Skills pada materi Usaha dan Energi 

secara menarik, logis, sistematis, inovatif dan mudah digunakan, sehingga 

mampu bermanfaat bagi siswa dan guru. Tujuan dan fungsi dari LKS itu 

sendiri adalah sebagai alat yang memberikan kemudahan bagi siswa dan guru 

dalam pembelajaran (Abdurrahman, 2015 : 94).   

 

B. Rumusan Masalah 

 

Diperlukan pengembangan LKS Model Blended Learning Berorientasi Higher 

Order Thinking Skills pada Materi Usaha dan Energi dengan rumusan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut:  
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1. Bagaimana validitas produk LKS fisika model blended learning 

berorientasi higher thinking order skills pada materi Usaha dan Energi oleh 

ahli? 

2. Bagaimana kepraktisan produk LKS fisika model blended learning 

berorientasi  higher thinking order skills pada materi Usaha dan Energi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Menghasilkan Lembar Kerja Siswa (LKS) Model Blended Learning 

Berorientasi Higher Thinking Order Skills pada Materi Usaha dan Energi 

yang teruji kelayakannya oleh ahli. 

2. Mengetahui kepraktisan produk hasil pengembangan berupa Lembar Kerja 

Siswa (LKS) Model Blended Learning Berorientasi Higher Thinking 

Order Skills pada Materi Usaha dan Energi 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa, menyediakan LKS fisika orientasi HOTS untuk membantu 

meningkatkan kemampuan berfikir tingkat tinggi. 

2. Membantu guru menghasilkan bahan ajar LKS yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran pada materi fisika pada pokok bahasan usaha dan 

energi dan dapat menjadi  pegangan untuk mengadakan inovasi dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pengembangan dalam penelitian ini merupakan pengembangan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) Model Blended Learning Berorientasi Higher Order 

Thinking Skills Materi Usaha dan Energi untuk pembelajaran fisika. 

2. Desain blended learning yang digunakan adalah online learning – tatap 

muka - online learning. 

3. Prosedur pengembangan yang digunakan pada penelitian ini dari ADDIE 

yang terdiri dari lima tahap, yaitu studi pendahuluan (analysis), 

perancangan program (design), pengembangan program (development), 

implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation).  

4. Uji validasi produk pengembangan yang terdiri dari uji kesesuaian 

isi/materi, dan uji konstruk/desain oleh dosen Pendidikan Fisika 

Universitas Lampung dan guru SMA Negeri 14 Bandar Lampung. 

5. Uji kepraktisan yang terdiri dari uji kemenarikan dan uji kemudahan 

dilakukan oleh tiga orang siswa kelas XI di SMA Negeri 14 Bandar 

Lampung dengan menggunakan uji satu lawan satu. 

6. Materi yang disajikan dalam perangkat pembelajaran ini adalah materi 

fisika SMA/MA kelas X semester genap KD 3.9 dan 4.9 yaitu pokok 

bahasan usaha dan energi sesuai yang tercantum dalam silabus Kurikulum 

2013. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pembelajaran di Abad 21 

 

Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Ciri 

yang paling menonjol dari abad 21 ini adalah semakin bertautnya dunia ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sehingga sinergi diantara keduanya semakin 

cepat. Abad 21 dikenal dengan masa pengetahuan (knowledge age), pada era 

ini, semua alternative upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai 

konteks lebih berbasis pengetahuan. Upaya pemenuhan kebutuhan bidang 

pendidikan berbasis pengetahuan (knowledge based education), 

pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economic), 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan 

(knowledge based social empowering) dan pengembangan dalam bidang 

industri pun berbasis pengetahuan (knowledge based industry) (Mukhadis, 

2013: 115).  

 

Abad 21 ditandai oleh (1) banyaknya informasi yang tersedia dimana saja dan 

mampu diakses kapan saja; (2) komputasi yang semakin cepat; (3) otomasi 

yang mampu menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin; dan (4) komunikasi 

yang dapat dilakukan dari mana saja dan juga kemana saja (Litbang 

Kemendikbud, 2013). Pendidikan di abad ini menjadi semakin penting untuk 
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menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, 

keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat 

bekerja dan menggunanakan keterampilan untuk hidup (life skills). Menurut 

BSNP (2010) dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi di dunia pendidikan, telah terbukti semakin menyempit dan 

meleburnya factor “ruang dan waktu” yang selama ini menjadi aspek penentu 

kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan oleh umat 

manusia. 

 

Menurut Trilling dan Fadel (2009) keterampilan di abad 21 antara lain (1) life 

and career skills, (2) learning and innovation skills, dan (3) information 

media and technology skills. Ketiga keterampilan tersebut dirangkum dalam 

sebuah skema yang disebut dengan pelangi keterampilan pengetahuan abad 

21/21 st century knowledge-skills rainbow. 

 

 

 

Gambar 1. Pelangi Keterampilan-Pengetahuan Abad 21 (Trilling & Fadel, 

2009) 
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Selanjutnya P21 (Partnership for 21st Century Learning) mengembangkan 

sebuah framework pembelajaran di abad  21 yang menuntut para peserta didik 

untuk memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan di bidang 

teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran, inovasi serta 

keterampilan hidup dan karir (P21, 2015). Framework tersebut juga 

menjelaskan tentang keterampilan, pengetahuan dan keahlian yang harus 

dikuasai oleh peserta didik. 

 

 

Gambar 2. Framework Pembelajaran Abad ke-21 

 

Pada skema yang dikembangkan oleh p21 tersebut diperjelas dengan 

tambahan core subject 3R. Dalam konteks pendidikan, 3R adalah singkatan 

dari reading, writing dan (a)rithmatic, diambil dari lafal “R” yang kuat di 

setiap kata. Selanjutnya, untuk memperjelas fungsi core subject 3R dalam 

konteks 21st century skills, 3R di terjemahkan menjadi life and career skills, 
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learning and  innovatiion skills dan information media and technology skills  

(P21, 2015).  

 

Menurut Trilling dan Fadel (2009) penjelasannya adalah sebagai berikut:.  

1. Life and Career Skills  

Keterampilan hidup dan berkarir meliputi (a) fleksibilitas dan 

adaptabilitas/ Flexibility and Adaptability, (b) inisiatif dan mengatur 

diri sendiri / Initiative and Self-Direction, (c) interaksi sosial dan 

budaya / Social and Cross Cultural Interaction, (d) produktivitas dan 

akuntabilitas / Productivity and Accountability dan (e) kepemimpinan 

dan tanggungjawab / Leadership and Responsibility. 

2. Learning and Innovation Skills 

Keterampilan belajar dan berinovasi meliputi (a) berpikir kritis dan 

mengatasi masalah/Critical Thinking and Problem Solving, 

(b)komunikasi dan kolaborasi/Communication and Collaboration, (c) 

kreativitas dan inovasi/Creativity and Innovation. 

3. Information Media and Technology Skills 

Keterampilan teknologi dan media informasi) meliputi (a) literasi 

informasi/information literacy, (b) literasi media/media literacy dan (c) 

literasi ICT/Information and Communication Technology literacy. 

 

 

Penjelasan mengenai framework pembelajaran abad ke-21 menurut (BSNP: 

2010) adalah sebagai berikut: (a) kemampuan berpikir kritis dan kemampuan 

pemecahan masalah (Critical-Thinking and Problem-Solving Skills), yaitu 

mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks 

pemecahan masalah; (b) kemampuan berkomunikasi dan kemampuan 

bekerjasama (Communication and Collaboration Skills), yaitu mampu 

berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan siapapun; (c) 

kemampuan mencipta dan kemampuan membaharui (Creativity and 

Innovation Skills), yaitu mampu mengembangkan kreativitas yang 

dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif; (d) 

Literasi teknologi informasi dan komunikasi (Information and 

Communications Technology Literacy), yaitu mampu memanfaatkan 
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teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan kinerja dan 

aktivitas sehari-hari; (e) kemampuan belajar secara kontekstual (Contextual 

Learning Skills) , yaitu mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri 

yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi, dan (f) 

Kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan 

menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam 

gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan 

beragam pihak.  

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan di abad 

21 menuntut sumber daya manusia yang memiliki keterampilan abad 21, 

dimana  keterampilan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

merupakan salah satu focus utama dari keterampilan abad 21. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh Trilling dan Fadel (2009) pekerjaan di era ini 

membutuhkan keterampilan kombinasi baru yaitu pemikiran tingkat tinggi 

dan komunikasi yang kompleks. Sehingga pembelajaran berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak dapat dipisahkan dengan tuntutan 

pembelajaran abad 21. Didukung oleh pendapat Yusuf (2015) bahwa salah 

satu dari tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu integrasi teknologi sebagai 

media pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan belajar.  

 

Menurut pendapat Yuni (2016) bahwa kemampuan dalam meguasai media 

informasi dan teknologi (TIK) mencakup mengakses informasi lebih efektif 

dan efisien, kompeten dan mengkritisi informasi dan kemampuan 

menggunakan informasi secara akurat dan kreatif. Penggunaan TIK begitu 
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banyak memberikan dampak positif terhadap kemajuan dalam proses 

pembelajaran, sebagaimana yang disampaikan Hidayat (2013) bahwa melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, peserta didik mampu 

mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber. Didukung oleh pendapat 

Mekhlafi (2004) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi 

dan informasi dalam pembelajaran memiliki dampak positif terhadap 

performansi dan prestasi belajar peserta didik. Rosenberg (2001:8) 

mengatakan bahwa ada tiga pergeseran dalam proses pembelajaran akibat 

perkembangan teknologi komunikasi yaitu: (a) pergeseran dari ruang kelas ke 

dan di mana dan kapan saja; (b) pergeseran dari kertas ke online; dan (c) 

pergeseran fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja.  

 

Selain itu, Kemendikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 

21 menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari 

berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama 

serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah (Litbang Kemdikbud, 

2013).  Sejalan dengan pernyataan Kemendikbud (2016) bahwa pada 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, sehingga 

pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

sangat diperlukan. 
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B. Lembar Kerja Siswa 

 

Media pembelajaran menurut Heinich dalam Azhar Arsyad (2004: 3) yaitu 

media yang membawa pesan atau informasi dengan tujuan intruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran adalah Alat, 

metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 

komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah (Hamalik, 1989: 12).  

 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) atau yang biasa dikenal dengan lembar 

kerja siswa (LKS) merupakan salah satu bentuk dari media pembelajaran. 

LKPD digunakan untuk mencapai kompetensi dasar siswa dan membantu 

peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Trianto (2011: 222) bahwa:  

“Lembar Kerja Siswa (LKS) memuat sekumpulan kegiatan mendasar 

yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman 

dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian 

yang ditempuh.Pengetahuan awal dari pengetahuan dan pemahaman 

siswa diberdayakan melalui penyediaan media belajar pada setiap 

kegiatan eksperimen sehingga situasi belajar menjadi lebih bermakna, 

dan dapat berkesan dengan baik pada pemahaman siswa. Karena nuansa 

keterpaduan konsep merupakan salah satu dampak pada kegiatan 

pembelajaran, maka muatan materi setiap lembar kerja siswa pada setiap 

kegiatannya diupayakan dapat mencerminkan hal itu” 

 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) atau lembar kerja siswa (LKS) 

merupakan materi ajar yang dikemas sedemikian rupa agar siswa dapat 

mempelajari materi tersebut secara mandiri (Suyanto, 2009: 1). Menurut 

Batjo (1993) juga mengungkapkan bahwa yaitu LKS adalah lembar kerja 

yang memuat informasi dan perintah/instruksi dari guru kepada siswa untuk 
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mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau dalam 

bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Yasir, 

dkk (2013) menjelaskan bahwa: 

LKPD merupakan stimulus atau bimbingan guru dalam pembelajaran 

yang akan disajikan secara tertulis sehingga dalam penulisannya perlu 

memperhatikan kriteria media grafis sebagai media visual untuk menarik 

perhatian peserta didik. Isi pesan LKPD harus memperhatikan unsur-

unsur penulisan media grafis, hirarki materi dan pemilihan pertanyaan 

sebagai stimulus yang effisien dan efektif. 

 

Berdasaran pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa lembar kerja peserta 

didik (LKPD) atau lembar kerja siswa (LKS) merupakan suatu media 

pembelajaran yang berisi informasi dan panduan kepada siswa dalam 

kegiatan belajar berupa penyelidikan yang berbentuk tertulis sehingga 

memaksimalkan pemahaman dan membuat siswa menjadi lebih aktif dalam 

proses pembelajaran.  LKS merupakan salah satu sumber belajar yang 

membuat pembelajaran yang dilakukan menjadi terstruktur karena LKS yang 

disusun disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selain 

itu, LKS dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan.  

 

Saat proses pembelajaran, LKS memiliki peran yang sangat besar dalam, 

karena LKS dapat membantu tenaga pendidik untuk mengarahkan peserta 

didik dalam menemukan konsep-konsep melalui aktivitas yang terjadi. Selain 

itu, LKS juga dapat membuat peserta didik dalam mengembangkan 

keterampilan proses, meningkatkan aktivitas peserta didik sehingga dapat 

mengoptimalkan hasil belajar. Damayanti (2013) mengatakan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) adalah salah satu media ajar yang menunjang tercapainya 
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keberhasilan pembelajaran fisika. Didukung oleh pendapat Retnosari (2015) 

bahwa LKS yang disajikan dengan kalimat dan bahasa yang jelas serta 

dilengkapi dengan gambar yang dapat mempermudah peserta didik untuk 

menggunakan LKS dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Mouromadhoni (2016) mengungkapkan bahwa penilaian LKS atau LKPD 

harus memenuhi tiap-tiap komponen meliputi kelayakan isi, penyajian, 

kebahasaan, kegrafisan, ketercakupan sikap ingin tahu, dan ketercakupan 

kemampuan problem solving. Dikatakan oleh Abdurrahman (2015 :95) bahwa 

tujuan dari pembuatan LKPD, yaitu (1) dapat membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran, (2) dapat memberikan pengalaman belajar 

yang kaya di dalam kelas (3) dapat memotivasi siswa, dan (4) mampu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan 

dan kemampuan memecahkan masalah serta menanamkan sikap ilmiah. 

 

Abdurrahman (2015 : 95) juga mengungkapkan bahwa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dengan menggunakan LKPD terdapat beberapa 

syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan LKPD oleh pembuat LKPD 

yang dimulai dengan melakukan kajian kurikulum, yaitu dengan : 

1. Mengkaji KI, KD, indikator, dan materi yang akan diajarkan. 

Berdasarkan hasil kajian tersebut, 

2. Melakukan pemetaan bagian mana saja yang membutuhkan LKPD di 

dalam pembelajarannya. 

3. Menentukan judul LKPD yang akan dibuat. 

4. Menulis LKPD. 

5. Menentukan alat penilaian LKPD tersebut, yang secara umum menilai 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. 
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Abdurrahman (2015: 96) juga mengatakan bahwa struktur LKPD/LKS 

meliputi : 

 

1. judul kegiatan, tema, subtema, kelas, dan semester, 

2. tujuan pembelajaran sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD), 

3. alat dan bahan  

4. langkah kerja 

5. tabel data  

6. pertanyaan-pertanyaan diskusi 

 

Format Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) atau Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang dikembangkan berdasarkan silabus dan RPP pada fase pembelajaran 

berpedoman pada PP No 65 tentang standar proses. Format LKPD/LKS yang 

dikembangkan memuat unsur-unsur judul, petunjuk belajar, kompetensi 

dasar, indikator, konsep, alat dan bahan, tugas dan langkah kerja, penilaian, 

dan informasi pendukung serta format isi dari LKPD/LKS meliputi judul 

kegiatan, tujuan, kegiatan, permasalahan, perumusan masalah, perumusan 

hipotesis, alat dan bahan, langkah kerja, data hasil percobaan, analisis data, 

perumusan kesimpulan, mengkomunikasikan hasil (presentasi hasil 

percobaan), pengembangan masalah baru, refleksi diri, dan pemaparan arti 

penting nilai-nilai moral.  

 

Diniaty dan Atun (2015) mengungkapkan bahwa terdapat dua bentuk Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) atau bisa disebut juga dengan Lembar Kerja 

Siswa (LKS), yaitu LKPD/LKS untuk eksperimen dan LKPD/LKS non-

eksperimen atau hanya berupa lembar diskusi. LKPD/LKS eksperimen berisi 

lembar kerja petunjuk praktikum. Sistematika LKPD /LKS secara umum 

terdiri dari (1) judul; (2) pengantar; uraian singkat yang mengetengahkan 
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bahan pelajaran (berupa konsep) yang dicakup dalam kegiatan praktek; (3) 

tujuan, memuat tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diungkapkan di pengantar; (4) alat dan bahan yang diperlukan; (5) langkah 

kerja, merupakan instruksi untuk melakukan kegiatan. Langkah-langkah 

tersebut disusun secara sistematis agar mempermudah peserta didik dalam 

melakukan kegiatan praktik; (7) pertanyaan berupa pertanyaan yang 

jawabannya dapat membantu peserta didik mendapatkan konsep yang 

dikembangkan atau mendapatkan kesimpulan. Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) yang bersifat noneksperimen berisi lembar kegiatan yang memuat 

teks penuntun peserta didik melakukan kegiatan diskusi mengenai materi 

pembelajaran. 

 

Selama ini Lembar Kerja Siswa (LKS) yang beredar di sekolah-sekolah 

belum menggunakan model pembelajaran tertentu, bahkan terkadang kurang 

sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah (Sintia, 2015). Pengembangan ini 

bertujuan menghasilkan media pembelajaran berupa Lembar Kerja Siswa 

yang melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa dalam proses 

pembelajaran fisika. Utami (2016) mengatakan bahwa Lembar Kerja Siswa 

yang dikembangkan tersebut terdiri dari komponen, yaitu (1) Cover didesain 

semenarik mungkin agar siswa tertarik, (2) pada cover dilengkapi dengan 

kolom nama dan kelompok, (3) terdapat petunjuk pengerjaan LKS, (4) 

Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan RPP, (5) Langkah-langkah dalam 

pengerjaan LKS disesuaikan dengan pendekatan saintifik dan menggunakan 

kata operasional Higher Order Thinking Skills (HOTS).  
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Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan orientasi higher orger thinking skills yang 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dapat terjadi karena beberapa 

faktor, yaitu (1) LKS berorientasi Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

merangsang kemauan siswa dalam belajar dikarenakan media LKS 

memunculkan rasa penasaran siswa, (2) LKS berorientasi Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) menampilkan konsep kehidupan sehari-hari yang 

tidak biasa, sehingga siswa dapat merasa senang dengan konsep tersebut, (3) 

LKS membantu siswa menemukan konsep yang disampaikan sebelumnya 

dalam pengetahuan awal siswa, (4) LKS yang digunakan merangsang 

kemauan siswa dalam belajar, dikarenakan media yang digunakan 

memberikan petunjuk pelaksanaan, (5) mendorong kemandirian siswa, 

dikarenakan setiap siswa diberikan kesempatan melakukan reinforcement 

berupa keterampilan berpikir (Karsono,2017).  

 

Proses pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) membutuhkan langkah-

langkah yang sistematis dan terperinci, sehingga dapat dihasilkan LKS yang 

mampu menunjang pembelajran dan membantu guru dan siswa mencapai 

tujuan dari pembelajaran fisika tersebut. Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 

telah dibuat selanjutnya divalidasi dan dilakukan revisi berdasarkan saran 

perbaikan yang diberikan oleh para ahli (Sihaloho, 2017). 

 

C. Blended Learning 

 

Konteks pembelajaran di era global seperti sekarang ini berubah sangat cepat. 

Oleh karena itu, untuk belajar sesuatu, orang tidak lagi menggantungkan 

semata-mata pada dunia sekolah/kampus dalam arti fisik. Seiring dengan 
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perubahan di era ini dan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang 

pesat, manusia dapat belajar kapan saja dan dimana saja. Begitupun dengan 

sumber belajar mampu diperoleh dengan relatif mudah melalui bantuan 

teknologi informasi.  

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa era digital memberikan banyak dampak positif 

terhadap dunia kependidikan, salah satunya yaitu dengan munculnya 

alternatif-alternatif sumber belajar dan media pembelajaran. Pembelajaran 

yang dulunya hanya dapat dilakukan di kelas, kini sudah mulai dilakukan 

dengan cara online. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses 

pembelajaran. Menurut Rosenberg dalam Gunawan (2009), dengan 

berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi maka ada 

lima pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu (1) dari pelatihan ke 

penampilan, (2) dari ruang kelas ke dimana saja dan kapan saja, (3) dari 

kertas ke “online” atau saluran, (4) dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan 

kerja, (5) dari waktu siklus ke waktu nyata. 

 

Salah satu bentuk pembelajaran online dan berorientasi pada peserta didik 

adalah pembelajaran blended learning. Blended learning is defined as a mix 

of traditional face-to-face instruction and e-learning (Koohang, 2009). 

Blended learning adalah kombinasi antara face to face learning dan online 

learning (Cheung & Hew, 2011: 1319). Serupa dengan definisi di atas, 

menurut Riyana (2009: 21) bahwa yang dicampurkan dalam blended learning 

adalah dua unsur utama, yaitu pembelajaran di kelas (classrom lesson) 



20 

 

dengan online learning. Rahayu & Nuryata (2010) mengatakan bahwa 

pembelajaran blended mengombinasikan metode pendidikan konvensional 

(tatap muka) dengan pembelajaran yang ditunjang dengan adanya teknologi. 

Dipertegas oleh pendapat Thorne (2003: 2) bahwa definisi blended learnng 

adalah sebagai berikut. 

it represents an opportunity to integrate the innovative and technological 

advances offered by  online learning with the interaction and participation 

offered in the best of traditional learning 

 

 

Dapat disimpulkan bahwa blended learning adalah kombinasi /perpaduan 

antara model pembelajaran konvensional (face to face) dengan pembelajaran 

secara online. Menurut pendapat Sloan dalam Avgerinou (2008) mengatakan 

bahwa sebuah pembelajaran dikatakan menggunakan strategi blended 

learning apabila 30-80% dari desain dan implementasi pembelajaran baik 

dalam hal isi maupun penyampaiannya dilakukan secara online. Syahri 

(2015) mengatakan bahwa blended learning adalah model pembelajaran yang 

menggabungkan tatap muka dan tidak tatap muka, dimana pembelajaran 

berbasis online atau e-learning memiliki peran penting dalam proses kegiatan 

pembelajaran dan model ini juga mengkombinasikan pembelajaran 

konvensional dengan pembelajaran modern. 

 

Graham dalam Sari (2013) menjelaskan ada tiga alasan penting dalam 

penggunaan blended learning, yaitu: pedagogi yang lebih baik, meningkatnya 

akses dan fleksibilitas, serta meningkatnya biaya-manfaat. Tabel di bawah ini 

dapat menunjukkan perbandingan kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan 
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pembelajaran konvensional/face to face dan online yang dijadikan pijakan 

pendapat Graham di atas. 

 

Tabel 1. Perbandingan kekuatan dan kelemahan antara pembelajaran online 

dan pembelajaran konvensional/face to face 

 

 
 

Online (Asynchronous) Face to Face (f2f) 

Kekuatan a. Fleksibilitas – 

partisipasi mahasiswa 

terjadi dalam waktu dan 

tempat yang nyaman 

bagi mahasiswa 

b. Partisipasi – semua 

mahasiswa 

berpartisipasi 

dikarenakan kurangnya 

hambatan waktu dan 

tempat 

c. Kedalaman refleksi – 

mahasiswa memiliki 

waktu yang lebih untuk 

mempertimbangkan 

respon mereka secara 

lebih hati hati dan lebih 

menyeluruh 

  

a. Interaksi manusia – 

mudah untuk mengikat 

dan membentuk 

kehadiran  sosial dan 

kepercayaan dalam 

lingkungan f2f 

b. Spontanitas – rantai ide 

yang terkait dan 

kemungkinan penemuan 

yang cepat sangat 

diharapkan 

c. Partisipasi – tidak semua 

dapat berpartisipasi  

dikarenakan adanya 

hambatan waktu dan 

individu 

Kelemahan a. Spontanitas – rantai ide 

yang terkait dan 

kemungkinan penemuan 

yang cepat tidak 

diharapkan. 

b. Penundaan – mahasiswa 

mungkin menyerah atau 

menunda  untuk 

berpartisipasi secara 

online 

c. Interaksi manusia – 

tidak mudah untuk 

mengikat dan 

membentuk  kehadiran 

sosial dan kepercayaan 

dalam lingkungan 

online 

a. Fleksibilitas – Karena 

alasan keterbatasan 

waktu, pengajar mungkin 

tidak dapat meraih 

diskusi yang mendalam 

sesuai keinginan 

 

(Graham dalam Sari, 2013) 
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Terdapat tiga hal yang harus ada dalam blended learning yaitu, 

mengombinasikan keunggulan setiap pengajaran, mengkombinasikan 

berbagai metode pembelajaran, dan menggabungkan  pembelajaran online 

dengan tradisional (Curtis, 2005). Menurut Dziuban (2004) menyatakan 

bahwa blended learning harus dipandang sebagai pendekatan yang 

mengkombinasikan efektifitas dan kesempatan sosialisasi dengan 

peningkatan lingkungan teknologi online.  

 

Blended learning harus dipandang sebagai rancang ulang model pembelajaran 

dengan karakteristik, (1) perubahan dari pembelajaran yang berpusat pada 

guru menjadi menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan (2) 

meningkatnya interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa 

dengan bahan ajar, dan siswa dengan sumber belajar lain. Sebagaimana 

pendapat Wijayanti (2017)  bahwa kelas online dilaksanakan untuk 

memenuhi tahap online sebelum tatap muka dan setelah tatap muka. Menurut 

Bawaneh (2011) blended learning dapat meningkatkan performansi peserta 

didik.  

 

Blended learning memiliki kelebihan yaitu siswa memiliki banyak waktu 

belajar dibawah bimbingan oleh guru (Mujiyanto, 2012). Mubaraq (2009) 

berpendapat bahwa pembelajaran berbasis web mampu menumbuhkan 

kemandirian siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan penguasaan konsep, peningkatan 

generic sains dan siswa dapat memberikan tanggapan yang baik. Sejalan 

dengan pendapat Sulihin (2012) bahwa menggunakan blended learning 
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menimbulkan ketertarikan siswa untuk belajar dan berpengaruh terhadap hasil 

belajarnya. 

 

Dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan model blended learning 

memiliki banyak kelebihan dan manfaat antara guru dan siswa, dimana siswa 

lebih memiliki banyak waktu untuk belajar tanpa terikat waktu dan tempat 

dan peserta didik dapat memperoleh sumber pembelajaran yang lebih luas. 

Siswa mampu menjadi aktif dan lebih mandiri dalam proses pembelajaran. 

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutisna (2016) bahwa 

siswa setelah diterapkan metode blended learning diklasifikasikan dalam 

kategori baik dengan pola yang digunakan yaitu online – tatap muka – 

blended sehingga pembelajaran dapat dikatakan berhasil 

 

D. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

 

Menurut Istiyono (2014) kemampuan berpikir terdiri dari dua jenis yaitu 

kemampuan berpikir dasar dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Kemampuan berpikir dasar (lower order thinking) yaitu hanya menggunakan 

kemampuan terbatas pada hal-hal rutin dan bersifat mekanis, contohnya 

menghafal dan mengulang-ulang informasi yang diberikan sebelumnya, 

sedangkan kemampuan berpikir tinggi (higher order thinking) yaitu 

menggunakan kemampuan menganalisa, mengintrepretasikan, sampai 

memanipulasi informasi sebelumnya sehingga tidak monoton. Menurut 

pendapat Chien, S.L (2011) pembelajaran saat ini menuntut pembelajaran 

yang mampu memfalisitasi siswa untuk berpartisipasi dan berperan aktif 
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dalam membangun pengetahuannya sendiri, sehingga memerlukan proses 

berpikir tingkat tinggi. 

 

Higher Order Thinking Skills (HOTS)  atau kemampuan berpikir tingkat 

tinggi adalah proses berpikir yang mengharuskan siswa untuk memanipulasi 

informasi yang ada dan ide-ide dengan cara tertentu yang memberikan 

mereka pengertian dan implikasi baru (Gunawan, 2003: 171). Kemampuan 

berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan  berpikir untuk  memeriksa, 

menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek situasi dan masalah (Malik, 

2015). Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan untuk 

menghubungkan, menggabungkan dan mentransformasikan informasi yang 

baru diterima dengan informasi yang sudah dimiliki untuk memperoleh suatu 

penyelesaian atau keputusan. 

 

Menurut Pohl dalam Lewy (2009: 15) menjelaskan bahwa Taksonomi Bloom 

dianggap sebagai dasar bagi berpikir tingkat tinggi. Pemikiran ini didasarkan 

bahwa beberapa jenis pembelajaran memerlukan proses kognisi yang lebih 

daripada yang lain, tetapi memiliki manfaat-manfaat yang lebih umum. 

Contoh dalam taksonomi Bloom yaitu kemampuan melibatkan analisis, 

evaluasi dan mengkreasi dianggap berpikir tingkat tinggi. Pendapat 

selanjutnya menurut Krathwohl dalam Lewy (2009: 15) dalam A revision of 

Bloom’s Taxonomy: an overview – Theory Inti Practice menjelaskan bahwa 

indicator untuk mengukur kemampuan berpiir tingkat tinggi meliputi: 

 



25 

 

1) Menganalisis 

 Menganilisis informasi yang masuk dan membagi atau 

menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk 

mengenali pola atau hubungannya 

 Mampu mengenali serta membedaan factor penyebab dan akibat dari 

sebuah scenario yang rumit 

 Mengidentifikasi/merumuskan pertanyaan 

2) Mengevaluasi 

 Memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi 

dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada 

untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya 

 Membuat hipotesis, mengkritik dan melakukan pengujian 

 Menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan 

3) Mengkreasi 

 Membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu 

 Merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah 

 Mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur 

baru yang belum pernah ada sebelumnya 

 

Sejalan dengan pendapat Krathwohl dan Anderson (2001) dalam Taksonomi 

Bloom yang telah direvisi kemampuan berpikir tingkat tinggi melibatkan 

analisis (C4), mengevaluasi (C5) dan mencipta atau kreativitas (C6) dianggap 

berpikir tingkat tinggi. Tabel 2 menunjukan Taksonomi Anderson dan 

Krathwohl (2001). 

 

Tabel 2. Taksonomi Anderson dan Krathwohl 

 

 

Tingkatan Berpikir Tingkat Tinggi 
Komunikasi 

(communication spectrum) 

Menciptakan 

(creating) 

Menggeneralisasikan 

(generating), 

Merancang (designing), 

Memproduksi (producing), 

Merencanakan kembali 

(devising) 

Negosiasi (negotiating), 

Memoderatori (moderating), 

Kolaborasi (collaborating) 

Mengevaluasi 

(Evaluating) 

Mengecek (checking), 

Mengkritisi (critiquing),  

Hipotesa (hypothesising), 

Eksperimen (experimenting) 

Bertemu dengan 

jaringan/mendiskusikan (net 

meeting), 

berkomentar (commenting),  

berdebat (debating) 
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Tingkatan Berpikir Tingkat Tinggi 
Komunikasi 

(communication spectrum) 

Menerapkan 

(Applying) 

 

Menjalankan prosedur 

(executing),  

mengimplementasikan 

(implementing), menyebarkan 

(sharing),   

Posting, blogging, 

menjawab (replying) 

Memahami/ 

mengerti 

(Understanding) 

Mengklasifikasikan 

(classification), 

membandingkan (comparing), 

menginterpretasikan 

(interpreting), 

berpendapat (inferring) 

Bercakap (chatting), 

menyumbang 

(contributing), networking,   

Mengingat 

(Remembering) 

Mengenali (recognition), 

memanggil kembali (recalling), 

mendeskripsikan (describing), 

mengidentifikasi (identifying) 

Menulis teks (texting), 

mengirim pesan singkat 

(instant messaging), 

berbicara (twittering) 

 Berpikir Tingkat Rendah  

 

(Krathworl & Anderson, 2001) 

 

Dalam jurnal Rofiah (2013) mengenai hasil TIMSS 2011 pada bidang Fisika 

menunjukkan Indonesia memperoleh nilai 397 dimana nilai ini berada di 

bawah nilai rata-rata internasional yaitu 500. Berdasarkan data prosentase 

rata-rata jawaban benar untuk konten sains dan domain kognitif  khususnya 

Fisika, presentase jawaban benar pada soal pemahaman selalu lebih tinggi 

dibandingkan dengan prosentase jawaban benar pada soal penerapan dan 

penalaran.  

 

Seperti yang diterapkan pada TIMSS bahwa aspek pemahaman, penerapan, 

dan penalaran dalam ranah kemampuan kognitif dapat digunakan untuk 

menunjukkan profil kemampuan berpikir siswa. Aspek pemahaman dan 

penerapan termasuk dalam kemampuan berpikir dasar. Aspek penalaran 

termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berdasarkan hasil 

TIMSS tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat 



27 

 

tinggi siswa Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat terjadi 

karena dalam proses pembelajaran siswa kurang dirangsang untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

 

Menurut Heong (2011) kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan 

penggunaan pikiran secara lebih luas untuk menemukan tantangan baru. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini menghendaki seseorang untuk 

menerapkan informasi baru atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi 

informasi untuk menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi baru. 

Berpiir tingkat tinggi dapat dikatakan sebagai berpikir pada tingkat yang 

lebih tinggi daripada sekedar menghafalkan fakta, bukan hanya 

menyampaikan hal yang sama dengan hal yang diperoleh. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wardana (2010: 1627)  

bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang 

melibatkan aktivitas mental dalam usaha mengeksplorasi pengalaman yamg 

kompleks, reflektif dan kreatif yang dilakukan secara sadar untuk mencapai 

tujuan, yaitu memperoleh pengetahuan yang meliputi tingkat berpiki. 

 

Menurut Hermawanto (2013) salah satu permasalahan yang dihadapi oleh 

guru fisika dalam pembelajaran fisika adalah penguasaan konsep dan 

penalaran siswa yang rendah. Dimana salah satu dari tujuan Mata Pelajaran 

Fisika di SMA yaitu peserta didik memiliki kemampuan mengembangkan 

kemampuan bernalar dalam berpikir analisis induktif dan deduktif dengan 

menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai 

peristiwa alam dan menyelesaikan masalah, baik secara kualitatif maupun 
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kuantitatif (BSNP, 2006, p.160). Menurut Malik, dkk (2010) mengatakan 

bahwa tujuan dari pembelajaran fisika adalah peserta didik diharapkan dapat 

mengembangkan diri dalam berpikir. Peserta didik dituntut tidak hanya 

memiliki keterampilan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking 

skills, tetapi sampai pada  keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher 

order thinking skills, sehingga peserta didik harus terbiasa mengahadapi 

permasalahan yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

 

Aristya (2015) juga mengemukakan bahwa  ilmu fisika didasarkan pada 

pengamatan secara eksperimental dan pengukuran kuntitatif, tujuan utamanya 

adalah untuk mencari sejumlah hukum-hukum tersebut demi 

mengembangkan teori-teori yang dapat memprediksi hasil-hasil percobaan 

selanjutnya, sehingga dengan dasar ilmu fisika dapat mengembangkan 

teknologi serta berbagai ilmu yang banyak digunakan dalam menganalisis 

peristiwa alam. Didukung pendapat Daryanto (2014: 50) yang mengatakan 

bahwa pada pembelajaran fisika dalam menemukan teori atau fakta tidak 

mungkin menggunakan keterampilan tingkat rendah, tetapi diperlukan 

keterampilan tingkat tinggi. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam pembelajaran Fisika siswa 

dituntut agar memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan 

berpikir tingkat tinggi ini dimaksudkan agar siswa dapat memenuhi tujuan 

utama dari penerapan pembelajaran fisika pada berbagai proses pembelajaran 

baik secara pembelajaran dengan tatap muka di kelas maupun secara 

eksperimen. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Desain Penelitian Pengembangan 

 

Metode penelitian yang digunakan yaitu research and development atau 

penelitian pengembangan. Pengembangan yang dilakukan merupakan 

pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dikembangkan dengan 

menggunakan model Blended Learning yang berorientasi Higher Order 

Thinking Skill (HOTS) pada materi Usaha dan Energi. Penelitian ini 

dilakukan di kelas XI MIA SMAN 14 Bandar Lampung. 

 

Orientasi  pengembangan ini adalah perangkat pembelajaran berupa Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa. Produk yang dihasilkan dilakukan uji validitas 

dan uji kepraktisan produk. Uji validitas dilakukan oleh tim ahli untuk 

mengetahui kesesuaian Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan kurikulum dan 

tingkat kelayakan produk yang dikembangkan. Uji keepraktisan terdiri dari 

uji kemenarikan dan uji kemudahan yang dilakukan melalui uji satu lawan 

satu disekolah dengan subjek penelitian yaitu SMAN 14 Bandar Lampung 

dengan sampel tiga orang siswa kelas XI MIA. 
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B. Prosedur Penelitian Pengembangan 

  

Model pengembangan yang digunakan pada penelitian pengembangan ini 

adalah model ADDIE (Analysis-Design-Development-Implementation-

Evaluation). Model ADDIE terdiri dari lima tahap yaitu analisis (analysis), 

desain (design), pengembangan (development), implementasi 

(implementation) dan evaluasi (evaluation). Tahapan dari model ADDIE 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
 

Gambar 3. Tahap pengembangan produk model ADDIE (Branch, 2009). 

 

Berikut penjelasan mengenai tahap pengembangan dengan model ADDIE 

yang dilakukan. 

1. Analisis (Analysis) 

Analisis merupakan tahap pra perancangan untuk mengidentifikasi 

produk yang sesuai dengan peserta didik. Pada tahap ini dilakukan 

investigasi untuk menganalisis masalah apa yang melatar belakangi 

munculnya pengembangan produk ini. Terdapat dua tahapan yang 
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dilakukan pada tahapan  analisis ini yaitu mencakup analisis kebutuhan 

dan analisis kurikulum. Secara garis besar tahapan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

a. Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

keadaan faktual dan keadaan ideal yang ada dengan menganalisis 

keadaan bahan ajar sebagai informasi utama dalam proses 

pembelajaran dan ketersediaan bahan ajar berupa LKS  untuk 

mendukung terlaksananya pembelajaran, terutama untuk merangsang 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di SMAN 14 Bandar 

Lampung sehingga mengetahui dibutuhkan atau tidaknya 

pengembangan LKS model blended learning  yang berorientasi 

higher order thinking skills 

 

Analisis kebutuhan dilakukan di SMAN 14 Bandar Lampung melalui 

dua tahap. Tahap pertama adalah pemberian angket analisis 

kebutuhan di kelas XI MIA yang pernah mempelajari materi Usaha 

dan Energi. Tahap kedua adalah wawancara dengan guru mata 

pelajaran Fisika kelas X MIA SMAN 14 Bandar Lampung 

 

b. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum dilakukan untuk mengetahui kurikulum yang 

digunakan oleh sekolah. Hal tersebut dilakukan agar pengembangan 

yang dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Setelah itu 
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peneliti mengkaji Kompetensi Dasar untuk merumuskan indikator-

indikator pencapaian pembelajaran. 

 

2. Perancangan (Design) 

 
 

Setelah dilakukannya analisis data, tahapan selanjutnya yaitu membuat 

desain/perancangan dari produk yang dikembangkan. Produk yang 

dikembangkan berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan model 

Blended Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingat tinggi 

siswa pada materi Usaha dan Energi.  

 

Perancangan pada tahapan ini bertujuan untuk mendesain pembelajaran 

campuran antara online dan tatap muka, dan menentukan pembagian 

waktu yang dilakukan dengan spesifik. Desain pembelajaran dalam 

blended learning ini dilakukan dengan tahapan online learning-tatap 

muka-online learning. Sesuai dengan pendapat Suana (2017), terdapat 

tiga kegiatan pokok atau tipe Blended Learning yang digunakan dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Desain Blended Learning dalam Pembelajaran (Suana, 2017) 
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Pada pembelajaran ini siswa maupun guru dapat memanfaatkan konten-

konten yang ada pada tahapan LKS. Bagi siswa dapat dimanfaatkan  

untuk belajar baik secara mandiri maupun kolaboratif. Bagi guru dapat 

dimanfatkan untuk pembelajaran, pemberian tugas dan evaluasi.    

 

3. Pengembangan (Development) 

 

Tahapan pengembangan yaitu dilaksanakannya pembuatan Lembar 

Kerja Siswa, sehingga menghasilkan produk.yang selanjutnya dilakukan 

uji validitas pada produk yang telah dihasilkan. Uji validitas merupakan 

proses penelitian rancangan produk yang dilakukan dengan memberi 

penilaian berdasarkan pemikiran rasional. Uji validitas dilakukan dengan 

tim ahli yang meliputi ahli materi dan ahli desain. Tim ahli yang dipilih 

adalah dosen pendidikan fisika dan guru mata pelajaran fisika SMA. 

Dosen pendidikan fisika yang dipilih adalah dosen berkompeten dalam 

bidang ini, selain itu guru sebagai tim ahli yaitu guru mata pelajaran 

fisika SMAN 14 Bandar Lampung yang berkompeten dengan produk 

pengembangan.  

 

Tim ahli materi akan menguji produk awal peneliti apakah sudah sesuai 

atau tidak sesuai dengan pusat kurikulum dan perbukuan yaitu 

kelayakaan isi, kelayakan komponen kebahasaaan dan kelayakan 

kualitas penyajian serta kesesuaian materi LKS dengan kompetensi inti 

dan kompetensi dasar. Tim ahli kontruk/desain akan menguji desain 

tampilan produk yang dikembangkan. Setelah dilakukan uji ahli 

isi/materi dan uji ahli konstruk/desain, produk memperoleh saran 
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perbaikan dari validator, sehingga dilakukan revisi pada produk hasil 

pengembangan dan selanjutnya diujicobakan. 

 

4. Implementasi (Implementation) 

Setelah dilakukannya pengembangan produk dan dihasilkan Lembar 

Kerja Siswa, maka langkah selanjutnnya yaitu melakukan implementasi 

produk. Produk yang dihasilkan berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Model Blended Learning Berorientasi Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) pada  Materi Usaha dan Energi. Setelah produk tervalidasi dan 

direvisi tahapan selanjutnya adalah dilakukan uji coba produk terhadap 

sampel berupa uji satu lawan satu. Sebanyak tiga orang siswa kelas XI 

MIA SMAN 14 Bandar Lampung ditunjuk untuk melakukan uji satu 

satu lawan satu. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kepraktisan produk yang terdiri dari tingkat kemenarikan produk dan 

kemudahan dalam menggunakan produk. 

 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahapan evaluasi dapat 

dilakukan pada setiap empat tahap diatas yang disebut evaluasi formatif, 

karena tujuannya untuk kebutuhan revisi produk hasil pengembangan 

yang telah diuji. Evaluasi formatif adalah sebuah proses menyediakan, 

menganalisis, dan menggunakan data dan informasi untuk dijadikan 

dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas 

produk atau program instruksional, dan bagian integral dari 

pengembangan instruksional (Suparman, 2014). 
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C. Metode Pengumpulan Data 

 

Pada penelitian pengembangan ini digunakan dua macam metode 

pengumpulan data, yaitu metode wawancara dan metode angket. Berikut ini 

diberikan uraiannya. 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara digunakan pada tahap studi pendahuluan. 

Wawancara berfungsi sebagai alat pengumpul data, Wawancara yang 

dilakukan merupakan wawancara terstruktur, dimana peneliti berusaha 

mendapatkan informasi tentang permasalahan yang ada pada obyek 

yang diteliti, sehingga peneliti dapat menemukan informasi yang 

diharapkan.  

 

Sebelum melakukan wawancara dilakukan penyusunan pedoman 

wawancara yang menjadi acuan kegiatan wawancara. Wawancara 

ditujukan kepada salah satu guru fisika kelas X SMAN 14 Bandar 

Lampung. Pada tahap studi pendahuluan, wawancara dilakukan untuk 

mengumpulkan data kebutuhan guru, ketersediaan fasilitas internet 

guru, pengalaman guru dalam melaksanakan pembelajaran fisika dan 

persepsi guru mengenai pembelajaran fisika berbasis online learning. 

 

2. Metode Angket 

Metode angket digunakan pada tahap studi pendahuluan dan 

pengembangan perangkat. Angket yang digunakan berupa daftar 

pertanyaan yang diberikan oleh kepada responden untuk mendapatkan 

keterangan dari responden mengenai suatu masalah. Data dalam 
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penelitian ini yang diperoleh dengan menggunakan instrumen angket 

berupa angket analisis kebutuhan siswa mengenai ketersediaan bahan 

ajar untuk meningkatkan keterampilan  

 

Pada tahap studi pendahuluan, angket digunakan untuk mengumpulkan 

data kebutuhan siswa dalam menggunakan media pembelajaran pada 

materi fisika. Angket diberikan kepada siswa SMAN 14 Bandar 

Lampung kelas XI IPA untuk mengetahui ketersediaan fasilitas internet 

siswa, data persepsi siswa terhadap internet untuk pembelajaran fisika, 

pengalaman siswa dalam mengikuti pembelajaran fisika serta kesulitan 

yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran fisika, sehingga peneliti 

dapat mengambil keputusan mengenai penelitian yang dilakukan. Pada 

tahap pengembangan perangkat, peniliti menyusun butir-butir 

pertanyaan yang mengacu pada faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

penelitian. Pertanyaan-penyataan tersebut tersusun menjadi instrumen 

yang digunakan dalam uji validitas (uji ahli materi dan uji ahli desain) 

dan kepraktisan. 

 
Instrumen untuk uji validasi diberikan kepada dua orang ahli yang 

sesuai dengan bidangnya. Penelitian ini menggunakan skala Likert. 

Skala likert merupakan skala yang berisi lima tingkat jawaban 

mengenai kesetujuan responden terhadap statement atau 

pernyataan yang dikemukakan mendahului opsi jawaban yang 

disediakan (Sutrisno Hadi, 1991: 19). Menurut Sugiono (2006: 104) 

skala likert dalam penelitian digunakan untuk mengukur sikap, 
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pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian maka kepada 

responden diberi alternatif jawaban dengan menggunakan skala 1 

sampai dengan 4. Modifikasi pada skala likert bertujuan untuk 

meniadakan kategori jawaban yang memiliki arti sama dengan 

kategori jawaban yang lainnya, sehingga pada kategori sangat tidak 

setuju cenderung sama dengan tidak setuju, maka pada penelitian ini 

peneliti  menggunakan empat alternatif jawaban, yaitu: sangat setuju 

(SS), setuju (S), kurang setuju (KS) dan tidak setuju (TS).  

 

Instrumen uji ahli ini menjadi dasar untuk merevisi perangkat 

pembelajaran blended learning yang sudah dibuat. Validitas ini 

dilakukan dengan meminta pertimbangan dari para ahli (dosen atau 

guru) dalam bidang evaluasi atau ahli dalam bidang yang sedang 

diuji. Validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji 

kelayakan perangkat pembelajaran blended learning  dari segi materi 

dan desain produk.  Kriteria tersebut digunakan untuk menentukan 

kelayakan produk baik dari segi isi atau materi maupun dari segi 

desain atau konstruk perangkat pembelajaran yang telah 

dikembangkan menurut para ahli. 

 

D. Teknik Analisis Data 

 

Setelah memperoleh data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data 

yang diperoleh. Data hasil wawancara dengan guru Mata Pelajaran Fisika 

dan angket analisis kebutuhan yang diperoleh dari siswa digunakan untuk 
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menyusun latar belakang. Hasil angket dan wawancara selanjutnya dianalisis 

dan digunakan untuk mengetahui karakteristik produk yang akan 

dikembangkan.  

 

Produk yang telah dikembangkan selanjutnya dilakukan uji validitas dengan 

instrumen penilaian uji ahli isi dan uji ahli konstruk. Instrumen uji ahli isi 

dan konstruk atau instrumen uji validitas yang didalamnya memuat data 

kesesuaian materi dan desain yang dikembangkan, digunakan untuk 

mengetahui tingkat kelayakan produk yang dihasilkan dan mengevaluasi 

kelengkapan materi produk LKS yang dihasilkan. Instrumen Uji validitas 

desain dan materi memiliki empat pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan, 

dan masing-masing pilihan jawaban mengartikan kelayakan instrumen yaitu: 

“sangat layak”, “layak”, “kurang layak”, dan “tidak layak”. dengan konten 

pertanyaan, yaitu: “1”, “2”, “3”, dan “4” di mana jawaban “1” berati “Tidak 

Valid”, “2” berarti “Kurang Valid”, “3” berarti “Valid”,  “4” berarti “Sangat 

Valid”.  

 

Selain uji validitas terdapat pula uji 1-1 yang melibatkan tiga orang siswa 

SMAN 14 Bandar Lampung. Angket Uji 1-1 memiliki 4 pilihan jawaban 

sesuai dengan konten pertanyaan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kemudahan dan kemenarikan Lembar Kerja Siswa yang telah dibuat. 

Penilaian instrumen total dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh, 

kemudian dibagi dengan jumlah total skor tertinggi dan hasilnya dikali 

dengan banyaknya pilihan jawaban. Skor penilaian tiap pilihan jawaban ini 

dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban 

 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat 4 

Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat 3 

Kurang Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat 2 

Tidak Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat 1 

 

(Suyanto & Sartinem, 2009). 

 

Instrumen yang digunakan memiliki empat pilihan jawaban, sehingga skor 

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

Data yang diperoleh dari hasil validasi ahli, akan diketahui kelayakannya 

berdasarkan skor yang ditampilkan pada Tabel  4. 

 

Tabel 4. Konversi Skor Penilaian Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas 

 

(Suyanto & Sartinem, 2009). 

  

 

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dan 

selanjutnya dikonversikan ke pernyataan kualitas. 

Skor Penilaian    Rerata Skor                         Klasifikasi 

    4                        3,26 - 4,00         Sangat valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat 

    3                        2,51 – 3,25        Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat 

    2                        1,76 – 2,50        Kurang Valid/Menarik/Mudah/ Bermanfaat 

    1                        1,01 – 1,75        Tidak Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pengembangan dan pembahasan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Telah dihasilkan sebuah produk yang dikembangkan berupa Lembar 

Kerja Siswa (LKS) model Blended Learning berorientasi Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) Materi Usaha dan Energi yang teruji 

valid, dilihat pada komponen isi dengan skor 3,25 (valid), dan 

komponen konstruk dengan skor 3,28 (sangat valid) sehingga dapat 

dilakukan uji lebih lanjut berupa uji kepraktisan melalui uji 1-1. 

2. Berdasarkan  hasil uji kepraktisannya melalui hasil uji 1-1, pada 

komponen kemenarikan LKS  dengan skor 3,57 (sangat baik), dan 

komponen kemudahan LKS dengan skor  3,77 (sangat baik), sehingga 

produk dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran.  

 

B. Saran 

 

Saran dari penelitian pengembangan ini adalah: 

Produk pengembangan ini sebaiknya dilakukan uji lapangan lebih lanjut 

dan lebih luas agar diketahui bagaimana tingkat keefektifan dari produk 

yang dikembangkan. Hasil dari pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
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Model Blended Learning Berorientasi Higher Order Thinking Skills ini 

dapat digunakan sebagai acuan pengembangan Lembar Kerja Siswa 

dengan materi yang berbeda. Produk pengembangan juga dapat digunakan 

untung menunjang proses pembelajaran dengan penerapan blended 

learning dalam pembelajaran dan terutama untuk kegiatan online baik 

sebelum tatap muka maupun setelah kegiatan tatap muka dapat dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru yang lebih bervariasi.  
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