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ABSTRAK 

PENGARUH LKS BLENDED LEARNING BERORIENTASI HOTS 

TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA   

MATERI USAHA DAN ENERGI 

Oleh 

ARCA HATITI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh LKS blended learning 

berorientasi HOTS terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi usaha dan 

energi kelas X MIPA di SMAN 1 Gadingrejo tahun ajaran 2020/2021. Desain 

penelitian yang digunakan adalah quasi experiment dengan bentuk nonequivalent 

control group design. Sampel pada penelitian ini adalah kelas X MIPA 5 (kelas 

eksperimen) dan kelas X MIPA 4 (kelas kontrol). Pada kelas eksperimen diberi 

perlakuan menggunakan LKS blended learning berorientasi HOTS sedangkan 

kelas kontrol diberi perlakuan menggunakan LKS yang diterbitkan Intan 

Pariwara. Instrumen tes yang digunakan berupa soal uraian yang berjumlah 5 butir 

soal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh rata-rata N-Gain 

pada kelas eksperimen sebesar 0,46 dengan kategori sedang dan pada kelas 

kontrol diperoleh rata-rata N-Gain sebesar 0,34 dengan kategori sedang. Hasil uji 

independent sample t-test, menunjukkan bahwa nilai signifikan ≤ 0,05 yaitu 

0,002. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan LKS 

blended learning berorientasi HOTS terhadap hasil belajar kognitif siswa pada 

materi usaha dan energi.  

 

Kata kunci: Usaha dan Energi, LKS Blended Learning, HOTS, Hasil Belajar 

Kognitif 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang dirancang untuk 

generasi yang akan datang dengan memanfaatkan teknologi dan informasi 

yang terus berkembang. Didukung oleh pendapat Farisi (2016), 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan fenomena 

penting yang diprediksi akan menjadi ciri utama dalam pembelajaran abad 21. 

Menurut Sugiyarti dkk. (2018), tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu 

pembelajaran berbasis teknologi untuk mengembangkan keterampilan belajar 

siswa. 

 

Rancangan pembelajaran abad 21 memasukkan teknologi dalam 

mengembangkan keterampilan yang berfokus pada berpikir kritis, pemecahan 

masalah, komunikasi, dan kolaborasi (Voogt & Roblin, 2012). Oleh karena 

itu, pemerintah merancangkan pembelajaran abad 21 ke kurikulum 2013 yang 

berbasis pada siswa (Sugiyarti dkk., 2018). Untuk mencapai harapan 

pembelajaran abad 21 dan kurikulum 2013, perlu melibatkan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) secara tepat dan peran guru sebagai 

fasilitator harus mempunyai keterampilan dalam pembelajaran yaitu mampu  

menyajikan pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna bagi siswa dan pembelajaran yang menyenangkan.  

 

Salah satu  pemanfaatan  TIK  dan pembelajaran yang tepat untuk disajikan 

guru  ke siswa adalah  blended learning. Blended learning merupakan 

pembelajaran campuran (offline dan online) dengan memanfaatkan teknologi 
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yang bersifat fleksibel, siswa dapat mengatur waktu dan tempat sehingga 

siswa dapat mengoptimalkan belajarnya (Juniati & Huda, 2018). Namun, 

siswa juga dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif sehingga memerlukan 

bahan ajar yaitu Lembar Kerja Siswa (LKS). 

 

Lembar kerja siswa meliputi kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif 

seperti percobaan, diskusi atau latihan soal yang bertujuan untuk membantu 

siswa belajar secara terarah (Sampurno dkk., 2015). Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Damayanti dkk. (2013), LKS merupakan salah satu bahan 

ajar yang penting dalam mencapai keberhasilan pembelajaran fisika. Untuk 

mencapai keberhasilan pembelajaran LKS perlu didasari pada keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. 

 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi mencakup keterampilan seperti berpikir 

kreatif dan kritis, analisis, visualisasi, dan pemecahan masalah (Ramos et al., 

2018). Adapun indikator yang harus dicapai dalam Higher Order Thinking 

Skills (HOTS) siswa menurut Anderson & Krathwohl (2001), yaitu 

menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan menciptakan (C6). Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) merupakan indikasi keberhasilan untuk menciptakan 

siswa yang dapat memecahkan masalah pada setiap peristiwa yang dihadapi 

sehingga secara signifikan hasil belajar dapat meningkat (Cahyawati & 

Sholeh, 2020). 

 

Terkait paparan di atas, berdasarkan penelitian Istiyono dkk. (2014), siswa 

pada tingkat SMA/MA cenderung masih berpikir tingkat rendah terutama 

dalam mata pelajaran Fisika sehingga pencapaian prestasi fisika pada aspek 

kognitif selalu menurun. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) sehingga mencapai hasil belajar yang 

meningkat ditunjang oleh adanya media dan bahan ajar (Ichsan dkk., 2019). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dilakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh LKS Blended Learning Berorientasi HOTS terhadap 

Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Materi Usaha dan Energi”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh LKS 

blended learning berorientasi HOTS terhadap hasil belajar kognitif siswa 

materi usaha dan energi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh LKS blended 

learning berorientasi HOTS terhadap hasil belajar kognitif siswa materi usaha 

energi. 

  

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1.4.1. Bagi siswa dapat memberikan pengalaman belajar menggunakan LKS 

blended learning berorientasi HOTS,  melatih kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa, dan menambah pengetahuan siswa pada materi 

usaha dan energi.  

1.4.2. Bagi guru fisika dapat digunakan untuk alternatif media pembelajaran 

dan mengimplementasikan LKS blended learning untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan hasil belajar kognitif siswa pada 

materi usaha dan energi. 

1.4.3. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai referensi penggunaan LKS 

blended learning. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar penelitian lebih terarah maka ruang lingkup penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1.5.1. LKS yang digunakan dalam penelitian adalah LKS blended learning 

berorientasi Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang telah disusun 
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dan divalidasi oleh Dwi Riska Aprilia, Drs. Feriansyah Sesunan, M.Pd., 

dan Wayan Suana, S.Pd., M.Si. dari Pendidikan Fisika Universitas 

Lampung tahun 2019. 

1.5.2. LKS blended learning berorientasi HOTS merupakan LKS yang 

disusun menggunakan blended learning dan mengorientasikan pada 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Pada LKS blended learning 

ini menggunakan desain online-tatap muka-online.  

1.5.3. LKS yang diterbitkan oleh Intan Pariwara merupakan LKS yang berisi 

uraian materi dan kegiatan praktikum hanya disampaikan melalui teori. 

LKS Intan Pariwara ini menyajikan fitur berisi pemanfaatan teknologi, 

sehingga dapat mengembangkan keterampilan dalam penggunaan 

teknologi. Selain itu, LKS Intan Pariwara menyediakan soal-soal yang 

berorientasi pada HOTS dan PISA. 

1.5.4. Hasil belajar diukur pada ranah kognitif yang terdiri dari menganalisis 

(C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). 

1.5.5. Materi  pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah usaha 

dan energi. 



  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kerangka Teori 

 

2.1.1. Lembar Kerja Siswa 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan panduan  siswa untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dan memahami konsep-konsep 

materi baik yang sedang dipelajari atau yang akan dipelajari. LKS 

memberikan alternatif strategi pembelajaran yang inovatif, konstruktif, 

dan berpusat pada siswa yang bertujuan untuk mencapai kompetensi 

yang diharapkan (Astuti & Setiawan, 2013). LKS dapat meningkatkan 

keberhasilan belajar dan menjadikan siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran (Trewet & Fjortoft, 2013). 

 

Menurut Tomlinson (2012) menyatakan bahwa LKS yang dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan pengalaman belajar adalah 

LKS yang bersifat informatif (menginformasikan tujuan pembelajaran), 

terdapat strategi pembelajaran (untuk pembelajaran tatap muka dan 

praktek), memotivasi, dan eksplorasi untuk membantu siswa dalam 

melakukan penemuan baru. Adapun manfaat dan tujuan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) menurut Prianto dalam (Angraini & Hamka, 2020) yaitu 

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, membantu siswa 

dalam mengembangkan konsep, melatih siswa untuk menemukan dan 

mengembangkan proses pembelajaran, membantu guru dalam 

menyusun pembelajaran, membantu siswa dalam mendapatkan 

informasi. 
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Menurut Nurhayati dkk. (2015), LKS yang disusun harus memenuhi 

syarat-syarat, yaitu: 1) Syarat didaktik, mengajak siswa aktif dalam 

pembelajaran, memiliki variasi stimulus, dapat mengembangkan 

kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral , dan pengalaman 

belajar; 2) Syarat konstruksi, menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

tingkat kedewasaan siswa, menggunakan struktur kalimat yang jelas, 

memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat dan memiliki 

identitas untuk memudahkan administrasi; 3) Syarat teknis, 

mengusahakan keserasian perbandingan besarnya huruf dengan gambar 

serasi, kombinasi antara gambar dan tulisan menarik.   

 

Kelebihan LKS secara eksternal menurut Setiono dalam (Nurhidayati 

dkk., 2017), yaitu: 1) Dapat digunakan sebagai penuntun belajar bagi 

siswa secara mandiri atau kelompok, baik menerapkan metode 

eksperimen maupun demonstrasi; 2) Dapat digunakan sebagai alat 

evaluasi untuk mengetahui tingkat penguasaan konsep meliputi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik; 3) Dapat digunakan untuk 

memberikan pengalaman belajar siswa dan lebih menuntut keaktifan 

proses belajar siswa. Sedangkan kelebihan LKS secara internal, yaitu: 

1) Disusun menggunakan pendekatan fase-fase yang ada pada siklus 

belajar yang dibuat komprehensif melalui dari kegiatan apersepsi 

hingga evaluasi sehingga dapat digunakan untuk satu proses 

pembelajaran materi secara utuh; 2) Panduan yang ada dalam LKS 

dibuat sedemikian rupa sehingga dapat membuat siswa lebih aktif 

dalam pembelajaran, misalnya melalui praktikum atau dalam pencarian 

sumber-sumber belajar. 

 

Berdasarkan teori-teori tersebut, lembar kerja siswa disusun secara 

terstruktur sebagai panduan belajar bagi siswa yang dapat memberikan 

pengalaman belajar siswa, menjadikan siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran, dan meningkatkan keterampilan siswa. LKS disusun 
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dengan memperhatikan bahasa dan tulisan yang benar serta langkah-

langkah kegiatan yang menunjang tujuan pembelajaran. 

 

2.1.2. Blended Learning 

Blended learning merupakan penggabungan beberapa pembelajaran, 

yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online dengan 

memaksimalkan keuntungan terbaik dari pembelajaran tatap muka dan 

online (Wu et al., 2010). Sistem pembelajaran dalam blended learning 

bersifat fleksibel karena siswa dapat mengatur waktu dan tempat 

sehingga siswa dapat mengoptimalkan belajarnya (Juniati dan Huda, 

2020). 

 

Menurut Amin (2017), tujuan blended learning, yaitu: 1) Membantu 

siswa untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar, sesuai 

dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar; 2) Menyediakan 

peluang praktis realistis bagi guru dan siswa untuk pembelajaran secara 

mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang; 3) Peningkatan 

penjadwalan fleksibilitas dengan menggabungkan aspek terbaik dari 

tatap muka dan online.   

Secara umum menurut Husamah (2014) karakteristik  blended learning 

adalah : 

1) Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, 

model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis 

teknologi yang beragam. 

2) Sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung (face-to-face), 

belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. 

3) Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara 

penyampaian, cara mengajar dan gaya pembelajaran.  

4) Pengajar dan orangtua peserta belajar memiliki peran yang sama 

penting, pengajar sebagai fasilitator, dan orang tua sebagai 

pendukung. 
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Menurut Carman dalam (Syarif, 2012), terdapat lima kunci untuk 

melaksanakan pembelajaran menggunakan blended learning yaitu: 

1) Live Event, pembelajaran tatap muka secara sinkronous dalam waktu 

dan tempat yang sama ataupun waktu sama tapi tempat berbeda. 

2) Self-Paced Learning, yaitu mengkombinasikan pembelajaran 

mandiri yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan dimana 

saja secara online. 

3) Collaboration, mengkombinasikan kolaborasi antara pengajar dan 

siswa atau antarsiswa. 

4) Assessment, mengkombinasikan jenis asesmen online dan offline 

baik yang bersifat tes maupun non-tes. 

5) Performance Support Materials, bahan ajar dapat diakses siswa baik 

online atau offline. 

 

Blended learning  mempunyai tiga tahapan dasar menurut Grant 

Ramsay dalam  (Maya, 2020)  yaitu: 1) Seeking of information, tahap 

ini melakukan pencarian informasi yang tersedia di buku, TIK (online). 

Guru pada tahap ini menyampaikan kompetensi, tujuan pembelajaran, 

serta memfasilitasi dan mengawasi siswa dalam eksploitasi konsep 

sehingga informasi yang didapat adalah relevan; 2) Acquisition of 

information, tahap ini guru membimbing siswa mengerjakan LKS 

dalam diskusi kelompok untuk menemukan, memahami, dan 

mengkonfrotasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada 

kemudian menginterpretasikan informasi atau pengetahuan sampai 

mengkomunikasikan hasil interpretasinya; 3) Synthesizing of 

knowledge, tahap ini guru membantu siswa dalam mensintesis 

pengetahuan dan mendampingi siswa dalam mengkonstruksi konsep 

melalui proses asimilasi, akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi 

dan perumusan kesimpulan. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, LKS blended learning dalam penelitian 

ini merupakan LKS yang disusun berdasarkan tahap-tahap pada 

blended learning, yaitu online-tatap muka-online. LKS blended 

learning menggunakan langkah langkah kegiatan, yaitu mencari 

informasi dari beberapa sumber, melakukan percobaan untuk  

menambah informasi dan mengkonfrontasikan dengan informasi yang 

telah ada,dan menyimpulkan serta mengkonstruksi konsep yang telah 

didapat .  

 

2.1.3. Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) adalah kemampuan untuk 

mengevaluasi, menganalisis, dan mensintesis informasi ke dalam 

bentuk komunikasi yang koheren dan menyajikan informasi kepada 

orang lain (Narayanan & Adithan, 2015). HOTS terjadi ketika 

seseorang mendapatkan informasi baru dan memperluas informasi yang 

dapat mencapai berbagai tujuan. Pada HOTS harus dapat menentukan 

apa yang harus dilakukan, menciptakan ide baru, membuat prediksi, 

serta memecahkan masalah (Ramadhan dkk., 2019). Upaya dalam 

meningkatkan Higher Order Thinking Skills dalam memecahkan 

masalah dan memperoleh jawaban atas dasar rasa ingin tahunya, perlu 

didukung oleh media dan bahan ajar yang relevan (Fatmawati dkk., 

2017). Menurut Kings dalam (Tanujaya et al., 2017), HOTS adalah 

tidak hanya kemampuan mengingat tetapi juga kemampuan yang lebih 

tinggi. Siswa yang memiliki HOTS membantu siswa dalam mengatasi  

ketika bertemu masalah baru, ketidakpastian, pertanyaan, maupun 

dilema. 

 

Menurut taksonomi bloom yang telah direvisi oleh Anderson & 

Krathwohl (2001),  HOTS terdiri dari kemampuan dalam menganalisis 

(C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). 
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1) Menganalisis (C4) 

Menganalisis melibatkan proses memecah-mecah materi jadi bagian-

bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan  antar setiap 

bagian dan struktur keseluruhannya. Kategori proses menganalisis 

meliputi proses-proses kognitif, yaitu membedakan, 

mengorganisasikan, dan mengatribusikan 

2) Mengevaluasi (C5) 

Mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat keputusan berdasarkan 

kriteria dan standar. Kriteria-kriteria yang paling sering digunakan 

adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Kategori 

mengevaluasi mencakup proses-proses kognitif, yaitu: memeriksa 

(keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kriteria internal) 

dan mengkritik (keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan 

kriteria eksternal) 

3) Mencipta (C6) 

Mencipta melibatkan proses menyusun elemen-elemen jadi sebuah 

keseluruhan yang koheren atau fungsional. Proses mencipta dibagi 

menjadi tiga tahap, yaitu: penggambaran masalah, perencanaan 

solusi, dan eksekusi solusi. Mencipta berisikan tiga proses kognitif, 

yaitu: a) Merumuskan, siswa memikirkan berbagai solusi ketika 

berusaha memahami tugas; b) Merencanakan, siswa merencanakan 

metode solusi dan mengubahnya jadi rencana aksi; c) Memproduksi, 

melaksanakan rencana dengan mengkonstruksi solusi. 

   

Langkah-langkah menyusun stimulus HOTS, yaitu: 1) Memilih 

informasi yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus; 2) Stimulus 

hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, 

menganalisis, menyimpulkan, dan menciptakan; 3) Memilih masalah 

atau permasalahan kontekstual dan menarik agar siswa termotivasi 

membaca (Subadar, 2017). 

 



11 
 

 
 

Langkah-langkah penyusunan soal-soal HOTS menurut (Widana, 2017) 

yaitu:  

1) Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS; 

2) Menyusun kisi-kisi soal, bertujuan untuk membantu guru dalam 

menulis butir soal HOTS; 

3)  Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual; 

4) Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal; 

5) Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas,bahwa LKS berorientasi HOTS dalam 

penelitian ini adalah bahan ajar yang disusun untuk meningkatkan 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang terdiri dari kemampuan 

menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. LKS berorientasi HOTS 

menggunakan stimulus yang dapat merangsang yang menuntut 

kemampuan menginterpretasi, menganalisis, menciptakan. LKS 

tersebut juga terdapat langkah-langkah pengerjaan  yang disesuaikan 

dengan menggunakan kata operasional HOTS dan soal-soal untuk 

melatih siswa dalam berpikir tingkat tinggi. 

 

2.1.4. Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang didapat setiap individu 

setelah melakukan proses belajar yang akan tersimpan dalam jangka 

waktu lama atau tidak akan hilang  karena hasil belajar turut serta dalam 

membentuk kepribadian setiap individu yang selalu ingin mencapai 

hasil yang lebih baik sehingga menghasilkan tingkah laku, 

pengetahuan, serta keterampilan menjadi lebih baik (Sjukur, 2013). 

 

Hasil belajar pada ranah kognitif menurut Anderson & Krathwohl 

(2001) terdiri dari 6 tingkatan, yaitu 1) Mengingat (C1), adalah 

mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang; 2) Memahami 

(C2),  adalah mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran, 

termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru; 3) 
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Mengaplikasikan (C3), adalah menerapkan atau menggunakan suatu 

prosedur dalam keadaan tertentu; 4) Menganalisis (C4), adalah 

memecah-mecahkan materi menjadi beberapa bagian dan menentukan 

hubungan dari bagian-bagian dan keseluruhan struktur dan tujuan; 5) 

Mengevaluasi (C5), adalah mengambil keputusan berdasarkan kriteria 

dan atau standar; 6) Mencipta (C6), adalah memadukan bagian bagian 

untuk membentuk sesuatu yang baru atau membuat produk yang 

orisinal. Kata kerja pada ranah kognitif dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kata Kerja pada Ranah Kognitif 

Mengingat (C1) Memahami (C2) Mengaplikasikan (C3) 

1 2 3 

Mengenali 

Mengingat kembali 

Mengidentifikasi 

Mengambil 

Menjelaskan 

Menafsirkan 

Mengklarifikasi 

Memparafrasakan 

Menerjemahkan 

Mengilustrasikan 

Memberi contoh 

Mengklasifikasikan 

Mengkategorikan 

Mengelompokkan 

Merangkum 

Mengabstraksi 

Menyimpulkan 

Mengekstrapolasi 

Memprediksi 

Mengeksekusi 

Mengimplementasi 

Melaksanakan 

Menggunakan 

Menganalisis (C4) Mengevaluasi (C5) Mencipta (C6) 

4 5 6 

Membedakan 

Mengorganisasi 

Memilah 

Memfokuskan 

Memilih 

Menemukan 

Memadukan 

Membuat garis besar 

Mendeskripsikan 

Menstrukturkan 

Mendekonstruksikan 

Memeriksa 

Mengkoordinasi 

Mendeteksi 

Memonitor 

Menguji 

Mengkritik 

Menilai 

Merumuskan 

Merencanakan 

Mendesain 

Mengkonstruksi 

Memproduksi 

(Anderson dan Krathwohl, 2001:100-102) 

Dimensi pengetahuan terdapat empat jenis, yaitu faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif.  Penjelasan jenis-jenis dimensi 

pengetahuan dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Dimensi Pengetahuan 

 

Factual Conceptual Procedural Metacognitive 

1 2 3 4 

Knowledge of 

terminology 

Knowledge of 

classification 

and categories 

Knowledge of 

subject specific 

skills and 

algorithms 

Strategic 

knowledge 

Knowledge of 

specific details 

and element 

Knowledge of 

principles and 

generalizations  

Knowledge of 

subject specific 

techniques and 

methods 

Knowledge about 

cognitive tasks, 

including 

appropriate 

contextual and 

conditional 

knowledge 

 Knowledge of 

theories, 

models, and 

structures 

Knowledge of 

criteria for 

determining 

when to use 

appropriate 

procedures 

Self-knowledge 

(Anderson & Krathwohl,2001: 29) 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini membatasi indikator hasil 

belajar kognitif yang digunakan yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan 

merancang. Selain itu, tahap-tahap LKS blended learning berorientasi 

HOTS pada penelitian ini  terdiri dari dimensi pengengetahuan, yaitu 

faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif. 

 

2.1.5. Materi Usaha dan Energi 

Materi usaha dan energi merupakan salah satu materi fisika yang 

terdapat banyak rumus, sehingga saat dihadapkan pada soal-soal yang 

berhubungan dengan konsep dan sedikit perhitungan, sebagian siswa 

mengalami miskonsepsi menurut Suparno dalam (Zafitri dkk., 2018). 

Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami usaha yang 

dilakukan pada gaya gravitasi,menentukan tanda usaha yang bekerja 

pada benda dan sistem menurut Muchoyimah dalam (Pranita dkk., 

2019). Selain itu peserta didik juga mengalami kesulitan untuk 

memahami konsep kekekalan energi (Wahid & Ihsan, 2011). Materi 

yang akan dibahas yaitu:  
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Pengertian Usaha  

Usaha merupakan energi yang dipindahkan ke atau dari sebuah objek 

karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut. Energi yang 

dipindahkan ke objek adalah usaha positif dan energi yang dipindahkan 

dari benda adalah usaha negatif (Halliday, 2010:154). 

 

Gambar 1. Usaha oleh Gaya yang Searah dengan Perpindahan. 

 

Pada Gambar 1, Widodo (2009: 81-82) menyatakan bahwa suatu gaya 

bekerja pada sebuah benda yang terletak pada bidang datar, sehingga 

mengalami perpindahan sejauh s. Selama perpindahan  benda dikatakan 

gaya telah melakukan suatu usaha pada benda yang besarnya yaitu: 

    ⃗  ⃗ 

Dimana:  ⃗ = Gaya (N) 

     ⃗   = perpindahan (m) 

 

Gambar 2. Perpindahan Benda oleh Gaya F. 

Untuk menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya F pada Gambar 2, 

maka gaya F perlu diuraikan terlebih dahulu menjadi dua komponen 

yaitu gaya yang tegak lurus terhadap arah perpindahannya (     ), 

dan gaya yang searah dengan arah perpindahannya adalah (     ). 

Usaha yang dilakukan oleh gaya F dapat dinyatakan dengan persamaan: 
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Energi Mekanik 

Maharta dkk. (2002: 45-46) menyatakan bahwa, energi mekanik terdiri 

dari energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik merupakan 

energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Persamaan 

Energi mekanik dapat dituliskan : 

         

    
 

 
        

Hukum Kekekalan Energi Mekanik 

Hukum kekekalan energi mekanik berlaku jika tidak ada gaya luar yang 

bekerja pada benda. Gaya luar terdiri dari gaya dorong dan gaya gesek 

sedangkan gaya tarik bumi, gaya pegas, gaya coulomb, gaya gravitasi 

termasuk gaya konservatif dan bukan gaya luar. Gaya konservatif 

adalah gaya yang dapat mengembalikan benda ke posisi semula. 

Persamaan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu: 

        

                

 

Daya 

Giancoli (2014: 198) menyatakan bahwa, daya merupakan laju dimana 

usaha dilakukan. Daya rata-rata sama dengan usaha yang dihasilkan 

dibagi lamanya waktu yang diperlukan untuk menghasilkannya. 

Persamaan daya dapat dituliskan: 

 ̅  
 

 
 
     

     
 

 

2.2. Kerangka Berpikir 

 

Tuntutan pada pembelajaran abad 21 adalah mengembangkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi dengan memanfaatkan teknologi. Sedangkan siswa 

pada tingkat SMA masih cenderung berpikir tingkat rendah dalam 

pembelajaran fisika materi usaha dan energi sehingga pencapaian aspek 

kognitif menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dalam proses 
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pembelajaran sehingga membuat siswa cenderung masih berpikir tingkat 

rendah dan mencapai aspek kognitif yang menurun. Oleh karena itu, upaya 

dalam  melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi sehingga mencapai hasil 

belajar yang meningkat  perlu adanya peran guru sebagai fasilitator dalam  

menyajikan bahan ajar yaitu LKS blended learning berorientasi HOTS. 

 

LKS yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu LKS blended learning 

berorientasi HOTS dan LKS yang diterbitkan oleh Intan Pariwara. LKS 

blended learning berorientasi HOTS menyajikan bentuk pembelajaran  

blended learning dengan memanfaatkan teknologi yang bersifat fleksibel 

dalam waktu dan tempat. Selain itu, LKS ini juga menyajikan kegiatan yang 

melibatkan siswa agar aktif dan inovatif seperti kegiatan percobaan, 

berdiskusi, dan latihan soal. LKS ini juga berorientasi HOTS yang mencakup 

keterampilan seperti berpikir kreatif, menganalisis, dan dalam  memecahkan 

masalah sehingga mencapai hasil belajar yang meningkat. Sedangkan LKS 

yang diterbitkan Intan Pariwara adalah LKS yang menyajikan fitur berisi 

pemanfaatan teknologi, sehingga dapat mengembangkan keterampilan dalam 

penggunaan teknologi. Selain itu, LKS Intan Pariwara menyediakan soal-soal 

yang berorientasi pada HOTS dan PISA. 

 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah LKS blended learning berorientasi 

HOTS, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar kognitif pada 

materi usaha dan energi. Untuk mengetahui tentang gambaran dan hubungan 

kedua variabel dengan jelas, dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Bagan Kerangka Berpikir. 

 

2.3. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.3.1. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memperoleh materi 

pembelajaran dan guru yang sama. 

2.3.2. Faktor-faktor lainnya di luar penelitian diabaikan. 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0:  tidak terdapat  pengaruh penggunaan LKS blended learning  berorientasi 

HOTS terhadap hasil belajar kognitif siswa. 

H1:  terdapat pengaruh penggunaan LKS blended learning  berorientasi 

HOTS terhadap hasil belajar kognitif siswa.

Pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

LKS blended learning berorientasi 

HOTS 

Alternatif penyelesaian menggunakan bahan ajar LKS 

LKS yang diterbitkan Intan Pariwara 

Rendahnya kemampuan berpikir siswa pada hasil pretest 

Posttest 

Hasil belajar kognitif menggunakan LKS 

blended learning berorientasi HOTS 
Hasil belajar kognitif menggunakan 

LKS yang diterbitkan Intan Pariwara 

Perbandingan hasil belajar kognitif dari penggunaan LKS blended 

learning berorientasi HOTS dan LKS yang diterbitkan Intan 

Pariwara 



  

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian ini menggunakan quasi experiment dengan bentuk 

nonequivalent control group design. Desain ini terdapat dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian dua kelompok 

tersebut diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal dan posttest 

sebagai hasil belajar siswa. Diagram desain penelitian dapat dilihat di 

Gambar 4. 

 

Gambar 4. Diagram Nonequivalent Control Group Design. 

 

Keterangan: 

Q1: pretest kelompok eksperimen 

Q2: posttest kelompok eksperimen 

Q3: pretest kelompok kontrol 

Q4: posttest kelompok kontrol 

X : perlakuan menggunakan LKS blended learning berorientasi HOTS 

- :perlakuan menggunakan LKS yang diterbitkan Intan Pariwara
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3.2. Populasi dan Sampel Penelitian  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X MIPA yang ada di 

SMAN 1 Gadingrejo tahun ajaran 2020/2021. Sampel penelitian ini diambil 

dengan menggunakan teknik  purposive sampling. Sampel diambil dua 

kelompok, yaitu kelompok eksperimen (kelas X MIPA 5) diberi perlakuan 

menggunakan LKS blended learning berorientasi HOTS dan kelompok 

kontrol (kelas X MIPA 4) menggunakan LKS yang diterbitkan Intan 

Pariwara. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah LKS blended 

learning berorientasi HOTS. Variabel terikat penelitian ini adalah hasil 

belajar kognitif siswa. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.4.1. Menyiapkan perangkat pembelajaran. 

3.4.2. Melaksanakan pretest pada dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol sebagai kemampuan awal. 

3.4.3. Melakukan pembelajaran menggunakan LKS blended learning 

berorientasi HOTS pada kelompok eksperimen dan LKS yang 

diterbitkan Intan Pariwara secara daring pada kelompok kontrol.  

3.4.4. Mengadakan posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa. 

3.4.5. Menganalisis data penelitian. 
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3.5. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu: 

3.5.1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP dibuat sebagai acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

3.5.2. LKS blended learning berorientasi HOTS 

LKS ini akan diberikan kepada kelompok eksperimen sebagai media 

siswa dalam belajar. Produk LKS blended learning berorientasi HOTS 

materi usaha dan energi ini dikembangkan oleh Dwi Riska Aprilia. 

3.5.3. LKS yang diterbitkan Intan Pariwara 

LKS ini akan diberikan kepada kelompok kontrol sebagai media siswa 

dalam belajar. 

3.5.4. Instrumen Tes 

Instrumen tes pretest diberikan di awal pembelajaran untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa dan instrumen tes posttest diberikan di akhir 

pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa. Pretest dan 

posttest diberikan kepada kelompok eksperimen dan kontrol. 

 

3.6. Analisis Instrumen 

 

3.6.1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 

secara tepat (Arikunto, 2013: 211).  Pengujian validitas soal dapat 

menggunakan rumus korelasi yang dikemukakan oleh Pearson yang 

dikenal dengan rumus korelasi product moment menurut Arikunto 

(2013: 213), yaitu: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑  )+* ∑   (∑  )+
 

Keterangan: 

    = indeks korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan 

X   = skor butir soal 
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Y   = skor total 

N   = jumlah sampel 

  

Kriteria pengujian apabila                dengan   = 0,05, maka 

instrumen tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya, apabila         

       maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Uji validitas 

dengan kriteria uji bila corrected item – total correlation lebih besar 

dibandingkan dengan 0,3 maka data merupakan construct yang kuat 

(valid). 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Cara menentukan reliabilitas 

instrumen dengan menggunakan rumus Alpha menurut Arikunto 

(2013:239), yaitu: 

    (
 

(   )
)(  

∑  
 

   
) 

Keterangan: 

    = reliabilitas instrumen 

     = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 ∑  
 = jumlah varians butir 

  
  = varians total 

Dimana rumus dari varians total, yaitu: 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

Keterangan: 

  
  = varians total 

    = skor total 

    = banyak responden  
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Hasil korelasi memiliki makna yaitu seperti pada yang ditunjukkan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kriteria Koefisien Korelasi 

Interval Nilai r  Keterangan 

              

              

              

              

      

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

Sumber: Rosidin (2017: 203) 

 

3.7. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 

3.7.1. Data Penelitian 

Data penelitian ini berupa data kuantitatif yang diperoleh dari nilai 

pretest dan posttest siswa. 

 

3.7.2. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengukur 

hasil belajar pada ranah kognitif berupa soal uraian yang berjumlah 5 

soal.  

Pengumpulan data dilakukan pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.7.2.1. Pemberian pretest kepada kelompok eksperimen sebelum 

menerapkan LKS blended learning dan kepada kelompok 

kontrol sebelum menerapkan LKS yang diterbitkan Intan 

Pariwara. 

3.7.2.2. Pemberian posttest pada kelompok eksperimen sesudah 

menerapkan LKS blended learning dan kepada kelompok 

kontrol sesudah menerapkan LKS yang diterbitkan Intan 

Pariwara. 
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3.8. Teknik Analisis Data 

 

3.8.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel berasal dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian 

ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang dapat dihitung 

berdasarkan pada besaran nilai signifikan. Rumusan hipotesisnya 

sebagai berikut: 

H0 : sampel diambil dari populasi berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak diambil dari populasi berdistribusi normal 

Kriteria uji normalitas atau berdistribusi normal (H0 diterima) jika nilai 

signifikan > 0,05. Sedangkan H0 ditolak jika nilai signifikan < 0,05.  

  

3.8.2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol homogen atau tidak. Jika kedua kelompok 

memiliki nilai varians yang tidak jauh berbeda maka kedua kelompok 

adalah homogen. Ketentuan pengambilan keputusan uji homogenitas 

adalah sebagai berikut. 

H0 : memiliki nilai varians yang sama (homogen) 

H1 : memiliki nilai varians yang berbeda (tidak homogen) 

Kriteria uji homogenitas adalah jika nilai signifikan < 0,05 maka H1 

diterima, sedangkan jika nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima.  

 

3.8.3. Uji N-Gain 

Uji N-Gain digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah kedua kelas diadakan pretest 

dan posttest maka masing-masing kelas dihitung nilai N-Gain 

menggunakan rumus:  

N-Gain=
        -       

Nilai maksimum-       
 

 

Kriteria interpretasi N-Gain ditunjukkan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kriteria Interpretasi N-Gain 

N-Gain Kriteria Interpretasi 

N-Gain>0,07 

0,3  N-Gain 0,07 

N-Gain<0,3 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

3.8.4. Uji Hipotesis 

Jika kedua sampel berdistribusi homogen, pengujian hipotesis dapat 

menggunakan independent sample t-test. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidak perbedaan rata-rata antara kedua kelompok. 

Rumus perhitungan t-test yaitu: 

  
 ̅   ̅ 

√
(    )    (    )   

       
(
 
  
 
 
  
)

 

Hipotesis statistik pada penelitian ini: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh LKS blended  learning  berorientasi 

HOTS terhadap hasil belajar kognitif siswa 

H1 : Terdapat pengaruh LKS  blended  learning  berorientasi HOTS 

terhadap hasil belajar kognitif siswa 

Kriteria pengujian hipotesis, yaitu: 

1. H0 ditolak apabila nilai signifikan > 0,05 

2. H1 diterima apabila nilai signifikan < 0,05 



  

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa LKS 

blended learning berorientasi HOTS berpengaruh terhadap hasil belajar 

kognitif pada materi usaha dan energi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya 

hasil belajar kognitif siswa. Pada kelas yang menerapkan LKS blended 

learning berorientasi HOTS mengalami peningkatan lebih tinggi dengan rata-

rata N-Gain 0,46 dibanding dengan kelas yang menggunakan LKS Intan 

Pariwara dengan rata-rata N-Gain 0,34.  

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran, yaitu 

guru dapat menggunakan LKS blended learning berorientasi HOTS sebagai 

salah satu alternatif pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

kognitif siswa pada materi usaha dan energi.  
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