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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1. Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa (LKS) adalah panduan siswa yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. 

Lembar kerja siswa (LKS) dapat berupa panduan untuk latihan 

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan 

semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau 

demontrasi. (Trianto, 2011:222). 

Lembar kerja siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran berisi tugas 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya 

berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaiakan suatu 

tugas. Sementara, menurut pandangan lain, LKS yaitu materi ajar yang 

sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga peserta didik diharapkan 

dapat mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri. Dalam LKS, 

peserta didik akan mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang 

berkaitan dengan materi. Selain itu, peserta didik juga dapat 

menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang 

diberikan. Dari penjelasan ini, dapat di pahami bahwa LKS merupakan 

suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas berisi materi, 

ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang 

Pengembangan Lembar Kerja..., Esti Yulianti, FKIP UMP, 2014



8 

 
 

harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada kompetensi 

dasar yang harus dicapai. (Prastowo, 2011:204). 

Lembar Kerja Siswa (LKS) memuat sekumpulan kegiatan 

mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan 

pemahaman dalam upaya pemebentukan kamampuan dasar sesuai 

indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Komponen-

komponen LKS meliputi: judul eksperimen, teori singkat tentang 

materi, alat dan bahan, prosedur eksperimen, data pengamatan serta 

pertanyaan dan kesimpulan untuk bahan diskusi. (Trianto, 2011:223). 

2. Fungsi dan Tujuan penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1) Fungsi 

Bardasarkan pengertian dan penjelasan mengenai LKS, 

menurut Prastowo, (2011:206) dapat kita ketahui bahwa LKS 

memiliki empat fungsi sebagai berikut: 

a. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, 

namun lebih mengaktifkan peserta didik; 

b. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi yang diberikan; 

c. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih; 

d. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

2) Tujuan penyusunan LKS 

Dalam hal ini, paling tidak ada empat poin yang menjadi 

tujuan penyusunan  LKS, yaitu: 
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a. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik 

untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan; 

b. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan 

peserta didik terhadap materi yang diberikan; 

c. Melatih kemandirian belajar peserta didik; 

d. Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada 

peserta didik. 

3. Macam-Macam Bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS)  

Setiap LKS disusun dengan materi-materi dan tugas-tugas tertentu 

yang dikemas sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Karena adanya 

perbedaan maksud dan tujuan pengemasan materi pada masing-masing 

LKS tersebut, hal ini berakibat LKS memiliki berbagai macam bentuk. 

Jika kita telusuri hal tersebut, maka paling tidak kita akan menemukan 

lima macam bentuk LKS yang umumnya digunakan oleh peserta didik, 

sebagaimana dijelaskan (dalam Prastowo, 2011:209) sebagai berikut: 

1) LKS yang Membantu Peserta Didik Menemukan Suatu 

Konsep 

LKS jenis ini memuat apa yang harus dilakukan peserta 

didik, meliputi melakukan, mengamati, dan menganalisis. Oleh 

karena itu, kita perlu merumuskan langkah-langkah yang harus 

dilakukan peserta didik, kemudian kita minta peserta didik untuk 

mengamati fenomena hasil kegiatannya. Selanjutnya, kita berikan 

pertanyaan-pertanyaan analisis yang membantu peserta didik 
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untuk mengaitkan fenomena yang mereka amati dengan konsep 

yang akan mereka bangun dalam benak mereka.  

Contohnya, materi pembelajaran dalam LKS (diberi label 

“LKS Kegiatan Penyelidikan”) adalah ciri-ciri penegakan HAM. 

Tidak perlu diceramahkan, karena materi pembelajaran ini dapat 

dikemas dalam bentuk LKS, dan peserta didik diharapkan 

menemukan sendiri ciri-ciri penegak HAM. Dalam 

penggunaanya, tentu saja LKS ini didampingi oleh sumber 

belajar lain, seperti buku yang digunakan untuk bahan verifikasi 

bagi siswa, (misalnya) apakah masih ada lagi ciri-ciri penegak 

HAM yang belum teridentifikasi. 

2) LKS yang Membantu Peserta Didik Menerapkan dan 

Mengintegrasikan Berbagai Konsep yang telah Ditemukan 

Di dalam sebuah pembelajaran, setelah peserta didik 

berhasil menemukan konsep, peserta didik selanjutnya kita latih 

untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh LKS yang 

membantu peserta didik menerapkan konsep demokrasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Caranya, dengan memberikan tugas 

kepada mereka untuk melakukan diskusi, kemudian meminta 

mereka untuk berlatih memberikan kebebasan berpendapat yang 

bertanggung jawab. Dengan peserta didik dilatih untuk belajar 

menghormati pendapat orang lain dan berpendapat secara 
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bertanggung jawab, maka hal ini telah memberikan sebuah jalan 

bagi terimplementasikannya nilai-nilai demokrasi dalam diri 

peserta didik. 

3) LKS yang Berfungsi sebagai Penuntun Belajar 

LKS bentuk ini berisi pertanyaan atau isian yang 

jawabannya ada di dalam buku. Peserta didik akan dapat 

mengerjakan LKS tersebut jika mereka membaca buku, sehingga 

fungsi utama LKS ini adalah membantu peserta didik menghafal 

dan memahami materi pembelajaran yang terdapat di dalam 

buku. LKS ini juga sesuai untuk keperluan remidiasi. 

4) LKS yang Berfungsi sebagai Penguatan 

LKS bentuk ini diberikan setelah peserta didik selesai 

mempelajari topik tertentu. Materi pembelajaran yang dikemas di 

dalam LKS ini lebih mengarah pada pendalaman dan penerapan 

materi pembelajaran yang terdapat di dalam buku pelajaran. 

Selain sebagai pembelajaran pokok, LKS ini juga cocok untuk 

pengayaan. 

5) LKS yang Berfungsi sebagai Petunjuk Praktikum 

Alih-alih memisahkan petunjuk praktikum ke dalam buku 

tersendiri, kita dapat menggabungkan petunjuk praktikum ke 

dalam kumpulan LKS. Dengan demikian, dalam LKS bentuk ini, 

petunjuk praktikum merupakan salah satu isi (content) dari LKS. 
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Dari macam-macam bentuk LKS yang ada, dalam LKS 

yang akan dikembangkan oleh peneliti merupakan bentuk LKS 

yang membantu peserta didik dalam menentukan suatu konsep. 

LKS ini memuat apa yang harus dilakukan oleh siswa, meliputi 

melakukan, mengamati dan menganalisis. Misalnya pada LKS 

diberikan soal kemudian siswa menjawab dengan cara 

berpikirnya mereka sendiri, yaitu dengan memahami masalah 

(apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui), menyusun/ 

merencanakan strategi pemecahan, menggunakan / menerapkan 

strategi dan menilai hasil pekerjaan.   

4. Langkah-Langkah Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Untuk bisa membuat LKS sendiri, maka kita perlu memahami 

langkah-langkah penyusunannya. Berikut adalah langkah-langkah 

penyusunan LKS menurut Diknas (2004) dalam Prastowo, (2011:212). 

1) Melakuakn Analisis Kurikulm 

Analisis kurikulum merupakan langkah dalam penyusunan 

LKS. Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi-materi 

mana yang memerlukan bahan ajar LKS. Pada umumnya, dalam 

menentukan materi, langkah analisisnya dilakukan dengan cara 

melihat materi pokok. Selanjutnya, kita juga harus mencermati 

kompetensi yang mesti dimiliki oleh peserta didik.  
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2) Menyusun Peta Kebutuhan LKS 

Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk mengetahui 

jumlah LKS yang harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan 

LKS-nya. Sekuensi LKS sangat dibutuhkan dalam menentukan 

prioritas penulisan. Langkah ini biasanya diawali dengan analisis 

kurikulum dan analisis sumber belajar. 

3) Menentukan Judul-Judul LKS 

Judul LKS ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi 

dasar, materi-materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat 

dalam kurikulum. Satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai 

judul LKS apabila kompetensi tersebut tidak terlalu besar. Adapun 

besarnya kompetensi dasar dapat diketahui antara lain dengan cara 

apabila diuraikan  ke dalam materi pokok (MP) terdapat maksimal 

empat MP, maka kompetensi itu telah dapat dijadikan sebagai satu 

judul LKS. Namun, apabila diuraikan menjadi lebih dari empat 

MP, maka perlu direncanakan kembali apakah perlu dipecah 

menjadi dua judul LKS. Judul LKS tidak harus sama dengan yang 

tercantum pada kurikulum, yang lebih penting adalah kompetensi 

dasar harus dicapai secara esensi tidak berubah. Penentuan judul 

akan lebih mudah apabila pengalaman belajar siswa diuraikan 

terlebih dahulu. 
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4) Penulisan LKS 

Untuk menulis LKS, langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

a) Merumuskan kompetensi dasar,  

Untuk merumuskan kompetensi dasar, dapt kita 

lakukan dengan menurunkan rumusannya langsung dari 

kurikulum yang berlaku. Contohnya, kompetensi dasar yang 

diturunkan KTSP 2006. 

b) Menentukan alat penilaian.  

Penilaian kita lakukan terhadap proses kerja dan hasil 

kerja peserta didik. Karena pendekatan pembelajaran yang 

digunakan adalah kompetensi, di mana penilaiannya 

didasarkan pada penguasaan kompetensi, maka alat penilaian 

yang cocok dan sesuai adalah menggunakan pendekatan 

Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Criterion Referenced 

Assessment. Dengan demikian, pendidik dapat melakukan 

penilaian melalui proses dan hasilnya. 

c) Menyusun materi 

Untuk menyusun materi LKS, ada beberapa hal penting 

yang perlu diperhatikan. Materi LKS dapat berupa informasi 

pendukung, yaitu gambaran umum atau ruang lingkup 

substansi yang akan dipelajari. Materi dapat diambil dari 

berbagai sumber, seperti buku, majalah, internet, jurnal hasil 
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penelitian, dan sebagainya. Supaya pemahaman peserta didik 

terhadap materi lebih kuat, maka dapat saja di dalam LKS 

kita tunjukkan referensi yang digunakan agar peserta didik 

bisa membaca lebih jauh tentang materi tersebut. Selain itu, 

tugas-tugas harus ditulis secara jelas guna mengurangi 

pertanyaan dari peserta didik tentang hal-hal yang seharusnya 

peserta didik dapat melakukannya.  

d) Memperhatikan struktur LKS 

Ini adalah langkah terakhir dalam penyusunan sebuah 

LKS. Kita harus memahami bahwa struktur LKS terdiri atas 

enam komponen, yaitu judul, petunjuk belajar (petunjuk 

siswa), kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, 

tugas-tugas dan langkah-langkah kerja, serta penilaian. Ketika 

kita menulis LKS, maka paling tidak keenam komponen inti 

tersebut harus ada. Apabila salah satu komponennya tidak 

ada, LKS pun tidak akan terwujud dan terbentuk. Kalaupun 

terwujud, itu hanyalah sebuah kumpulan tulisan dan tidak 

bisa disebut sebagai LKS. 

5. Kelebihan dan kelemahanpembelajaran menggunakan LKS 

Setiap penggunaan bahan ajar pada proses pembelajaran, pasti 

memiliki kelebihan dan kekuranagn, begitu juga dengan LKS. LKS 

memiliki kelebihan dan kekuranagan dalam proses pembelajaran sebagai 

berikut: 
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1) Kelebihan  

(a) Meningkatkan aktivitas belajar 

(b) Mendorong siswa mampu bekerja sendiri 

(c) Membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep. 

(d) Materi yang ada di LKS sesuai dengan kurikulum. 

(e) Pemberian latihan soal teratur, yaitu denngan adannya latihan 

soal terkontrol siswa diberi cara-cara mengerjakan soal. 

(f) Ringkasan materi lengkap pada pokok bahasan. 

2) Kelemahan  

(a) Tanda baca kurang diperhatikan, sehingga ada kata-kata atau 

kalimat yang keliru dalam penulisan. 

(b) Dalam pemberian soal kurang memperhtikan gambar, sehingga 

kurang jelas yang mengakibatkan salah cetak. 

B. Strategi Metakognitif 

1. Pengertian Metakognitif 

Metakognisi adalah pengetahuan dan pemantauan berfikir dan 

strategi belajar. Menurut  Desmita (2011:132), metakognitif adalah 

pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan 

tentang pikiran dan cara kerjanya. Metakognitif merupakan suatu proses 

menggugah rasa ingin tahu karena menggunakan proses kognitif kita 

untuk merenungkan proses kognitif kita sendiri. Misalnya siswa diberi 
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tugas membaca suatu bab tentang mata pelajaran tertentu. Siswa tahu 

bahwa akan diadakan tes essay tentang materi tersebut. Dengan 

kemampuan metakognitif, siswa memutuskan untuk memahami gagasan 

utama dan menghafal fakta-fakta penting dalam bacaan tersebut. 

Menurut Wuryani (2006:168) metacognitive adalah pengetahuan 

yang berasal dari proses kognitif kita sendiri beserta hasil-hasilnya. 

Ketika anak-anak berkembang, mereka menjadi lebih cermat dalam 

pengertian mengontrol dan memonitor belajar mereka sendiri, bagaimana 

menggunakan bahasa dan sebagainya. 

Menurut Iskandarwassid, dkk (2011:13) Metakognitif berhubungan 

dengan berpikir peserta didik tentang berpikir mereka sendiri dan 

kemampuan menggunakan strategi belajar dengan tepat. Sedangkan 

menurut Anderson, dkk (2010:82) pengetahuan metakognitif adalah 

pengetahuan tentang kognisi secara umum dan kesadaran akan, serta 

pengetahuan tentang kognisi diri sendiri. 

Intinya, metakognitif adalah kesadaran berpikir tentang apa yang 

diketahui dan apa yang tidak diketahui. Dalam konteks pembelajaran, 

siswa mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan 

modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik 

untuk belajar efektif. 

2. Komponen Metakognitif 

Menurut Dimyati (1990:141) metakognisi memiliki dua macam 

komponen , yaitu: 
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a. Kesadaran akan adanya keterampilan, strategi, dan sumber-sumber 

yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas secara efektif, dengan 

kata lain mengetahui apa yang harus diperbuat. 

b. Kemampuan menggunakan  mekanisme pengaturan diri (self 

regulatory mechanism) untuk menjamin penyelesaian tugas secara 

berhasil, dengan kata lain mengetahui kapan dan bagaimana 

melakukan sesuatu. 

3. Macam-Macam Metakognitif 

Menurut Weinstein dan Mager (dalam Dimyati 1990:142) ada lima 

macam strategi metakognitif, yaitu: 

a) Rehearsal Strategy 

Dengan strategi ini, seseorang aktif mengulang-ulang bahan 

yang dipelajari, baik secara lisan maupun tulisan, ataupun 

memutuskan perhatian pada bagian-bagian yang penting. Untuk 

bahan-bahan hafalan strategi ini berupa mengulang-ulang bahan 

dengan suara yang keras. Untuk hal-hal yang rumit strategi ini 

berupa mengulang-ulang istilah dengan suara keras atau dalam hati 

menggaris bawahi bagian-bagian yang penting. 

b) Elaboration Strategy 

Strategi ini berupa membuat hubungan antara bahan yang baru 

dengan bahan yang lebih dulu dimiliki. Strategi ini berwujud 

dengan membuat kalimat-kalimat yang menghubungkan bahan-

bahan yang harus dipelajari. 

Pengembangan Lembar Kerja..., Esti Yulianti, FKIP UMP, 2014



19 

 
 

c) Organization Strategy 

Dengan strategi ini orang menyusun bahan dengan jalan 

mengelompok-kelompokkan menjadi bagian-bagian dan melihat 

hubungan-hubungannya satu dengan yang lain. Untuk bahan-bahan 

yang sederhana, strategi ini berupa menyusun bahan menjadi 

kelompok-kelompok lebih kecil. Sedangkn untuk bahan-bahan 

belajar yang lebih rumit berupa membuat garis besar bahan-bahan 

belajar. 

d) Comperhension Monitoring Strategy 

Dengan strategi ini orang tetap sadar dan tetap pendirian pada 

tugas-tugas belajar yang harus diselesaikannya, kalau perlu tetap 

menggunakan strategi yang telah dipilihnya dan tetap waspada 

terhadap keberhasilan yang telah dicapainya serta menyesuaikan 

perilakunya sesuai dengan strategi tersebut. Untuk strategi ini guru 

meminta siswa untuk tidak hanya mendengarkan dan mencatat 

materi pelajaran, tetapi guru meminta siswa untuk melakukan 

tindakan atau bertanya apabila ada bahan atau materi pelajaran yang 

belum dpahami, serta guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan kepada siswa. 

e) Affective Strategy 

Pada pokoknya, strategi ini berupa menghilangkan perasaan-

perasaan yang mengganggu belajar. Dalam strategi ini guru 
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meminta siswa untuk tetap berkosentrasi dalam proses 

pembelajaran serta mengatur waktu sebaik-baiknya. 

Dalam strategi ini peneliti menggunakan Rehearsal Strategy , 

Comperhension Monitoring Strategy dan Affective Strategi. 

Dimana dalam Rehearsal Strategy seseorang aktif mengulang-

ulang bahan yang dipelajari, baik secara lisan maupun tulisan, 

ataupun memutuskan perhatian pada bagian-bagian yang penting. 

Comperhension Monitoring Strategy guru meminta siswa untuk 

tidak hanya mendengar dan mencatat materi pelajaran, tetapi guru 

meminta siswa untuk melakukan tindakan bertanya apabila ada 

materi pelajaran yang belum dipahami, serta guru menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa. 

Sedangkan Affective Strategy gutu meminta siswa untuk 

berkosentrasi dalam proses pembelajaran serta mengatur waktu 

sebaik-baiknya. Contoh: Guru sudah memperkirakan beberapa 

waktu untuk menerangkan materi, beberapa waktu untuk 

memberikan soal-soal latihan. 

Siswa perlu bertanya pada dirinya antara lain: “Apa makna 

soal ini?”, “Apakah rumus yang harus digunakan?”, “Apa prosedur 

penyelesaian yang harus dilalui?”, “Apakah saya mengetahui 

rumusnya?”, “Sudah benarkah rumus yang saya gunakan?’, dan 

lain-lain. Pertanyaan sendiri adalah strategi monitoring 

pemahaman metakognitif. Jika ia menemukan bahwa ia tidak dapat 
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menjawab pertanyaan-pertanyaan sendiri, atau bahwa dia tidak 

memahami materi yang dibahas, ia harus kemudian menentukan 

apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa ia memenuhi 

tujuan kognitif penyelesaian soal. Dia mungkin memutuskan untuk 

membaca kembali soal dengan cermat dan mengingat konsep-

konsep yang diperlukan dalam penyelesaian soal dengan tujuan 

mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. 

Jika, setelah membaca ulang soal sekarang dia bisa menjawab 

pertanyaan, dia dapat menentukan bahwa ia mengerti materi. 

Dengan demikian, strategi metakognitif bertanya pada diri sendiri 

digunakan untuk memastikan bahwa tujuan kognitif terpenuhi. 

4. Kelemahan dan Kelebihan Metakognitif 

1) Kelemahan 

a) Guru harus lebih ekstra dalam memantau siswa 

b) Apabila siswa banyak dalam satu kelas, maka strategi 

metakognitif ini tidak efektif. 

2) Kelebihan 

a) Siswa dapat lebih aktif dalam poses pembelajaran 

b) Siswa dapat lebih termonitor oleh guru selama proses 

pembelajaran 

5. Pembelajaran Strategi Metakognitif 

Menurut Lidnillah, strategi metakognitif berkaitan dengan untuk 

meningkatkan kesadaran tentang proses berfikir dan pembelajaran yang 
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berlangsung. Apabila kesadaran itu ada, seseorang dapat mengontrol 

pikirannya. Siswa yang menggunakan strategi metakognitif dalam 

pembelajaran mempunyai tiga tahap yaitu : merancang apa yang hendak 

dipelajari, memantau perkembangan diri dalam belajar, dan menilai apa 

yang dipelajari. 

Dengan menggunakan strategi metakognitif siswa akan mampu 

mengontrol kelemahan diri dalam belajar, dan kemudian memperbaiki 

kelemahan tersebut, siswa dapat menentukan cara belajar yang tepat sesuai 

dengan kemampuannya sendiri, siswa dapat menyelesaikan masalah-

masalah dalam belajar baik yang berkaitan dengan soal-soal yang 

diberikan oleh guru, atau masalah-masalah yang timbul dengan proses 

pembelajaran, dan siswa dapat memahami sejauh mana keberhasilan yang 

telah ia capai dalam belajar. 

Strategi metakognitif dapat juga diajarkan kepada siswa untuk 

digunakan dalam memecahan masalah dalam bentuk soal-soal matematika. 

Strategi metakognitif dapat digunakan oleh siswa dalam proses pemecahan 

masalah yaitu: memahami masalah, merencanakan strategi pemecahan, 

menggunakan/menerapkan strategi yang telah direncanakan, dan menilai 

hasil pekerjaan. Pembelajaran strategi metakognitif dapat dilakukan secara 

infusi dalam proses pembelajaran sehingga strategi metakognitif tidak 

menjadi materi khusus yang diajarkan. Guru dapat meningkatkan 

kemampuan strategi metakognitif dalam pembelajaran.  
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Pengetahuan metakognitif memuat pengetahuan deklaratif 

(declarativeknowledge), pengetahuan prosedural (procedural knowledge), 

dan pengetahuan kondisional (conditional knowledge) (OLRC News, 

2004). Pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan tentang diri sendiri 

sebagai pebelajar serta pengetahuan tentang strategi, keterampilan dan 

sumber-sumber belajar yang dibutuhkannya untuk keperluan belajar. 

Pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan tentang bagaimana 

menggunakan segala sesuatu yang telah diketahui dalam pengetahuan 

deklaratif dalam aktivitas belajarnya. Pengetahuan kondisional yaitu 

pengetahuan tentang bilamana menggunakan suatu prosedur, 

keterampilan, atau strategi dan bilamana hal-hal tersebut tidak 

digunakan,mengapa suatu prosedur berlangsung dan dalam kondisi yang 

bagaimana berlangsungnya, dan mengapa suatu prosedur lebih baik 

daripada prosedur-prosedur yang lain. Oleh sebab itu pengetahuan 

metakognitif dianggap sebagai berpikir tingkat tinggi karena melibatkan 

fungsi eksekutif yang lebih mengkoordinasikan perilaku pembelajaran. 

6. LKS Berbasis Metakognitif 

LKS berbasis metakognitif yang akan dikembangkan oleh peneliti 

merupakan bentuk LKS yang membantu peserta didik dalam menemukan 

suatu konsep. LKS ini memuat apa yang harus dilakukan oleh siswa, 

meliputi melakukan, mengamati dan menganalisis. Misalnya pada LKS 

diberikan soal kemudian siswa menjawab dengan cara berpikirnya mereka 

sendiri, dan menganalisis jawabannya. Misalnya siswa diberikan sebuah 
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soal pemecahan masalah terkait persamaan garis lurus yang bertujuan 

siswa mampu menemukan konsep dari grafik fungsi dan garis lurus 

tersebut. Dengan LKS yang seperti ini siswa akan lebih mandiri dan 

mudah memahami materi yang diajarkan karena mereka mengetahui apa 

yang harus mereka lakukan dalam mengerjakan soal yang diberikan.  

Siswa perlu bertanya pada dirinya antara lain: “Apa makna soal 

ini?”, “Apakah rumus yang harus digunakan?”, “Apa prosedur 

penyelesaian yang harus dilalui?”, “Apakah saya mengetahui rumusnya?”, 

“Sudah benarkah rumus yang saya gunakan?’, dan lain-lain. Jika ia 

menemukan bahwa ia tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

sendiri, atau bahwa dia tidak memahami materi yang dibahas, ia  

kemudian menentukan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa 

ia memenuhi tujuan kognitif penyelesaian soal. Dia mungkin memutuskan 

untuk membaca kembali soal dengan cermat dan mengingat konsep-

konsep yang diperlukan dalam penyelesaian soal dengan tujuan mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jika, setelah 

membaca ulang soal sekarang dia bisa menjawab pertanyaan, dia dapat 

menentukan bahwa ia mengerti materi. Dengan demikian, strategi 

metakognitif bertanya pada diri sendiri digunakan untuk memastikan 

bahwa tujuan kognitif terpenuhi. 

Dalam LKS diberikan ringkasan materi kemudian diberikan soal 

tuntunan dan latihan-latihan soal. Siswa mengerjakan secara individu 

dengan caranya mereka sendiri. Kemudian mereka memberikan alasan atas 
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apa yang telah dijawabnya. Dengan LKS yang seperti ini akan melatih 

siswa untuk berfikir dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung 

dengan orang lain. Siswa diharapkan akan lebih aktif dalam proses 

pembelajaran khususnya pelajaran matematika. 

C. Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 4-D  

Pengembangan sistem pembelajaran merupakan proses sistematis 

dan logis untuk mempelajari masalah-masalah pengajaran, agar mendapat 

pemecahan yang teruji validitasnya dan praktis dapat dilaksanakan. 

Menurut Trianto (2011 : 190-192), model pengembangan perangkat 

yang dikembangkan oleh Thiagarajan, Semmel, dan Sammel adalah model 

4-D. Model ini terdiri dari empat tahap pengembangan, yaitu define, 

design, develop, dan disseminate atau diadaptasi menjadi model 4-P, yaitu 

pendefinisian, perancangan, pengembangan dan penyebaran seperti 

diagram berikut ini. 
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Diagram 2.1 Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 4-D 

(Thiagarajan, Semmel, dan Semmel). (Trianto, 2011: 190-192). 

Secara garis besar ke empat tahap tersebut sebagai berikut : 

1. Tahap Pendefinisian (define) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarat pembelajaran di awali dengan analisis tujuan dari batasan 

materi yang dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 

langkah pokok, yaitu: (1) Analisis awal akhir, (2) Analisis siswa, (3) 
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Analisis tugas. (4) Analisis konsep, dan (5) Perumusan tujuan 

pembelajaran. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe perangkat 

pembelajaran. Tahap ini terdiri dari empat langkah yaitu,  

(1) Penyusunan tes acuan patokan, merupakan langkah awal yang 

menghubungkan antara tahap define dan tahap design. Tes disusun 

berdasarkan hasil perumusan Tujuan Pembelajaran Khusus 

(Kompetensi Dasar dalam kurikukum KTSP).Tes ini merupakan suatu 

alat mengukur terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa 

setelah kegiatan belajar mengajar, (2) Pemilihan media yang sesuai 

tujuan, untuk menyampaikan materi pelajaran, (3) Pemilihan 

format.Di dalam pemilihan format ini misalnya dapat dilakukan 

dengan mengkaji format-format perangkat yang sudah ada dan yang 

dikembangkan di negara-negara yang lebih maju. 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. 

Tahap ini meliputi: (a) validasi perangkat oleh para pakar diikuti 

dengan revisi, (b) simulasi yaitu kegiatan mengoperasionalkan 

rencana pengajaran, dan (c) uji coba terbatas dengan siswa yang 

sesungguhnya. Hasil tahap (b) dan (c) digunakan sebagai dasar 
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revisi.Langkah berikutnya adalah uji coba lebih lanjut dengan siswa 

yang sesuai dengan kelas sesungguhnya. 

4. Tahap penyebaran (Disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah 

dikembangkan pada skala yang lebih luas misalnya di kelas lain, di 

sekolah lain, oleh guru yang lain. Tujuan lain adalah untuk menguji 

efektivitas penggunaan perangkat di dalam KBM. 

Model 4-D merupakan pengembangan perangkat pembelajaran 

yang secara detail menjelaskan langkah-langkah operasional 

pengembangan perangkat, model ini lebih terinci dan lebih sistematik. 

Penelitian ini menggunakan pengembangan model 4-D yang 

diadaptasi dan disesuaikan dengan rancangan peneliti.Sebab setiap 

tahap lebih sistematis dan cocok untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran. 

D. Mata Pelajaran Matematika 

Banyak ahli yang mengartikan pengertian matematika baik secara 

umum maupun secara khusus. Herman Hudojo menyatakan bahwa: 

“matematika merupaka ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol itu 

tersusun secara hirarkis dan penalarannya dedukti, sehingga belajar 

matematika itu merupakan kegiatan mental yang tinggi.”.Sedangkan 

James dalam kamus matematkanya menyatakan bahwa “Matematika 

adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan 

konsep-konsep berhubungan lainnya dengan jumlah yang banyak yang 
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terbagi  ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan goemetri. Dalam 

Mulyono Abdurahman mengemukakan bahwa matematika adalah suatu 

cara untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia; 

suatu cara menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan tentang 

betuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang menghitung, dan 

yang paling penting adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri 

dalam melihat dan menggunakan hubungan-hubungan( Hasim, 2009 : 1). 

Adapun karakteristik pembelajaran matematika di sekolah 

(Suherman, dalam Depdiknas, 2007 : 7) yaitu sebagai berikut : 

a. Pembelajaran matematika berjenjang (bertahap) 

Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu 

dari hal konkrit ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau 

konsep mudah ke konsep yang lebih sukar 

b. Pembelajaran matematika mengikuti metoda spiral 

Setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau 

bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu 

dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari. Pengulangan konsep 

dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah 

perlu dalam pembelajaran matematika (Spiral melebar dan menaik). 

c. Pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif 

Matematik adalah deduktif, matematika tersusun secara deduktif 

aksiomatik. Namun demikian harus dapat dipilihkan pendekatan 

yang cocok dengan kondisi siswa. Dalam pembelajaran belum 
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sepenuhnya menggunakan pendekatan deduktif tapi masih campur 

dengan deduktif. 

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi 

Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan 

kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu 

konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila 

didasarkan atas pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah 

diterima kebenarannya. 

Materi pembelajaran Matematika yang akan dibahas dalam LKS ini 

adalah grafik fungsi dan garis lurus yang diajarkan di kelas VIII SMP 

dengan kompetensi dasar menentukan gradien,persamaan dan grafik garis 

lurus. Adapun indikator pembelajarannya adalah menyusun tabel 

pasangan nilai peubah dengan nilai fungsi, menggambar grafik fungsi 

pada koordinat Cartesius, menjelaskan pengertian dan menentukan 

gradien garis lurus dalam berbagai bentuk, menentukan persamaan garis 

lurus yang melalui dua titik dan melalui satu titik dengan gradien tertentu, 

dan menggambar grafik garis lurus. 
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