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Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengembangkan LKS IPA berbasis keterampilan metakognisi untuk
meningkatkan pemahaman konsep dan berfikir kritis siswa setelah menggunakan LKS IPA
berbasis keterampilan metakognisi. Pengembangan menggunakan model pengembangan 4-P
(FourD-models) yaitu Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), Develop
(Pengembangan), dan Disseminate (Penyebaran). Tahap uji coba dilakukan di SMP Negeri 1
Bendo pada kelas VIII-D yang berjumlah 20 siswa. Hasil validasi menunjukkan bahwa sesuai
dengan telaah LKS, LKS IPA berbasis keterampilan metakognisi yang telah dikembangkan
dinyatakan sangat layak untuk diujicobakan dengan kriteria sangat valid. Hasil penelitian
pemahaman konsep siswa dan berfikir kritis siswa dengan uji pre-test, post-test dan test-essay
yang diperoleh dari 20 siswa SMP kelas VIII-D SMPN 1Bendo sehingga diperoleh hasil melalui
uji T berfikir kritis yaitu thitung > ttabel = 13,93>2,093, sedangkan uji T pemahaman konsep
diperoleh thitung>ttabel = 8,653 >2,093. Selanjutnya, hasil respon siswa melalui angket yang
berkaitan dengan pengimplementasian LKS tersebut. Hasil dari angket pengembangan LKS IPA
berbasis metakognitif adalah Sangat Baik sesuai dengan interpretasi skor dengan persentase
rata-rata sebesar 81,64%.
Kata kunci—berfikir kritis, Lembar Kerja Siswa (LKS), metakognisi, pemahaman konsep

PENDAHULUAN
Kesulitan yang dialami siswa, menjadikan pelajaran IPA kurang menarik. Kecenderungan
menghafal membuat siswa cepat lupa apa yang telah dipelajarinya. Penggunaan LKS selama ini
belum mengajarkan cara untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap
suatu kegiatan dalam konten pembelajaran IPA. Padahal agar siswa dapat belajar dan
memahami pelajaran dengan baik, terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana belajar yang
berkarakter [1].
Mengatasi permasalahan guru dapat menerapkan pengembangan dengan metakognitif, yang
dapat membantu siswa memperbaiki konsep melalui evaluasi pada hasil belajarnya. Kemampuan
metakognisi perlu dilatih melalui kegiatan a) merencanakan, b) melaksanakan, dan c) melakukan
evaluasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian [2], yang membuktikan bahwa keterampilan
metakognitif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran terutama dalam hal perencanaan,
tindakan, dan evaluasi. Dengan kata lain, implementasi melatihkan kemampuan metakognisi
yang konsisten dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa.
Kemampuan metakognisi dapat memudahkan siswa menyelesaikan tugas dengan lebih
percaya diri terhadap kemampuannya, dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas.
Pembelajaran dengan metakognisi dapat diterapkan secara inkuiri sehingga meningkatkan
pemahaman konsep dan berfikir kritis siswa [3]. Proses berfikir kritis yang bertujuan untuk
memudahkan pengambilan keputusan-keputusan secara rasional mengenai suatu permasalahan
sehingga dapat merumuskan, dan menyelesaikan masalah [4]. Tujuan penelitian adalah
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mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) IPA berbasis kemampuan metakognisi dalam
model pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan pemahaman konsep dan berfikir kritis siswa.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Developmen) [5]. Dengan
desain pengembangan 4-D (Define, Design, Development, Disseminationt) dari Thiagarajan,
semmel, dan semmel (1974). Ujicoba dilakukan pada peserta didik kelompok kecil, yang terdiri
dari 20 siswa dengan kemampuan intelektual tinggi, sedang dan rendah berdasarkan peringkat
kelas yang diperoleh. Materi IPA yang dikembangkan yaitu materi sistem pencernaan pada
manusia kelas VIII SMP.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Tahap Define
a. Analisis ujung depan
Analisis ujung depan dengan pada siswa didapatkan gambaran fakta sistem pembelajaran
dan alternatif penyelesaian masalah. Hasil Menunjukkan bahwa: 1) Ketersedian bahan ajar
khususnya LKS IPA yang masih terbatas yang di buat oleh guru, pada proses pengajaran
sehingga kurangnya pemahaman konsep siswa. 2) Belum optimalnya proses belajar mengajar
yang efektif. 3) Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran lebih didominasi dengan
metode ceramah. 4) Model pembelajaran inquiri berbasis kemampuan metakognitif belum
terbiasa dilatihkan oleh guru di dalam pembelajaran di sekolah. 5) Belum disiapkannya Lembar
Kerja Siswa (LKS) IPA yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran.
b. Analisis Siswa
Analisis siswa dilakukan dengan dengan hasil pada Tabel 1.

Kelas
VIII D

Tabel. 1 Data Analisis Siswa
Jumlah siswa
Maksimal
Minimal
20
84
37

Rata-rata
55

Hasil analisis rata-rata pretest menunjukkanrata-rata 55. Sehingga diketahuitingkat
pengetahuan siswa masih rendah
c. Analisis Konsep
Hasil konsep adalah RPP yang berisi materi yang disajikan, pengetahuan, ketrampilan, dan
sikap yang akan dicapai setelah belajar IPA materi sistem pencernaan pada manusia. Analisis
konsep dilakukan untuk menentukan materi yang sesuai dengan Lembar Kerja Siswa (IPA)
berbasis metakognisi sehingga membantu ketercapaian tujuan pembelajaran di kelas.
d. Perumusan Tujuan Pembelajaran
Penulisan tujuan pembelajaran ini mengandung aspek ABCD (Audience, Behavior,
Condition, dan Degree). Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada KD. 1.5 yaitu
Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan sebagai
berikut: 1) siswa mampu menjelaskan ciri makanan, 2) siswa mampu menjelaskan jenis
makanan berdasarkan kandungan zat ada di dalamnya, 3) siswa mampu membedakan antara
saluran pencernaan dan kelenjar perencanaan, 4) siswa mampu membandingkan pencernaan
mekanik dan kimiawi, 5) siswa mampu menyebutkan contoh kelainan pada saluran pencernaan,
6) siswa mampu menyebutkan contoh penyakit pada saluran pencernaan, 7) siswa mampu
memahami Konsep sistem pencernaan dan mampu mengevaluasi diri mereka sendiri selama
mengikuti pembelajaran.
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Hasil perumusan tujuan pembelajaran digunakan sebagai kajian untuk menentukan tujuan
instruksional Lembar Kerja Siswa (LKS) IPA Berbasis Metakognisi.
Pada tahap define peneliti bisa mengetahui gambaran kondisi awal mengenai penggunaan
LKS di sekolah sebagai acuan untuk pengembangan LKS berbasis metakognisi yang akan
peneliti lakukan, pada tahap define peneliti memperoleh hasil secara keseluruhan bahwa lembar
kerja berbasis kemampuan metakognisi belum familiar digunakan disekolah dan juga peneliti
memperoleh gambaran tingkat intelektual siswa sebagai acuan untuk menentukan konsep yang
akan disajikan dalam LKS beserta tujuan instruksionalnya sehingga peneliti dapat
menyesuakian kebutuhan pembelajaran yang diinginkan siswa.
Hasil Tahap Design

Gambar 1. a) Cover LKS Metakognisi, b) Peta Konsep, Materi LKS, c) Materi LKS, d)
Eksperimen, e) Jurnal Belajar Siswa dan f) Diskusi Bersama.

Kegiatan

Desain LKS yang digunakan sejalan dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan sesuai
hasil tahap define. Desain LKS memuat berbagai macam kegiatan seperti diskusi bersama,
latihan mandiri, ataupun eksperimen yang membutuhkan ruang bagi siswa untuk menuliskan
hasil diskusi, jawaban dari soal, maupun menuliskan langkah-langkah eksperimen dan hasil
eksperimen. Kemudian menentukan pengorganisasian halaman LKS sesuai dengan komponen
LKS yaitu : Cover depan, halaman sampul, daftar isi, peta konsep, bab 1 macam-macam zat
makanan dan fungsinya, bab 2 susunan dan fungsi sistem pencernaan latihan mandiri, latihan
soal, jurnal belajar, fakta unik, daftar pustaka, dan cover belakang. Pada tahap ini, mulai
menuliskan semua kerangka LKS yang disusun ke dalam bentuk LKS.
Hasil Tahap Develop
Tahap Pengembangan adalah tahap yang dilakukan setelah perancangan produk dan
menghasilkan produk yang telah dikonsultasikan kepada pembimbing dan validator. Tahap
pengembangan ini meliputi:
a. Validasi Ahli
Hasil validasi ahli per-variabel validitas Isi Pengembangan LKS Berbasis Metakognisi
pada Tabel 2.
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Tabel. 2 Penilaian Validator
No
Nama Validator
1
Validator 1
2
Validator 2

Hasil %
100 %
100 %

Kriteria
Sangat valid
Sangat valid

Hasil validasi LKS per variabel validitas isi pengembangan LKS berbasis metakognisi
yang diajukan menghasilkan persentase 100%. Berdasarkan jenjang kriteria validitas dapat
dikategorikan kedalam kriteria sangat valid. Selain data kuantitatif hasil validasi oleh validator
ahli juga terdapat data kualitatif yaitu tanggapan penilaian produk pengembangan LKS IPA
berupa saran, sehingga lebih siap dipergunakan di kelas.
b. Hasil Respon Siswa Setelah Menggunakan Produk Pengembangan LKS Berbasis
Metakognisi.
LKS berbasis metakognisi diuji cobakan kepada siswa untuk mengetahui respon siswa.
Hasil respon dikonversikan menjadi nilai kriteria yang dijelaskan pada Tabel 3.
Tabel. 3. Kriteria hasil Pengembangan LKS IPA Berbasis Metakognisi
Komponen
Persentase
Desain LKS
80,00
Segi Tampilan
82,24
Kelayakan isi (Materi)
83,27
Bahasa
82,48
Metakognisi
80,25
Rata-rata hasil Pengembangan LKS
81,64

Kriteria
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Tabel 3 menunjukkan penilaian dengan persentase tertinggi pada segi kelayakan isi
(materi) sebesar 83,27%, kemudian diikuti oleh bahasa 82,48%, lalu segi tampilan sebesar
82,24%, selanjutnya metakognisi sebesar 80,25%, dan yang terakhir yaitu desain LKS 80%.
Secara interpretasi bahwa hasil dari pengembangan LKS IPA berbasis metakognisi adalah
Sangat Baik.
c. Uji Coba Terbatas
1) Hasil Uji Pemahaman Konsep
Hasil peningkatan pemahaman konsep diperoleh melalui pemberian soal obyektif, uraian
dan penilaian keterampilan eksperimen. Hasil test pemahaman konsep siswa adalah sebagai
berikut.
Tabel. 4. Data Pemahaman Konsep Siswa
Kelas
Jumlah siswa
VIII D
20

Rata-rata sebelum
55

Rata-rata sesudah
75

Tabel 4. Menunjukkan hasil rata-rata pemahaman konsep siswa setelah menggunakan LKS
metakognitif mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa LKS IPA berbasis
Metakognisi berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa. Hasil uji t
menunjukkan bahwa Thitung > Ttabel = 8,653 > 2,093 sehingga hasil pemahaman konsep siswa
signifikan, sehingga rata-rata pemahaman konsep siswa menjadi tuntas karena diatas rata-rata
minimal sekolah.
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2) Hasil Uji Berfikir Kritis
Hasil peningkatan berfikir kritis siswa diperoleh melalui pemberian tes kognitif yang
meliputi pre-test dan post-test dalam bentuk tes non-objektif (essay). Hasil pre-test dan post-test
adalah sebagai berikut.
Tabel. 5. Data Berfikir Kritis Siswa Sebelum Dan Sesudah Perlakuan
Kelas
Jumlah siswa
Minimal
Maksimal
VIII D (pre tes)
20
37
84
VIII D (Post tes)
20
74
94

Rata-rata
55
86,5

Tabel 5. data berfikir kritis siswa secara umum terjadi peningkatan antara sebelum
perlakuan (penggunaan LKS) dan sesudah perlakuan (penggunaan LKS) pada kelas VIII.D
(Kelas Uji). Hasil uji t menunjukkan hasil pengujian yang signifikan Thitung > Ttabel = 13,93 >
2,093 dengan kesimpulan hasil post-test setelah penggunaan LKS berbasis metakognitif lebih
baik daripada hasil pre-test sebelum penggunaan LKS berbasis metakognisi.
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil
pengembangan LKS IPA Berbasis Kemampuan Metakognisi dengan validitas sangat valid
menunjukkan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan berfikir kritis siswa.
SARAN
Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran bahwa perlu
dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan secara konsisten dalam pembelajaran di kelas.
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