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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

2.1.1. Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS).  

Trianto (2010: 222) menyatakan bahwa lembar kegiatan siswa (LKS) 

adalah panduan bagi peserta didik yang digunakan untuk melakukan 

penyelidikan atau pemecahan masalah. LKS memuat sekumpulan kegiatan 

yang harus dilakukan peserta didik untuk memaksimalkan pemahaman dalam 

upaya pembentukan suatu kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian 

tertentu. 

Majid (2006: 176) mengemukakan bahwa lembar kegiatan siswa (student 

work sheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik. Lembar kegiatan siswa memuat petunjuk atau langkah-langkah 

untuk menyelesaikan suatu tugas yang didasari oleh suatu kompetensi dasar 

yang akan dicapai. 

Menurut Prastowo (2011: 204), LKS merupakan bahan ajar cetak berupa 

lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan dan petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik, yang 

mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai.  

Menurut Susanto (2009: 1) LKS (Lembar Kerja Siswa) merupakan materi 

ajar yang dikemas sedemikian rupa agar peserta didik dapat mempelajari materi 

tersebut secara mandiri. 

Dari beberapa pengertian LKS di atas, dapat disimpulkan bahwa LKS 

adalah lembar kerja siswa yang berisikan soal-soal permasalahan yang 

mengacu pada materi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. 

2.1.2. Fungsi dan Tujuan LKS   

Menurut Prastowo (2011: 205-206), ada setidaknya empat fungsi dari LKS 

yaitu:  

a. meminimalkan peran guru tetapi dapat mengaktifkan peran peserta 

didik, 

b. mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang diberikan, 
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c. sumber belajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih, 

d. memudahkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. 

Tujuan dari penyusunan LKS antara lain adalah 

a. memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang 

diajarkan, 

b. menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik 

terhadap materi yang diberikan, 

c. melatih kemandirian peserta didik dalam belajar, 

d. memudahkan guru dalam memberikan tugas pada peserta didik. 

2.1.3. Syarat-syarat penyusunan LKS. 

Menurut Hendro dan Jenny (Depdiknas: 2008), LKS yang berkualitas baik 

adalah LKS yang memenuhi syarat didaktik, syarat konstruksi dan syarat 

teknis.  

1. Syarat didaktik  

LKS yang ada harus mengikuti asas-asas pembelajaran yang efektif, 

seperti: 

a. memperhatikan perbedaan individu, sehingga LKS yang baik 

adalah LKS yang dapat digunakan oleh seluruh peserta didik 

dengan kemampuan yang berbeda; 

b. menekankan pada proses penemuan konsep-konsep sehingga 

berfungsi  sebagai petunjuk untuk peserta didik, bukan berisi suatu 

materi yang secara langsung diberikan; 

c. memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

peserta  didik, sehingga peserta didik diberikan kesempatan untuk 

melakukan sesuatu misalnya menulis, menggambar, berdialog 

dengan teman, menggunakan alat, menyentuh benda nyata dan 

sebagainya; 

d. dapat mengembangkan kemampuan sosial, emosional, moral dan 

estetika sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak 

hanya ditujukan untuk mengenal fakta-fakta dan konsep-konsep 

akademis; 
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e. pengalaman belajar peserta didik ditentukan oleh tujuan 

pengembangan pribadi peserta didik. 

2. Syarat kontruksi  

 Pada LKS penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat 

kesukaran, dan kejelasan harus tepat guna sehingga dapat dimengerti oleh 

pihak-pihak yang menggunakan. 

a. LKS harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat usia 

peserta didik. 

b. LKS menggunakan kalimat dengan struktur yang jelas. 

c. LKS memiliki urutan pelajaran atau materi yang sesuai dengan 

tingkat kemampuan peserta didik. 

d. Pertanyaan-pertanyaan yang ada bukan merupakan pertanyaan 

yang terlalu terbuka, pertanyaan yang dianjurkan adalah isian atau 

jawaban yang didapatkan dari hasil pengolahan informasi. 

e. Buku sumber yang menjadi acuan harus dalam kemampuan 

keterbacaan peserta didik. 

f. LKS menyediakan tempat untuk memberikan keleluasaan bagi 

peserta didik sehingga peserta didik dapat menulis ataupun 

menggambar hal- hal yang ingin mereka sampaikan. 

g. LKS menggunakan kalimat yang sederhana sehingga dapat 

dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir. 

h. LKS menggunakan lebih banyak ilustrasi dari pada kata-kata. 

i. LKS memiliki tujuan pembelajaran yang jelas sehingga dapat 

menjadi sumber motivasi. 

j. LKS mempunyai identitas untuk memudahkan administrasi, 

misalnya kelas, mata pelajaran, topik, nama atau nama-nama 

anggota kelompok, tanggal dan lain sebagainya. 

3. Syarat teknis  

Menekankan pada tulisan, gambar dan penampilan penyusun LKS. 

a. Tulisan, yang digunakan dalam LKS harus memperhatikan hal-hal 

berikut ini.  
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1) LKS menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf 

latin atau romawi. 

2) LKS menggunakan huruf tebal yang lebih besar untuk 

penulisan topik. 

3) LKS menggunakan perbandingan besar huruf dan gambar 

serasi. 

b. Gambar - gambar dapat menyampaikan isi atau pesan dari gambar 

tersebut secara efektif. 

c. Penampilan LKS harus dibuat dengan menarik. 

 

2.2. PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PBM). 

2.2.1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

Widjajanti, (2011: 3) menyatakan bahwa Pembelajaran Berbasis Maslah 

(PBM) merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah 

sebagai dasar atau titik awal dari permasalahan. 

Menurut Fogarty (Wena, 2009: 91) Strategi pembelajaran berbasis 

masalah (SPBM) merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang membuat 

suatu konfrontasi untuk peserta didik dengan permasalahan-permasalahan 

praktis. 

Menurut Tan (Rusman, 2014: 204) pembelajaran berbasis masalah 

merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk 

melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk 

menghadapi sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. 

Menurut Sanjaya (2013: 214) Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah 

(SPBM) diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan 

kepada proses penyelesaian masalah dengan pendekatan berpikir secara ilmiah. 

Artinya, dalam menyelesaikan masalah yang diberikan peserta didik harus 

melalui tahapan-tahapan tertentu yang didasarkan pada data dan fakta yang 

jelas. 

Jadi, dapat disimpulkan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) adalah 

pembelajaran yang diawali dengan menggunakan masalah dan menuntut peserta 
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didik untuk memecahkan masalah tersebut melalui tahapan tertentu yang sesuai 

dengan data dan fakta yang jelas.  

2.2.2. Ciri – Ciri Pembelajaran Berbasis Masalah. 

Menurut Arends (Suprihatiningrum, 2013: 220) PBM memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. 

Pendidik mengajukan situasi kehidupan nyata atau autentik, 

menghindari jawaban sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai 

macam solusi untuk situasi tersebut. 

2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin 

Masalah yang akan diselidiki benar-benar nyata agar dalam 

pemecahannya peserta didik mininjau masalah dari banyak mata 

pelajaran. 

3. Penyelidikan autentik  

Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan peserta didik 

melakukan penyelidikan autentik (dapat dipercaya) untuk mencari 

penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus 

menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, 

mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen 

bila diperlukan, membuat inferensi, membuat kesimpulan. 

4. Menghasilkan produk dan memamerkannya. 

Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut peserta didik untuk 

menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak 

dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian 

masalah yang mereka temukan. 

5. Kolaborasi 

Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh peserta didik yang 

bekerja sama satu dengan yang lain, paling sering secara berpasangan 

atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama memberikan motivasi untuk 

secara berkelanjutan mengembangkan keterampilan sosial dan 

keterampilan berfikir. 
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2.2.3. Tahapan-tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). 

Menurut Arends (Warsono dan Hariyanto, 2012: 151) sintaks PBM dan 

perilaku guru yang relevan adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan orientasi masalah kepada peserta didik, yaitu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran menjelaskan logistik (bahan dan 

alat) apa yang diperlukan bagi penyelesaian masalah serta memberikan 

motivasi kepada peserta didik agar menaruh perhatian terhadap aktivitas 

penyelesaian masalah. 

b. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar, guru membantu peserta 

didik mendefinisikan dan mengorganisasikan pembelajaran agar relevan 

dengan penyelesaian masalah. 

c. Mendukung kelompok investigasi, guru mendorong peserta didik untuk 

mencari informasi yang sesuai, melakukan eksperimen, dan mencari 

penjelasan dan pemecahan masalahnya. 

d. Mengembangkan dan menyajikan artefak dan memamerkanya, guru 

membantu peserta didik dalam perencanaan dan perwujudan artefak 

yang sesuai dengan tugas yang diberikan seperti: laporan, video dan 

model-model, serta membantu mereka berbagi satu sama lain terkait 

hasil karyanya. 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah, guru 

membantu peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap hasil 

penyelidikanya serta proses-proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Ibrahim (Rusman, 2014: 104) langkah-langkah pembelajaran berbasis 

masalah adalah sebagai berikut : 

a. Orientasi peserta didik pada masalah, yaitu guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi peserta didik terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah. 

b. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar, yaitu guru membantu 

peserta didik mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut. 
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c. Membimbing pengalaman individu/kelompok, yaitu guru membentuk 

kelompok untuk menyelesaikan masalah kelompok. 

d. Mengembangkan data dan menyajikan hasil karya, yaitu guru 

mendorong peserta didik untuk mepresentasikan jawabanya dan 

mendiskusikannya 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu guru 

membantu peserta didik untuk melakukan evaluasi dari hasil jawaban 

mereka. 

Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah yang disampaikan oleh 

Arends dan Ibrahim memiliki perbedaan. Dari langkah-langkah diatas peneliti 

memilih langkah-langkah pembelajaran yang dikembangkan oleh Ibrahim 

(Rusman, 2014). Didalam langkah-langkah tersebut guru berperan sebagai 

motivator, pembimbing sekaligus tutor yang mengarahkan perserta didik 

untuk dapat belajar dalam memecahkan masalahnya baik secara individu 

maupun kelompok. Dalam proses pemecahan masalahnya peserta didik 

diharapkan aktife dalam berpikir analitik dan sistematis. Sehingga, 

pembelajaran berbasis masalah dapat mengasah otak dalam proses berpikir 

melalui diskusi, pengumpulan data dan penyelesaian soal latihan. 

2.2.4. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Berbasis Masalah  

(PBM) 

Menurut Warsono dan Hariyanto, (2013: 152) keunggulan pembelajaran 

berbasis masalah adalah sebagai berikut : 

a. Peserta didik dapat terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang 

untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya terkait dengan pembelajaran 

di dalam kelas, tetapi juga menghadapi masalah yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-

teman sekelompok kemudian berdiskusi dengan teman-teman 

sekelasnya. 

c. Semakin mengakrabkan guru dan peserta didik. 

d. Membiasakan peserta didik melakukan eksperimen, karena ada 

kemugkinan suatu masalah dapat diselesaikan dengan eksperimen. 
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Menurut Warsono dan Hariyanto, (2013: 152) kelemahan pembelajaran 

berbasis masalah adalah sebagai berikut: 

a. Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan peserta didik kepada 

pemecahan masalah. 

b. Seringkali memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang. 

c. Aktivitas peserta didik yang dilaksanakan di luar sekolah yang sulit 

dipantau guru. 

 

2.3. GAYA KOGNITIF.  

2.3.1. Pengertian Gaya Kognitif. 

Menurut Desmita, (2009: 146) gaya kognitif adalah karakteristik 

individu dalam penggunaan fungsi kognitif (berfikir, mengingat, 

memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi, dan memproses 

informasi dan seterusnya) yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. 

Menurut Witkin (Uno, 2005: 186) gaya kognitif merupakan ciri khas 

peserta didik dalam belajar. 

Menurut Keefe (Uno, 2005: 186) gaya kognitif merupakan bagian dari 

gaya belajar yang menggambarkan kebiasaan berprilaku yang relatife tetap 

dalam diri seseorang dalam menerima, memikirkan, memecahkan masalah 

maupun dalam menyimpan informasi. 

Menurut Tennant (Abidin, 2015: 65) gaya kognitif adalah suatu 

karakteristik individu dan kekonsistenan dalam mengorganisasi dan 

memproses informasi. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya kognitif adalah ciri khas yang 

dimiliki setiap individu dalam berpikir, mengingat, memecahkan masalah, 

membuat keputusan, mengorganisasi, dan memproses informasi yang relatife 

tetap. 

2.3.2. Ciri – ciri gaya kognitif  

Menurut Witkin (Abidin, 2015: 66) gaya kognitif memiliki 4 ciri, yaitu: 

a. Gaya kognitif berkaitan dengan bentuk, bukan kandungan aktivitas 

kognitif. Gaya kognitif ini merujuk pada perbedaan individu dalam 
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aspek melihat, berfikir, menyelesaikan masalah, belajar, berhubungan 

dengan orang lain dan sebagainya. 

b. Gaya kognitif adalah heuristic bertaraf tinggi yang mengatur dan 

mengawal tingkah laku dalam pelbagai situasi yang berlainan. Dalam 

hal ini gaya kognitif merupakan beberapa sifat personal. 

c. Gaya kognitif stabil sepanjang masa. Gaya kognitif bisa berkembang 

secara perlahan-lahan mengikuti pengalaman. Gaya kognitif tidak 

dapat dengan mudah mengikuti pengajaran atau latihan tertentu 

tetapi bisa berubah mengikuti kematangan. Misalnya bila anak-anak 

mencapai kematangan umur. Mereka lebih terlihat bagaimana gaya 

kognitif mereka. 

d. Gaya kognitif bersifat dwipola. Ciri ini penting karena ia 

membedakan konsep gaya kognitif dari kecerdasan dan dimensi yang 

lain. Biasanya setiap gaya kognitif mempunyai nilai adaptif yang 

mengikuti pada keadaan-keadaan tertentu.  

2.3.3. Tipe Gaya Kognitif 

Terdapat beberapa jenis gaya kognitif yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli, diantaranya sebagai berikut (Desmita, 2009: 147). 

a. Field Independent (FI) dan Field Dependent (FD)  

Gaya Field Independent (FI) dan Field Dependent (FD) merupakan 

gaya kognitif yang mencerminkan cara analisis seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Individu dengan gaya kognitif 

Field Dependent (FD) cenderung menerima suatu pola sebagai suatu 

keseluruhan. Mereka sulit untuk memfokuskan pada satu aspek dari 

satu situasi, atau menganalisa pola menjadi bagian-bagian yang 

berbeda. Sebaliknya, individu dengan gaya kognitif Field 

Independent (FI) lebih menerima bagian-bagian terpisah dari pola 

meyeluruh dan mampu menganalisa pola kedalam komponen–

komponennya.  

b. Impulsif dan Reflektif 

Gaya reflektif dan impulsif menunjukan tempo kognitif atau 

kecepatan berpikir. Menurut santrock (1998), impulsivity is a 
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cognitive style in which individuals act before they think. Sedangkan 

reflection is a cognitive style in which individuals think before they 

act, ussally scanning information carefully and slowly. Peserta didik 

yang memiliki gaya implusif cenderung memberikan respons secara 

cepat. Individu implusif sejati adalah individu yang memberikan 

respons sangat cepat, tetapi juga melakukan sedikit kesalahan dalam 

proses tersebut. Sebaliknya, individu dengan gaya reflektif cenderung 

menggunakan lebih banyak waktu untuk merespons dan 

merenungkan akurasi jawaban. Individu reflektif sangat lamban dan 

berhati–hati dalam memberikan respons tetapi cenderung 

memberikan jawaban yang benar.   

Dalam penelitian ini, gaya kognitif yang digunakan adalah gaya kognitif  

Field Independent (FI) dan Field Dependent (FD) yang dikembangkan oleh 

Witkin. Hal ini, dikarenakan gaya kognitif Field Dependent (FD) dan Field 

Independent (FI) lebih cenderung ke matematika karena penggolongan gaya 

kognitif tersebut menggunakan bangun – bangun geometri (Abidin, 2015: 

69). 

2.3.4. Gaya Kognitif Field Independent (FI) - Field Dependent (FD) 

Menurut Bundu (Sulindawati, 2012: 101) “Gaya kognitif Field 

Independent (FI) adalah gaya kognitif seseorang dengan tingkat kemandirian 

yang tinggi dalam mencermati suatu rangsangan tanpa tergantung dari faktor 

– faktor luar dan kurang dapat bekerja sama. Sedangkan, gaya kognitif Field 

Dependent (FD) adalah gaya kognitif seseorang yang cenderung dan sangat 

tergantung pada sumber informasi dari luar dan bekerja sama lebih baik 

dengan orang lain.” 

Menurut Rahayu, (2016: 23) ciri-ciri Field Dependent (FD) adalah 

individu yang mempunyai kecenderungan dalam merespon suatu stimulus 

menggunakan syarat lingkungan sebagai dasar dalam persepsinya dan 

mengalami kesulitan dalam membedakan suatu stimulus melalui situasi 

yang dimiliki sehingga persepsinya mudah dipengaruhi oleh manipulasi dari 

situasi disekelilingnya. Sedangkan individu dengan katagori Field 

Independent (FI) akan menerima sesuatu secara sebagian – sebagian dari 
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keseluruan yang utuh. Individu yang bertipe Field Independent (FI) 

mempunyai kecenderungan dalam merespon stimulus menggunakan 

persepsinya yang dimilikinya sendiri, lebih bersifat kritis, dapat memilih 

stimulus berdasarkan situasi sehingga persepsinya tidak mudah dipengaruhi 

perubahan situasi. 

2.3.5. Ciri – ciri gaya kognitif  Field Independent (FI) - Field Dependent 

(FD) 

Menurut Witkin (Desmita, 2009: 148) karakteristik Field Independence 

(FI) dan Field Dependent (FD) adalah sebagai berikut: 

Field Independent (FI) :  

a. mungkin perlu bantuan memfokuskan perhatian pada materi dengan 

muatan sosial; 

b. mungkin perlu diajarkan bagaimana menggunakan konteks untuk 

memahami informasi sosial;  

c. tidak terpengaruh kritik;  

d. dapat mengembangkan strukturnya sendiri pada situasi tak terstuktur;  

e. biasanya lebih mampu memecahkan masalah tanpa intruksi dan   

bimbingan eksplisit. 

Field Dependence (FD) :  

a. lebih baik pada materi pembelajaran dengan muatan sosial; 

b. memiliki ingatan lebih baik untuk informasi sosial; 

c. lebih terpengaruh kritik;  

d. memiliki kesulitan besar untuk mempelajari materi terstuktur; 

e. mungkin perlu diajarkan bagaimana menggunakan mnemonic; 

f. cenderung menerima organisasi yang diberikan dan tidak mampu 

untuk mengorganisasi kembali; 

g. mungkin memerlukan intruksi lebih jelas mengenai bagaimana 

mememcahkan masalah. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

yang memiliki gaya kognitif Field Dependent (FD) adalah peserta didik 

yang lebih mengutamakan pengaruh lingkungan. Proses berpikir peserta 

didik tersebut cenderung global (keseluruan) atau bersifat dekduktif dari 
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umum ke khusus. Peserta didik gaya kognitif Field Dependent (FD) lebih 

suka menyelesaikan sesuatu dengan cara yang ditetapkan. Field Dependent 

(FD) lebih unggul dalam mengingat informasi sosial seperti percakapan atau 

interaksi intrapersonal, sehingga dalam memecahkan masalah peserta didik 

Field Dependent (FD) membutuhkan bantuan atau motivasi baik dari sesama 

teman maupun guru, dan peserta didik Field Dependent (FD) lebih memiliki 

minat yang tinggi terhadap ilmu-ilmu yang bermuatan sosial. Sedangkan, 

peserta didik yang memiliki gaya kognitif Field Independent (FI) adalah 

peserta didik yang lebih mandiri, proses berpikir peserta didik tersebut 

cenderung analitik dan sistematis dan cenderung dari khusus ke umum 

artinya mereka mampu melihat partikel-partikel terkecil untuk dijadikan 

sesuatu yang kompleks. Dalam memecahkan masalah, peserta didik lebih 

mandiri dan tidak dipengaruhi oleh kritikan atau motivasi dari sesama teman 

atau guru. Mereka lebih suka mempelajari ilmu–ilmu yang bermuatan sains, 

tetapi mengalami kesulitan dalam mempelajari ilmu-ilmu sosial. 

2.3.6. Group Embedded Figure Test (GEFT) 

Group Embedded Figure Test (GEFT) dikembangkan oleh Witkin 

(Rifqiyana, 2015), yang digunakan untuk mengetahui gaya kognitif peserta 

didik berdasarkan perbedaan psikologinya yaitu kognitif Field Independent 

(FI) dan Field Dependent (FD). 

Menurut Witkin (Rifqiana, 2015), GEFT ditetapkan sebagai instrument 

yang valid dan reliabel, subjek diminta untuk mencari bentuk yang 

sederhana yang berada dalam bentuk yang kompleks dalam waktu 15 menit. 

Subjek yang mampu mencari 12 atau lebih gambar sederhana dideskripsikan 

bergaya kognitif Field Independent (FI). Subjek yang hanya bisa mencari 

kurang dari 11 gambar dideskripsikan bergaya kognitif Field Dependent 

(FD).  

GEFT ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian I terdiri dari 7 soal, 

sedangkan bagian II dan bagian III masing – masing terdiri dari 9 soal. Skor 

yang dihitung adalah hanya pada test bagian II dan III dengan rentang skor 

antara 0 – 18. Sedangkan soal bagian I hanya latihan agar familiar dengan 

tes tersebut. Bagian I diberikan soal yang mudah dalam waktu 3 menit, dan 
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item dalam bagian ini tidak masuk dalam total skor. Bagian II dan III 

merupakan bagian inti dari tes ini, dimana peserta didik diminta untuk 

mengerjakan 9 soal dalam waktu 6 menit untuk setiap bagiannya. 

Peserta didik yang menyelesaikan bagian dalam waktu yang lebih 

pendek tidak diijinkan untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Seluruh 

peserta didik mulai bekerja secara bersamaan pada setiap bagian. Skor untuk 

setiap peserta didik adalah jumlah angka dalam bagian tes terakhir. Setiap 

jawaban benar diberi nilai 1 dan jawaban salah diberi nilai 0. Skor maksimal 

adalah 18 poin dan minimum 0 poin. Jika, total skor berada pada rentang 12 

– 18 maka dikatagorikan sebagai Field Independent (FI) dan jika skor 11 

atau kurang dari 11 maka dikatagorikan sebagai Field Dependent (FD). 

 

2.4. METODE PENGEMBANGAN 4-D  

Model pengembangan yang digunakan peneliti adalah model pengembangan 

4-D (Thiagarajan, 1974) model Four-D (Define, Design, Develop, dan 

Desseminate) yang terdiri dari 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tujuan dari tahap pendefinisian adalah untuk menetapkan dan 

menentukan persyaratan instruksional. Tahap awalnya adalah menganalisis 

melalui tujuan dan permasalahan bahan ajar. Kelima langka dari tahap 

pendefinisian adalah 

a. Analisis Ujung Depan (Front-End Analysis) 

Analisis ujung depan adalah pembelajaran tentang masalah 

mendasar yang dihadapi guru, untuk meningkatkan kinerja guru 

dalam pendidikan, selama melakukan analisis ujung depan muncul 

beberapa kemungkinan lain yang lebih baik dan efisien untuk 

dipertimbangkan. Jika, mereka masih merasa gagal untuk bahan 

ajar yang sudah beredar tidak ada jalan lain kecuali alternatife 

untuk mengembangkan bahan ajar tersebut.  

b. Analisis Peserta Didik (Leaner Analysis) 

Analisis peserta didik adalah tentang telaah karakteristik 

peserta didik yang sesuai dengan design perangkat pembelajaran. 
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Karakteristik itu meliputi latar belakang kemampuan akademik 

(pengetahuan), perkembangan kognitif, serta keterampilan-

keterampilan individu atau sosial yang berkaitan dengan topik 

pembelajaran, media, format dan bahasa yang dipilih. 

c. Analisis Konsep (Concept Analysis) 

Mengidentifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, 

menyusun dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep-konsep 

individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Analisis ini 

membantu mengidentifikasi kemungkinan contoh dan bukan 

contoh  dalam mengantar proses pengembangan. 

d. Analisis Tugas (Task Analysis) 

“Task analysis is the identifying of the main skill to be acquired 

by the teacher trainees and analyzing it into a set of necessary and 

sufficient sub skills. This analysis ensures comprehensive coverage 

of the task in the instructional material”.  

Analisis tugas adalah identifikasi keterampilan utama yang 

akan diperoleh oleh peserta didik dan analisisnya menjadi 

seperangkat sub keterampilan yang diperlukan dan memadai. 

Analisis ini memastikan cakupan yang menangkap tugas dengan 

baik dalam materi pengajaran. 

e. Perumusan Tujuan Pembelajaran (Specifiying Intructional 

Objectives) 

Berguna untuk merangkum hasil dari analisis konsep dan 

analisis tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. 

Kumpulan objek tersebut menjadi dasar untuk menyusun tes dan 

merancang perangkat pembelajaran yang akan digunakan oleh 

peneliti. 

2. Tahap perencanaan (Design) 

Tahap perencanaan bertujuan untuk merancang perangkat 

pembelajaran. 4 langkah yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:  

a. Penyusunan Test Acuan Patokan (Constructing Criterion-

Reference Test) 
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Penyusunan tes acuan patokan merupakan langkah yang 

menghubungkan antara tahap pendefinisian (define) dengan tahap 

perencanaan (design). Tes acuan patokan disusun berdasarkan 

spesifikasi, tujuan pembelajaran, dan analisis peserta didik, 

kemudian selanjutnya disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes yang 

dikembangkan disesuaikan dengan jenjang kemampuan kognitif. 

Penskoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat 

kunci dan pedoman penskoran setiap butir soal. 

b. Pemilihan media (Media Selection) 

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media 

pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Lebih dari 

itu, pemilihan media dilakukan untuk menyesuaikan dengan 

analisis konsep dan analisis tugas, karakteristik target pengguna, 

serta rencana penyebaran dengan atribut yang bervariasi dari media 

yang berbeda-beda. Hal ini berguna untuk membantu pesera didik 

dalam pencapaian kompetensi dasar. Artinya, pemilihan media 

digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan ajar dalam 

proses pengembangan bahan ajar pada pembelajaran di kelas. 

c. Pemilihan Format (Format Selection) 

Pemilihan format dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran ini dimaksudkan untuk merancang isi pembelajaran, 

pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber 

belajar. Format yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria 

menarik, memudahkan dan membantu dalam pembelajaran 

matematika realistik. 

d. Rancangan Awal (Initial Design) 

Rancangan awal yang dimaksudkan adalah seluruh rancangan 

pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba 

dilaksanakan. Hal ini, juga meliputi berbagai aktivitas 

pembelajaran yang terstuktur seperti membaca teks, wawancara 

dan praktek kemampuan pembelajaran yang berbada melalui 

praktek mengajar. 
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3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tahap pengembangan adalah tahap untuk menghasilakan produk 

pengembangan yang dilakukan melalui 2 langkah yaitu: 

a. Validasi ahli/praktisi (Expert Apprasial) 

Penilaian para ahli / praktisi terhadap perangkat pemebelajaran 

mencakup: format, bahasa, ilustrasi dan isi. Berdasarkan masukan 

dari para ahli, materi pembelajaran direvisi untuk membuatnya 

lebih tepat, efektif, mudah digunakan, dan memiliki kualitas teknik 

yang tinggi. 

b. Uji coba pengembangan (Developmental Testing) 

Uji coba lapangan yang dilakukan untuk memperoleh masukan 

langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, dan para 

pengamat terhadap perangkat pembelajaran yang telah di susun. 

Uji coba, revisi, dan uji coba kembali terus dilakukan hingga 

diperoleh perangkat yang konsisten dan effektif. 

4. Tahap Penyebaran (Disseminate)  

Proses penyebaran merupakan suatu tahap akhir pengembangan. 

Tahap penyebaran dilakukan untuk mempromosikan produk 

pengembangan agar bisa diterima pengguna, baik individu, suatu 

kelompok atau sistem. Produsen dan distributor harus selektif dan bekerja 

sama untuk mengemas materi dalam bentuk yang tepat. Penyebaran bisa 

dilakukan di kelas lain dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas 

pengguna perangkat dalam proses pembelajaran. Penyebaran dapat juga 

dilakukan melalui sebuah proses penularan kepada para praktisi 

pembelajaran terkait dalam suatu forum tertentu. Bentuk penyebaran ini 

dengan tujuan untuk mendapatkan masukan, koreksi, saran, penilaian, 

untuk menyempurnakan produk akhir pengembangan agar siap diadopsi 

oleh para pengguna produk.  

 

2.5. MATERI OPERASI PADA ALJABAR. 

1. Penjumlahan dan pengurangan memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

a. Sifat Komutatif a + b = b + a, dengan a dan b bilangan riil 
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b. Sifat Asosiatif (a + b) + c = a + (b +c), dengan a, b, dan c bilangan 

riil 

c. Sifat Distributif a (b + c) = ab + ac, dengan a, b, dan c bilangan riil 

2. Perkalian bentuk aljabar. 

Perhatikan kembali sifat distributif pada bentuk aljabar. Sifat distributif 

merupakan konsep dasar perkalian pada bentuk aljabar. 

a. Perkalian Suku Satu dengan Suku Dua 

Contoh  

2(� + 3) = 2� + 6 

5(9 + �) = 45+ 5� 

b. Perkalian suku dua dengan suku dua. 

Contoh 

 (� + 5)(� + 3) = (� + 5)� + (� + 5)3  

        = �� + 5� + 3� + 15 

               = �� + 8� + 15 

 (� − 4)(� + 1) = (� − 4)� + (� − 4)1  

                   = �� − 4� + � − 4 

                 = �� − 3� − 4 

Jadi, dapat disimpulkan perkalian aljabar dapat ditulis juga dengan 

 (� + �)(� + �) = (� + �)� + (� + �)�  

          = (�� + ��) + (�� + ��) 

           = �� + �� + �� + �� 

Atau dapat juga ditulis : 

 

Gambar 2.1. Operasi Perkalian Aljabar 
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3. Pembagian bentuk aljabar. 

Pembagian bentuk aljabar akan lebih mudah bila dinyatakan dalam bentuk 

pecahan.  

Contoh : 

a. 8�: 4  = 8�	 x 
�

�
   

    = 
��

�
    

    = 2� 

b. 16��� : 2�� = 16��� x 
�

���
  = 4�  

4. Perpangkatan bentuk aljabar. 

Bialngan berpangkat didefinisikan sebagai berikut :  

�� = � × � × � × � × …. × � 

 

 

 Keterangan : 

 � = Bilangan Rill 

 � = Bilangan Asli 

 Bilangan berpangkat berlaku juga pada bentuk aljabar. 

 Contoh : 

 �� = � × � × � × � × �  

 2�� = 2� × 2� × 2�  

  = (2 × 2 × 2) × (� × � × �) 

  = 8 × �� = 8�� 

 (4���)�	= (4���) x (4���) 

     = (4 x 4) x (�� x ��) x (� x �) 

     = 16	���� 

 (� + �)� = (� + �)(� + �) 

      = (� + �)� + (� + �)� 

Sebanyak n kali 
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     = �� + �� + �� +	�� 

     = �� + 2	�� +	�� 


