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Abstrak—Lembar kerja eksploratif merupakan bahan ajar yang harus dikembangkan 

oleh guru untuk mengembangkan kemampuan matematis siswa, sehingga mahasiswa 

calon guru matematika harus mempunyai kemampuan dalam mengembangkan lembar 

kerja tersebut. Namun kenyataan di lapangan ditemukan bahwa mahasiswa ketika 

membuat tugas dalam mengembangkan lembar kerja masih belum mengarah pada 

kegiatan eksploratif, lembar kerja yang dikembangkan masih berupa kumpulan soal-

soal yang harus dikerjakan oleh siswa. oleh karena itu dalam perkuliahan pada 

rumpun mata kuliah pembelajaran dosen memberikan modul pembelajaran lembar 

eksploratif beserta skenario pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

mahasiswa calon guru matematika. Rumusan masalah adalah bagaimana kemampuan 

calon guru matematika dalam mengembangkan lembar kerja ekslporatif beserta 

skenario pembelajaran setelah diberikan modul pembelajaran. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah analisis kemampuan tersebut. Metode penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif yang menggambarkan kemampuan mahasiswa calon guru setelah 

diberikan modul pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang 

mengontrak mata kuliah pengembangan kompetensi mengajar (PKM) tahun akademik 

2015/2106 jurusan pendidikan matematika FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 

Berdasarkan hasil analisis portofolio mahasiswa sebelum dan sesudah penggunaan 

modul pembelajaran, didapatkan hasil bahwa sebelum pembelajaran mahasiswa 

hampir 70% tidak mengetahui lembar kerja eksploratif dan belum mampu 

mengembangkan skenario pembelajaran berbasis lembar kerja eksploratif. Sedangkan 

sesudah peenggunaan modul pembelajaran didapatkan hasil bahwa 80% mahasiswa 

sudah memahami pengembangan LK dan skenario pembelajaran berbasis LK tersebut 

dengan capaian rata-rata sebesar 85,30. Adapun keterampilan mahasiswa dalam 

merancang lembar kerja eksploratif dan skenario pembelajaran termasuk ke dalam 

kategori baik. 

                Kata kunci: LK Esploratif, Skenario Pembelajaran 

 
I. PENDAHULUAN 

 
Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan dengan matang oleh guru sesuai 

dengan karakteristik peserta didik. Sebagaimana menurut Masriyah pembelajaran matematika adalah 
proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan 
peserta didik melaksanakan kegiatan belajar matematika dan pembelajaran matematika harus memberikan 
peluang kepada peserta didik untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika [1]. 
Berdasarkan uraian tersebut maka guru harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran dengan baik. 

Kemampuan mengelola pembelajaran atau lebih dikenal dengan kemampuan pedagogi merupakan 
kemampuan dalam memahami prinsip dan strategi pengelolaan dan pengorganisasian kelas lintas kurilum 
[2]. Salah satu kemampuan pegadogik yang harus dimiliki guru adalah kemampuan dalam merancang 
perangkat pembelajaran yaitu lembar kerja dan scenario pembelajaran. 

Lembar kerja dan scenario merupakan komponen perangkat pembelajaran yang saling 
berhubungan. Penggunaan lembar kerja akan efektif apabila scenario pembelajaran yang dirancang cocok 
dengan lembar kerja yang digunakan. Keterpaduan antara lembar kerja dan scenario pembelajaran 
bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien [3]. 

Namun berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, ditemukan bahwa mahasiswa ketika 
membuat tugas dalam mengembangkan lembar kerja masih belum mengarah pada kegiatan eksploratif, 
lembar kerja yang dikembangkan masih berupa kumpulan soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. oleh 
karena itu dalam perkuliahan pada rumpun mata kuliah pembelajaran dosen memberikan modul 
pembelajaran lembar eksploratif beserta skenario pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa calon guru matematika. 
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Menurut Sriyono lembar kerja siswa merupakan tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi 
sebagai alat untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mempercepat tumbuhnya minat 
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran [4]. Pendapat lain dikemukan oleh Firdaus bahwa lembar kerja 
yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang mencerminkan keterampilan proses agar 
siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasinya [5]. 

Lembar kerja yang menekankan pada aktivitas siswa seperti memanipulas benda dikenal dengan 
lembar kerja eksploratif. Esksploratif dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu kegiatan 
penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak dari situasi yang baru. 
Aktivitas esksploratif dalam pembelajaran lebih mengarah pada kegiatan atau proses berpikirnya, bukan 
hanya sekedar hasil akhir yang dipentingkan, namun yang lebih penting lagi adalah proses 
mendapatkannya. 

Lembar kerja siswa sebagai pendamping guru dalam model atau pendekatan pembelajaran yang 
dipakai sebaiknya tidak diberikan setelah guru selesai  menjelaskan suatu konsep atau pemahaman, jika 
diberikan diakhir seperti ini lembar kerja terkesan hanya sebagai soal latihan atau bahkan tes akhir. Dengan 
kenyataan seperti itu, dapat dibayangkan bahwa proses pembelajarannya tidak mengaktifkan siswa, mereka 
hanya mendengarkan penjelasan guru. Pertanyaan yang diajukan pada lembar kerjapun tidak menuntut 
siswa untuk memicu berpikir tingkat tinggi (menganalisis, mengevaluasi, atau mengkreasi). 

Agar penggunaan media atau alat peraga lebih maksimal, maka perlu disusun scenario 
pembelajaran yang sejalan dengan media atau alat peraga tersebut. Setiap langkah atau perintah baik itu 
hint atau scaffolding perlu dicantumkan dalam scenario. Sehingga tampak bahwa scenario pembelajaran 
yang dirancang mendukung pada penggunaan media tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa kemampuan merancang lembar kerja eksploratif dan 
scenario pembelajaran merupakan kemampuan yang penting dimiliki oleh mahasiswa calon guru. Dengan 
kemampuan ini mahasiswa calon guru kelak diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikannya di 
sekolah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan calon guru 
matematika dalam mengembangkan lembar kerja eksploratif beserta skenarionya?. 

 
II. METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif yang dikenakan kepada 34 mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang mengontrak mata kuliah 
Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM) tahun akademik 2015/2016. Mahasiswa pada perkuliahan 
tersebut sebelum diperkenalkan modul bagaimana membuat  LK eksploratif dan skenario berbasis lembar 
kerja, mereka diberikan tes pengetahuan awal. Kemudian, mereka diberikan tugas untuk membuat LK 
eksploratif (LKE) dan skenario pembelajaran berbasis LK (SPLK) serta diakhir perkuliahn diberikan tes 
pengetahuan akhir. Untuk melihat pengetahuan awal dan akhir, diberikan instrumen berupa tes sedangkan 
untuk melihat kemampuan keterampilan membuat LKE dan SPLK digunakan instrumen dengan 
berpedoman pada rubrik penilaian lembar kerja eksploratif (LKE) dan skenario pembelajaran (SPLK). 
Rubrik ini untuk menilai secara grading  (bertingkat) dan analisis dari LKE dan SPLK yang dibuat 
mahasiswa. Rubrik Penilaian Lembar Kerja Eksploratif yang dinilai meliputi unsur: Informasi, Pengajuan 
pertanyaan, dengan tingkatan penilaiannya dari skor 4,3,2,1, selain itupula dilihat apakah LKE tersebut 
memuat pertanyaan refleksi. Sedangkan, penilaian skenario pembelajaran meliputi unsur kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dengan tingkatan penilaian dari skor 3, 2, 1. Analisis 
data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

 

Adapun untuk menginterpretasikan kategori kemampuan mahasiswa dalam merancang perangkat 
pembelajaran menggunakan kriteria sebagai berikut [6]. 

 
TABEL 1. KRITERIA PENILAIAN AHLI 

Persentase (%) Kriteria 
0 – 20 Sangat Kurang 
21 – 40 Kurang 
41 – 60 Cukup 
61 – 80 Baik 
81 - 100 Sangat Baik 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan analisis data terdapat peningkatan pengetahuan dana keterampilan tentang pembuatan 

lembar kerja eksploratif. Terkait dengan pengetahuan, mahasiswa diawal perkuliahan lebih dari 70% 
mahasiswa yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan LKE. Mereka rata-rata menjawab, bahwa 
LKE adalah sekumpulan soal-soal latihan biasa seperti soal yang diberikan guru untuk mengetes materi 
yang telah disampaikan dan mereka belum mengetahui skenario berbasis LK. Setelah diberikan 
perkuliahan dengan menggunakan modul Lembar Kerja Eksploratif dan Media Hands on Activity yang 
telah dikembangkan oleh TIM dosen PKM terdapat peningkatan. Dimana hasil akhir menunjukkan 80% 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 367 

      

  

mahasiswa mengetahui pengembangan LKE dan skenario pembelajaran berbasis LK, ini termasuk 
kategori baik. Rata-rata pengetahuan yang diperoleh terkait dengan LKE dan skenario pembelajaran 
berbasis LK mencapai 85,30. Rata-rata ini menunjukkan kategori baik. Mahasiswa telah mengetahui 
bahwa LKE adalah suatu lembar kerja yang memuat informasi yang tidak terlalu banyak ataupun sedikit 
dan memuat pertanyaan penyelidikan. Pertanyaan penyelidikan ini menuntut siswa untuk melakukan 
kegiatan penyelidikan dalam menemukan jawabannya. 

Adapun skenario berbasis LK, memuat kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegitan penutup. 
Yang mana kegiatan inti meliputi aktivitas–aktivitas yang sejalan dengan LK yang dirancang. Kegiatan-
kegiatan yang dimuat di LK yang harus dilakukan siswa dipaparkan kembali secara gamblang pada 
kegiatan inti di skenario pembelajaran berbasis LK tersebut. Terkait dengan keterampilan, mahasiswa 
diberikan tugas untuk mebuat LKE dan SPLK. Pada pembuatan LKE, untuk unsur informasi, 70,59% 
mahasiswa sudah mmapu memuat informasi yang tidak terlalu sedikit dan banyak, serta mendukung 
penyelesaian masalah; 14,71% memuat informasi tidak terlalu sedikit sedikit dan banyak tetapi tidak 
mendukung penyelesaian masalah; 8,82% memuat informasi terlalu sedikit atau kebanyakan,  dan hanya 
2,94% mahasiswa yang tidak memuat informasi dalam LKE. 

Adapun untuk unsur pertanyaan yang diajukan dalam LKE, 76,47% mahasiswa sudah mampu 
mengajukan pertanyaan tingkat tinggi yang mendorong siswa melakukan penyelidikan dan mendorong 
siswa untuk berdiskusi; 8,82% mahasiswa sudah mengajukan pertanyaan tingkat tinggi yang mendorong 
siswa melakukan penyelidikan tetapi tidak menuntut siswa melakukan diskusi, terdapat 11,76% 
mahasiswa mengajukan pertanyaan tetapi tidak mendorong siswa melakukan penyelidikan, serta  tidak 
ada satupun mahasiswa yang tidak mengajukan pertanyaan dalam LKE. Pada LKE tersebut terdapat 
64,7% mahasiswa yang sudah megajukan pertanyaan refleksi, terkait dengan pertanyaan untuk 
menyimpulkan, penilaian, siswa disuruh untuk menceritakan kembali bagaimana proses menemukan 
rumus misalnya atau penyelesaian masalah. Pengetahuan mahasiswa akan LKE sejalan dengan  
keterampilan membuat LKE,  ini ditunjukkan dengan pembuatan LKE dikategorikan baik begitupula 
pengetahuannya (70,59% dan  76,47% untuk unsur informasi dan pengajuan pertanyaan, dan 80% untuk 
pengetahuan).  

 
Di bawah ini adalah salah satu contoh LKE yang dibuat mahasiswa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

“Barisan dan Deret” 

 

Kompetensi Dasar : Memprediksi pola barisan dan deret aritmatika dan geometri atau barisan lainnya melalui 
pengamatan 

     dan memberikan alasannya 

Indikator  : Siswa memahami pola barisan serta pola deret aritmetika 
    Siswa menentukan prediksi terhadap pola bilangan tertentu 

    Siswa dapat menentukan pola suatu barisan dan deret 

 

Kegiatan 1 

Informasi 

Beberapa koreksi api dikelompokkan dan disusun dalam bentuk persegi sebagai berkut: 

 
 

Pertanyaan: 

a. Apakah susunan korek api di atas merupakah sebuah pola barisan? Jika ya, pola barisan apa yang terbentuk? Berikan 

alasanmu! 

b. Dapatkah kamu menggambarkan tiga susunan barisan berikutnya dan menghitung jumlah korek api pada susunan 
barisan tersebut? 

c. Bagaimana pola barisan serta pola deret yang terbentuk? 

 

Refleksi: 

Apa yang dapat kalian simpulkan terkait dengan pola barisan dan deret? 
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Dari contoh LKE tersebut, mahasiswa sudah memuat informasi terkait dengan pola barisan dan 
deret. Pengajuan pertanyaan penyelidikan ditunjukkan dengan “Bagaimana pola barisan serta pola deret 
yang terbentuk?”. Pada LKE yang dibuat tersebut, mahasiswa sudah mengajukan kegiatan refleksi kepada 
siswa dengan mengajukan pertanyaan “apa yang dapat kalian simpulkan terkait dengan pola barisan dan 
deret?” 

Sejalan dengan keterampilan dan pengetahuan LKE, untuk pembuatan skenario pembelajaran, juga 
termasuk kategori baik. Adapun keterampilan dalam membuat skenario pembelajaran, untuk kegiatan 
pendahuluan 97,06% mahasiswa sudah membuat kegiatan pendahuluan yang mengingatkan siswa akan 
prasyarat terkait dengan materi yang akan disampaikan. Sedangkan untuk kegiatan inti,73,5% mahasiswa 
telah membuat kegiatan yang mencerminkan lembar kerja yang dibuat, terdapat kegiatan yang menuntut 
siswa untuk melakukan penyelidikan serta mencerminkan kegiatan active learning. Sedangkan untuk 
kegiatan penutup , 97% mahasiswa sudah memuat kegiatan refleksi dan melakukan penyimpulan bersama 
dalam skenario pembelajaran yang dibuat.  Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa  sudah 
memiliki kategori baik dan sangat baik. Di dalam pembuatan skenario ini ditemukan masih terdapat 
mahasiwa sekitar 14,7% yang membuat kegiatan intinya mencerminkan LKE yang dibuat tetapi tidak 
melakukan kegiatan penyelidikan, pertanyaan yang diajukan hanya berupa perintah seperti dengan 
menggunakan kalimat tanya: tentukan, hitunglah, dan sebagainya. Bahkan masih ada 11,76% mahasiswa 
kegiatan intinya tidak mencerminkan LKE. Mahasiswa dalam SPLK yang 11,76% tersebut hanya menulis 
bahwa kegiatan intinya guru memberikan LKE, siswa mengerjakan LKE, tidak diceritakan apa yang 
harus dilakukan siswa dengan LKE tersebut. Perlu penanaman kembali kepada mahasiswa tersebut, agar 
SPLK nya lebih baik dan berbeda antar SPLK dipertemuan-pertemuan sebelumnya.    

 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa mahasiswa sudah memiliki kategori baik untuk 
pengetahuan yaitu telah 80% mahasiswa mengetahui tentang pembuatan LKE dan SPLK. Kenyataan ini 
diperkuat dengan kemampuan merancangnya yang termasuk kategori baik (70,59% dan 76,47% untuk 
unsur informasi dan pengajuan pertanyaan). Untuk pembuatan SPLK, mahasiswa sudah memiliki kategori 
baik dan sangat baik (kegiatan pendahuluan : 97,06%; kegiatan inti :73,5%; dan kegiatan penutup 97%).  

Saran, mahasiswa sering dilatih dan dingatkan untuk mengembangkan LKE yang menuntut siswa 
melakukan penyelidikan serta pembuatan skenario pembelajaran yang mencerminkan LKE tersebut.     
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