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Abstrak— Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya kemampuan 

mahasiswa calon guru matematika FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam 

mengembangkan lembar kerja eksploratif. Berdasarkan hasil review tugas pada mata 

kuliah rumpun pembelajaran (perencanaan, strategi dan evaluasi) didapat fakta bahwa 

mahasiswa dalam mengembangkan lembar kerja masih berupa kumpulan soal-soal 

dan tidak menuntut kemampuan pemahaman konsep siswa. Oleh karena itu perlu 

adanya modul pembelajaran yang mengembangkan lembar kerja eksploratif untuk 

mahasiswa calon guru matematika. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah 

mengembangkan modul pembelajaran untuk pengembangan lembar kerja eksploratif. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan dengan model 4D yang meliputi 4 tahap yaitu: define, design, develop 

dan disseminate. Berdasarkan hasil ujicoba terbatas kepada ahli pendidikan 

matematika, ahli media pendidikan didapatkan hasil berupa draft modul yang terdiri 

dari empat unit yaitu unit teori belajar, unit perbedaan lembar kerja dan lembar tugas, 

unit media hands on activity dan unit lembar kerja eksploratif. Pada masing-masing 

unit terdiri dari beberapa sub unit yang sesuai dengan unit tersebut. Berdasarkan hasil 

ujicoba ahli dan ujicoba terbatas didapatkan hasil bahwa modul pengembangan 

lembar kerja eksploratif layak digunakan dan dapat meningkatkan pemahaman 

mahasiswa calon guru matematika. 

   

Kata kunci: Modul Pembelajaran, LK Esploratif 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Guru adalah tombak keberhasilan siswa di sekolah, sehingga  guru memerlukan pengalaman dan 

pengetahuan bagaimana merancang pembelajaran yang bermakna bagi siswa, agar mampu merancang 

pembelajaran bermakna tersebut, guru harus dilatih sejak mereka masih dalam menempuh pendidikan yaitu 

di Lembaga Penghasil Tenaga Keguruan (LPTK). Di Lembaga ini, calon guru perlu dilatih bagaimana 

merancang pembelajaran aktif dengan didukung perangkat pembelajaran diantaranya lembar kerja. 

Lembar Kerja dalam pembelajaran matematika lebih menekankan pada siswa untuk melakukan 

kegiatan penyelidikan seperti yang diungkap Trianto yang mengartikan lembar kerja (LK) sebagai panduan 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah sebagai latihan aspek 

kognitif dan semua aspek pembelajaran [1]. Kegiatan penyelidikan atau penjelajahan dikenal dengan istilah 

esksploratif. Menurut Sukirwan, aktivitas esksploratif matematis adalah suatu rangkaian kegiatan siswa 

dalam menjelajahi atau menyelidiki permasalahan-permasalahan matematis untuk mendapatkan suatu 

pemecahan masalah yang menjadi esensi dalam pembelajaran matematika sebagai tujuan yang hendak 

dicapai [2]. Lebih lanjut, menurut Rohaeti esksploratif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk 

menggali ide-ide, argumen-argumen dan cara-cara yang berbeda dari siswa melalui sejumlah pertanyaan-

pertanyaan terbuka dan perintah-perintah sehingga dapat mengantarkan siswa tersebut kepada pemahaman 

suatu konsep serta penyelesaian masalah-masalah [3]. Bahkan menurut pendapat Shadiq, melalui aktivitas 

esksploratif, para siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berimajinasi, berintuisi, berpikir 

divergen, melahirkan karya yang orisinil, memprediksi dan menduga (conjecturing), mencoba-coba (trial 

and error). Hal ini memungkinkan, karena dalam aktivitas esksploratif siswa belajar melihat, mencoba-

coba, memahami, dan mengartikan makna [4]. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hendaknya Lembar Kerja Siswa (LKS) yang esksploratif dapat 

memicu dan membantu siswa melakukan kegiatan belajar dalam rangka menguasai suatu pemahaman, 

keterampilan, atau sikap. Selain itu, menurut Majid, lembar kerja ini dapat membantu mengarahkan 

pembelajaran sehingga lebih efisiensi dan efektif.  Lembar kerja ini menurut Hidayah dan Sugiarto 

merupakan salah satu jenis alat bantu belajar [5]. 
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Pentingnya calon guru matematika dalam merancang LK esksploratif, tidak didukung dengan 

kenyataan yang ada bahwa berdasarkan  pengamatan  pada mahasiswa calon guru matematika Jurusan 

Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang sedang melakukan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) di sekolah-sekolah melalui lembar kerja yang mereka buat, soal-soal latihan yang 

diberikan pada LKS masih dalam taraf pertanyaan tertutup (hanya memiliki satu jawaban), dan tidak 

esksploratif (tidak ada kegiatan penyelidikan). Pengajuan pertanyaannya lebih banyak berupa perintah, 

hanya berupa latihan soal saja, sehingga tidak memicu siswa berpikir tingkat tinggi (menganalisis, 

mengevaluasi, atau mengkreasi). Dengan kenyataan seperti itu, dapat dibayangkan bahwa proses 

pembelajarannya tidak mengaktifkan siswa. Hal tersebut sangat memprihatinkan, bila tidak segera di 

upayakan untuk memperbaikinya.  Padahal, menurut Majid bahwa LK dalam kegiatan belajar mengajar 

dapat dimanfaatkan pada tahap penanaman konsep (menyampaikan konsep baru) atau pada tahap 

pemahaman konsep (tahap lanjutan dari penanaman Konsep) [5]. 

Oleh karenanya, dengan adanya permasalahan ini maka mahasiswa calon guru perlu mengetahui 

bagaimana merancang lembar kerja yang eksploratif. Lembar kerja esksploratif ini menuntut siswa 

melakukan penyelidikan, percobaan, serta memberikan kesempatan untuk mencari dan menemukan 

berbagai informasi, memecahkan masalah, dan inovasi.  

Upaya untuk mengatasinya adalah dosen-dosen yang terkait dengan mata kuliah pembelajaran dan 

matematika sekolah perlu mendapat tambahan wawasan pengetahuan terkait merancang LK yang 

eksploratif. Melalui modul pembelajaran untuk pengembangan LK eksploratif, dosen-dosen pengampu 

mata kuliah terkait pembelajaran (Strategi Pembelajaran Matematika, Perencanaan Pembelajaran 

Matematika, Media Pembelajaran Matematika, Pembinaan Kompetensi Mengajar) serta mata kuliah 

kematematikaan sekolah seperti Kapsel (Kapita Sekolah) dapat menggunakan modul pembelajaran ini 

untuk membekali mahasiswa calon guru matematika dalam merancang LK esksploratif yang dapat 

digunakan  sebagai alat bantu belajar bagi siswa. 

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana 

mengembangkan modul pembelajaran untuk pengembangan lembar kerja eksploratif?. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah menghasilkan modul pembelajaran untuk mengembangkan lembar kerja eksploratif 

yang dapat digunakan dosen mata kuliah yang terkait dengan pembelajaran serta mahasiswa mampu 

mengembangkan Lembar Kerja Eksploratif. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan 

(development research) dengan tujuan menghasilkan suatu produk berupa modul untuk melatih 

mahasiswa merancang lembar kerja eksploratif. Model pengembangan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan model pengembangan 4D yang meliputi 4 tahap yaitu: define, design, 

develop dan disseminate [6]. Model 4D dipilih karena model ini secara rinci dan sistematis menjelaskan 

langkah-langkah operasional pengembangan suatu produk dalam hal ini modul. Berikut alur 

pengembangan produk yang dilakukan oleh peneliti disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAMBAR 1.  ALUR PENGEMBANGAN 
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Instrumen yang digunakan pada penelitian pengembangan ini adalah angket. Angket digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana kelayakan produk yang dihasilkan. Angket terdiri dari angket ahli dan angket 

pengguna.  

Pengolahan data angket dilakukan dengan menggunakan skala likert. Setiap responden diminta untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan 

Sangat Tidak Setuju (STS). Penerapan skor untuk pernyataan baik positif maupun negatif seperti tampak 

pada Tabel 1. 

 
TABEL 1. PENETAPAN SKOR UNTUK ANGKET 

Pernyataan 
Sangat 

Setuju (SS) 
Setuju (S) Tidak Setuju (TS) 

Sangat Tidak 
Setuju (STS) 

Pernyataan positif 4 3 2 1 

Pernyataan negatif 1 2 3 4 

 

Untuk mendeskripsikan hasil angket repsonden maka hasilnya dihitung dengan menggunakan 

rumus berikut : 

   
           

          
                 (1) 

 

Keterangan : 

Skor mentah  : Jumlah skor jawaban respoden 

Skor ideal  : Jumlah skor jawaban tertinggi 

p  : Persentase 

 

Penafsiran atau interpretasi dengan kategori persentase berdasarkan kriteria klasifikasi skala yang 

dimodifikasi dari Riduwan [7] disajikan pada Tabel 2. 

 
TABEL 2. KRITERIA INTERPRETASI SKOR SKALA ANGKET 

Kriteria Klasifikasi 

0% ≤ p ≤ 20% Sangat Lemah 
20% <p ≤ 40% Lemah 

40% <p ≤ 60% Cukup 

60% <p ≤ 80% Baik 

80% <p ≤ 100% Sangat baik 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Draft modul pembelajaran pengembangan lembar kerja ini memuat 4 unit. Unit-unit tersebut 

memuat: Unit 1 adalah Teori Belajar yang didalamnya berisi pengertian teori belajar (teori Piaget, Bruner, 

Teori Dienes), contoh teori Bruner dalam pembelajaran matematika; Unit 2 adalah perbedaan lembar 

tugas dan lembar kerja yang berisi pengertian lembar tugas dan lembar kerja, komponen lembar kerja 

siswa; unit 3 adalah media hands on activity (pengertian dan cara merancangnya) yang berisi pengertian 

media hands on activity, kriteria, fungsi, dan kegunaan media hands on activity, merancang alat peraga 

matematika beserta contoh-contohnya; unit 4 adalah lembar kerja eksploratif (pengajuan pertanyaan 

tingkat tinggi, pengertian lembar kerja eksploratif, contoh lembar kerja eksploratif) yang berisi pengajuan 

pertanyaan tingkat tinggi, pengertian lembar kerja eksploratif, contoh lembar kerja eksploratif dan 

pengembangannya (misal: RPP berbasis LK). 

Unit-unit di atas memuat sub unit : pendahuluan (memuat latar belakang masalah, teori-teori yang 

mendukungnya);  kegiatan (memuat aktivitas mahasiswa agar mampu memahami materi unit yang 

disajikan; kesimpulan (mengajak mahasiswa membuat kesimpulan tentang materi unit yang diberikan); 

refleksi (berupa Pertanyaan refleksi yang diajukan kepada mahasiswa, agar mahasiswa melakukan 

evaluasi tentang materi yang sudah diberika); latihan (soal-soal  untuk melatih mahasiswa agar lebih 

paham tentang materi unit yang diberikan);  lembar penguatan (lembar ini memuat bahan bacaan yang 

diberikan kepada mahasiswa untuk memperkuat konsep atau materi pada unit yang diberikan). 

Tampilan modul ini diawali dengan cover, pendahuluan, kegiatan, refleksi, rangkuman, latihan 

Berikut adalah gambaran modul. 
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GAMBAR 2. COVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah modul dirancang, maka langkah selanjutnya adalah menguji modul tersebut kepada ahli 

pendidikan matematika, dan ahli media pendidikan yang disajikan pada Tabel 3. 

 
TABEL 3. HASIL ANGKET UJI AHLI  

Uji Prosentase Klasifikasi 

Ahli Pendidikan Matematika 100% Sangat Baik 

Ahli Media Pendidikan 80% Baik 

 

Berdasarkan uji ahli pendidikan matematika, bahwa modul pembelajaran pengembangan lembar 

kerja Eksploratif sangat baik dilihat dari aspek keakuratan konsep, keakuratan fakta dan data, keakuratan 

gambar, keakuratan istilah, keakuratan notasi, simbol, dan icon, memfasilitasi mahasiswa untuk 

berekplorasi dalam memahami pengembangan lembar kerja eksploratif. Saran ahli pendidikan 

matematika adalah modul ini siap digunakan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan 

misal, Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM), Strategi Pembelajaran Matematika (SPM), Evaluasi 

Proses Pembelajaran Mamatematika, dan Perencanaan Pembelajaran Matematika. Saran lain, bahwa 

modul ini sebaiknya ditambahkan contoh skenario pembelajaran berbasis Lembar Kerja. Selain itu, 

 

GAMBAR 2. COVER MODUL 

 
 

GAMBAR 3. PENDAHULUAN, 

KEGIATAN 

 
 

GAMBAR 4. CATATAN UNTUK 

DOSEN 

 
 

GAMBAR 5. KESIMPULAN, 

REFLEKSI, RANGKUMAN 
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berdasarkan ahli media pendidikan, dari aspek penampilan, pewarnaan, desain background, animasi dan 

ilustrasi serta struktur penempatan materi sudah tergolong baik. 

Setelah modul pengembangan tersebut diperlihatkan kepada uji ahli, kemudian dilakukan uji skala 

kecil, diterapkan kepada Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar 

(PKM), pada satu semester dengan 10 kali pertemuan. Dalam uji skala kecil tersebut, model pembelajaran 

yang diterapkan dalam penerapan modul ini adalah dengan pembelajaran aktif, dimana mahasiswa 

berkelompok mendiskusikan pertanyaan yang diajukan dosen, melakukan aktifitas yang dipandu oleh 

dosen. Dalam hal ini materi yang diberikan meliputi materi yang ada di modul pembelajaran. Kemudian 

mereka diminta untuk membuat LK eksploratif. Oleh tim, kemudian dibimbing, dengan dua kelompok 

dimbing oleh satu dosen. Kegiatan ini memicu mahasiswa aktif, berdasarkan pengamatan hampir 90% 

mahasiwa terlibat aktif di dalam kelompoknya mendiskusikan lembar kerja terkait dengan pemahaman 

materi-materi pada unit modul pembelajaran. 

Berdasarkan hasil uji coba tersebut, mahasiswa mampu membuat lembar kerja eksploratif sesuai 

arahan tim pengembang yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang memicu mahasiswa berpikir tingkat 

tinggi, meliputi pertanyaan produktif, terbuka, imajinatif [8]. Salah satu Karya Mahasiswa LK yang telah 

dibuat ditampilkan pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikanlah model daerah persegi yang terbuat dari kertas di  dalam  bingkainya  pada  gambar  di  bawah ini.    

 

 
 
 

 

1. Amati media hands on activity berupa bangun datar yang diberikan! 

2. Lakukan penyelidikan untuk menentukan jumlah simetri putar media tersebut! 

3. Tuliskan hasil penyelidikan kelompokmu pada tabel berikut 

 

Nama Bangun Datar Jumlah simetri putar 

Persegi  

Persegi Panjang  

Belah Ketupat  

Jajar Genjang  

Segitiga Sama Kaki  

Segitiga Sama Sisi  

Segitiga Sembarang  

Segitiga Siku-siku  

Trapesium Sama Kaki  

Trapesium Siku-siku  

Trapesium Sembarang  

Layang-layang  

Lingkaran  

 

4. Tuliskan langkah-langkah menentukan jumlah simetri putar yang Anda lakukan! 

5. Apa yang dapat Anda simpulkan mengenai definisi simetri putar? 

 

GAMBAR 6. CONTOH HASIL KARYA MAHASISWA 

 

 
 

Apabila model persegi itu ditusuk di P, kemudian diputar maka 
daerah persegi itu ke luar dari bingkai. Setelah diputar 900 (seperempat 

putaran) daerah persegi itu masuk kembali ke dalam bingkai , dengan  titik a 

dalam sudut  B.  Setelah diputar 1800 (setengah putaran) daerah persegi masuk 
lagi ke dalam bingkai dengan titik a di dalam sudut C . Setelah diputar 2700 

(tiga perempat putaran) daerah persegi masuk lagi  ke  dalam  bingkai  dengan  

titik   a   di dalam  sudut   D. Akhirnya  setelah  diputar   3600 (satu  putaran  
penuh)  daerah  persegi  kembali  ke  dalam bingkai dengan titik a dalam sudut 

A. Jadi  apabila  diputar   3600 (satu  putaran  penuh)  daerah  persegi  

menempati  kembali. 
bingkainya sebanyak  empat kali.   

Dikatakan bahwa persegi memiliki  4 simetri putar  atau memiliki   

simetri  putar  tingkat  4. 
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Hasil karya mahasiswa yang disajikan pada Gambar 6 merupakan contoh  lembar kerja esksploratif 

karena pertanyaan yang diajukan menuntut siswa melakukan penyelidikan, percobaan, serta memberikan 

kesempatan untuk mencari dan menemukan berbagai informasi, memecahkan masalah, dan inovasi.. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, bahwa modul pembelajaran pengembangan LK eksploratif 

ini dapat digunakan kepada mahasiswa.   

Saran, untuk membuat instrumen kreativitas mahasiswa dalam mengembangnkan LK. Melakukan 

kegiatan eskperimen untuk melihat peningkatan kreativitas dengan penerapan modul pengembangan LK.   
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