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SERBA SERBI

embar kerja (LK) merupakan salah satu alat bantu yang 
dapat digunakan guru  sewaktu mengajar. LK yang baik Lmendorong siswa untuk antara lain melakukan penemuan, 

penyelidikan, pemecahan masalah, berimajinasi, dan mengkreasi; 
daripada hanya sekedar melakukan apa yang diperintahkan di LK.  

C

Praktik yang Baik: Pembelajaran Bermakna Matematika Praktik yang Baik: Pembelajaran Bermakna Matematika
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Berapakah Jumlah Sudut-
sudut dalam Segitiga?

Gambarlah segitiga sembarang pada kertas karton. Guntinglah segitiga tersebut 
kemudian gunting lagi menurut garis seperti pada gambar.

 

a

 

b

 

c
 

Segitiga sembarang

 

Letakkanlah dengan rapi (tidak ada celah) sudut-sudut dalam yang ditandai.
Apa yang dapat kamu amati dan simpulkan?

Apakah kesimpulanmu itu berlaku juga untuk segitiga lainnya (Segitiga samakaki, 
segitiga samasisi, segitiga siku-siku)?

Buat Meja Yuk!

Perhatikan tampak atas sebuah meja seperti terlihat 
pada gambar.
 
Bagian meja yang berbentuk lingkaran dan berwarna 
coklat/hitam terbuat dari kayu jati, sedangkan bagian 
meja yang berbentuk persegi terbuat dari kaca.
Jika diameter meja tersebut 98 cm, tentukanlah luas 
dari:
· Kaca yang dibutuhkan?
· Kayu jati yang diperlukan?
 
Buatlah desain benda yang memadukan dua bangun 
datar dari bangun datar berikut: lingkaran, persegi, 
atau bidang datar lainnya. Tentukan pula ukuran dan 
kebutuhan bahannya.
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Meningkatkan Kepercayaan 
Diri Anggota Kelompok 

uatu saat aku memberikan soal pemecahan 
masalah tentang segitiga kepada siswa-siswaku. SAku minta mereka mengerjakan dalam kelompok, 

dan soalnya adalah sebagai berikut:

Pada persegipanjang berikut ini. Jika angka-angka a, b, 
dan c pada gambar tersebut menyatakan panjang sisi-
sisi yang bersesuaian (dalam cm), berapakan jumlah 
jarak dari T ke PS dan T ke SR (dalam dm). 

Ternyata, di setiap kelompok, selalu saja ada siswa yang 
pasif, dan tidak berpartisipasi. Mereka hanya menonton 
teman-temannya bekerja dan tidak berkontribusi sama sekali. 
Kudekati mereka yang pasif, dan kutanya dengan sabar dari hati ke hati. “Mengapa 
tidak berpartisipasi? Mengapa diam saja?”. Ternyata jawaban mereka hampir sama. 
“Tidak bisa pak.” 
Akupun bertanya lebih lanjut “Kalau kalian bisa apakah ada jaminan bahwa kalian 
akan aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok?” Mereka pun menjawab “Pasti, 
pak. Kalau kami bisa, maka kami akan bangga sekali. Apalagi kalau kami kelihatan 
hebat di mata teman-teman yang biasanya lebih pandai.”
Maka akupun berinisiatif. Kupanggil masing-masing satu orang dari setiap 
kelompok, terutama mereka yang biasanya agak kurang pandai, untuk ke luar dari 
kelas. Kukumpulkan mereka, dan kuadakan tanya jawab yang dengan itu akhirnya 
mereka bisa menjawab soal itu. Mereka mengangguk-angguk melihat bahwa 
ternyata penyelesaiannya sederhana. 

Ketika mereka kutanya “Apakah kalian sudah mengerti?”, secara serempak 
mereka mengatakan “Sudah, pak.”. Ketika kutanyakan lebih lanjut, “apakah kalian 
mampu menerangkan kepada teman-teman kalian?”, sebagian dari mereka ragu, 
tetapi sebagian dari mereka mengatakan “mampu”. Setelah kuulangi lagi 
penjelasannya dan mereka kemudian memperoleh keyakinan tinggi untuk 
menjelaskannya kepada temannya, akupun meminta mereka untuk kembali ke 
kelompok dan berpartisipasi dengan memeriksa jawaban temannya serta 
memberikan penjelasan tentang cara yang sudah diperolehnya dariku. 
Ketika mereka kembali ke kelompok, ternyata hampir semua mampu 
menjelaskan kepada teman-teman di kelompoknya. Teman-temannya pun terlihat 
sepenuh hati mendengarkan penjelasan dan bertanya kalau dipandang perlu. 
Diskusi kelompok terlihat berjalan dengan baik. Anak yang semula pasif, menjadi 
aktif. 
Hebatnya lagi, sejak saat itu, mereka menjadi lebih percaya diri, dan tidak segan-
segan bertanya kepada temannya kalau memang tidak mengerti. Mereka juga 
berani bertanya kepada guru soal-soal lain yang mereka cari dari tempat lain. 
Sungguh, semangat belajar yang berkembang. 

Lembar Kerja yang Membuat 
Siswa Berpikir Tingkat Tinggi

embar kerja (LK) di atas adalah buatan 
Bapak Ngatman, guru MTsN Cepogo, LBoyolali, Jawa Tengah. Untuk 

menyelesaikan persoalan yang dikemukakan 
dalam lembar kerja tersebut siswa dituntut 
untuk menerapkan pemahaman tentang 
lingkaran. Pemahaman tentang apa sajakah itu? 
Selain pemahaman tersebut, yang lebih penting 
adalah logika berpikir tentang apa saja yang 
harus dicari sehingga panjang kawat 
keseluruhan dapat dihitung. 

Di samping kiri adalah hasil pengembangan 
lembar kerja tersebut. Coba bandingkan 
dengan LK asal, apa sajakah yang dituntut dari 
siswa oleh LK hasil pengembangan ini?
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