Bagaimana Mengembangkan
Lembar Kerja/Tugas yang Baik?

I
Latar Belakang
Lembar kerja/tugas merupakan salah satu alat guru
mengajar;
LK/LT lebih bersifat sebagai pelengkap penjelasan
guru tentang suatu konsep daripada sebagai pemicu
penemuan konsep itu sendiri atau pemecahan
masalah oleh siswa;
LK/LT lebih mirip lembar tes
Banyak LK/LT menuntut siswa hanya mengisi ‘titiktitik’ dengan kalimat singkat daripada menuntut
berpikir/berbuat kreatif.

Setelah mengikuti sesi
unit ini peserta mampu:
mengidentifikasi komponen LK/LT
yang baik dan ciri-cirinya;
merancang LK/LT yang baik untuk KD
yang dipilih.

Apa saja komponen suatu LK/LT?
Apa saja ciri-ciri komponen tsb.?
Bagaimana merancang LK/LT yang
baik?

C
Ungkap Pengalaman/Pengetahuan
• Apa yang Saudara ketahui tentang
LK/LT?
• Apa saja komponen LK/LT dan apa
ciri-cirinya?
• Apa perbedaan LK/LT dan lembar tes?

• Kerjakanlah tugas yang ada pada LK/LT
(Handout 2a.1a) – individual/berpasangan
• Identifikasilah komponen dan ciri-ciri
LK/LT yang digunakan? - klp
• Diskusi kelas:
- Apa saja komponen LK/LT?
- Apa saja ciri-ciri komponen LK/LT
yang baik?

Struktur/Komponen LK/LT
Informasi/Masalah

menginspirasi

• terlalu sedikit

• S. tak berdaya

• terlalu banyak

• kreativitas terbatasi
• menyelidiki

Pertanyaan dan/atau
Perintah
≤ 3

• menemukan
• memecahan masalah
• mengkreasi

Rangkaian Persegi
Enam buah persegi dapat disusun sehingga
membentuk bangun-bangun berikut:

INFORMASI

 Bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk?
 Dari bangun yang terbentuk, bangun mana
sajakah yang merupakan jaring-jaring kubus?

Bangun-bangun ini
sama, hanya berbeda
letak/posisi

Rangkaian persegi
seperti ini tidak
diperkenankan.

PERTANYAAN

Hasil LK/LT yang Tidak Hanya Mengisi ‘Titik-titik’

Apa yang Terjadi dengan Nyala Lilin dan Air?
Sebuah lilin yang menyala diletakkan dalam wadah yang berisi air
seperti pada Gambar 1 di bawah ini. Lilin tersebut kemudian ditutup
dengan sebuah gelas kosong seperti pada Gambar 2.

1. Apa yang dapat kamu amati dengan nyala lilin dan air?
2. Mengapa hal itu terjadi?
3. Apakah peristiwa yang terjadi pada air akan terjadi juga jika
percobaan diulangi tetapi lilin tidak dinyalakan?
4. Apa fungsi nyala lilin?
5. Apa yang terjadi dengan udara di dalam gelas
a. sebelum ditutupkan pada nyala lilin?
b. sementara ditutup?, dan
c. setelah ditutupkan pada nyala lilin?
6. Jika demikian, jelaskan secara sederhana mengapa peristiwa itu
terjadi pada nyala lilin dan air?
LK/LT IPA-SMP Kls. IX/1

Sampah

Temukan data/fakta dari gambar di atas, diskusikanlah, dan
tulislah sebuah teks berita singkat, padat, dan jelas!
Jawaban terhadap pertanyaan berikut mungkin akan membantumu.
 Apa saja yang kamu lihat dalam gambar di atas?
 Siapa saja yang terlibat?
 Di mana kira-kira kejadian peristiwa tersebut?
 Kapan peristiwa itu terjadi? (Pagi, siang, sore, atau malam?)
 Mengapa kira-kira peristiwa itu terjadi?
 Bagaimana cara mengatasi?
LK/LT IND-SMP Kls VII/2(KD 12.2: Menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas)

ARUS URBANISASI

(Kompas: 7 Oktober 2008)

Gambar di samping menunjukkan arus
urbanisasi.
Faktor penarik terjadinya urbanisasi antara
lain kehidupan kota yang lebih modern &
mewah, sarana prasarana lebih lengkap,
banyak lapangan kerja. Adapun faktor
pendorong terjadinya urbanisasi antara lain,
lahan pertanian semakin sempit, kurangnya
lapangan kerja di desa, terbatasnya sarana
dan prasarana.

Urbanisasi berpengaruh terhadap lingkungan pemukiman baru dan peningkatan
kepadatan penduduk di perkotaan. Arus urbanisasi tampaknya tidak dapat
dihentikan. Masalahnya adalah bagaimana menanggulangi dampak negatif arus
urbanisasi.
• Apa sajakah yang mungkin terjadi, baik di kota maupun desa, sebagai
akibat/dampak dari urbanisasi?
• Apakah urbanisasi dapat membantu para pendatang untuk meningkatkan
produktivitas kerja dan taraf pendapatan dan konsumsinya?
• Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan pemerintah agar urbanisasi
menguntungkan bagi perkembangan ekonomi?
Diskusikan pertanyaan di atas dengan temanmu dan tulislah hasil diskimu pada
kertas terpisah.
LK/LT IPS-SMP Kls. VIII/1 (KD 1.2: Mengidentifikasi permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya)

A. Read the story

The Story of Ant and Grasshopper
Ant lived next to Grasshopper. Ant said, “I like to work and go to school
every day.” Every day Ant got up at 5.00 in the morning. She found food
before she went to school. She read and wrote. After school, she played
soccer. Ant worked and worked. Grasshopper didn’t like to work.
One day Grasshopper got up at 9.00. He said, “I like to hop and sing
every day.” He got dressed and ate breakfast. After breakfast he hopped
and sang and watched TV. At 11:45 he went back to sleep.
Ant walked home at lunch. She saw Grasshopper and said,” Hello!”
Grasshopper opened one eye and asked, “What time is it?”
Ant said,” It’s 12:45.”
Grasshopper smiled. “Is it time for lunch?” he asked.
“Yes,” said Ant, ‘but you don’t have any food.”
Grasshopper looked at Ant’s food. “Can I eat some of your food?” he
asked.
Ant said, “I work every day.You hop and sing and play.”
Grasshopper said, “After lunch, I can work.” Ant gave Grasshopper
some food. After lunch Grasshopper hopped and sang and worked.

B. Answer the following questions.
• What did Grasshopper and Ant usually do? Make a schedule of
Grasshopper’s and Ant’s activities.
• What were the differences between Ant’s and Grasshopper’s
personality?
• What problem did Grasshopper face one day?
• What would you do if you were Ant? Write a letter to Grasshopper.
Read it aloud to your classmates.
• How did Grasshopper solve his problem?
• Do you think Grasshopper will ask for some food to Ant again the
next time?
C. Work in groups of three. Choose one of the following
activities that you like most.
• Imagine that Grasshopper already changed his habit. What would
you do if you were Grasshopper and met Ant? Write a dialog
between you and Ant, and act it out. One of you becomes a
narrator, and two of you becomes Ant and Grasshopper.
• Make a short drama about the story above. Two of you become Ant
and Grasshopper and one becomes the narrator, and the other one
becomes the director. Make your drama plan. Make it as interesting
as possible. The director leads the discussion. When you are ready,
present your drama before the classmates.

A
Di Kelompok Mata Pelajaran:
• Bahas penyesuaian komponen LK/LT
dengan karakter mapel masing-masing
• Rancanglah LK/LT untuk KD tertentu
(hasil unit 1: Telaah Kurikulum)
• Saling kajilah LK/LT berpandu pada
pertanyaan berikut (Slide berikutnya)

Peserta saling mengkaji LK/LT
berpandu pada pertanyaan:
• Apakah informasi yang ada pada LK/LT
cukup menginspirasi siswa untuk
menjawab/ mengerjakan tugas?
• Apakah pertanyaan/perintah memicu siswa
melakukan penyelidikan, penemuan,
pemecahan masalah, atau
berimajinasi/mengkreasi?

• LK/LT tidak selalu harus ada dalam setiap
sesi pembelajaran;
• Jika LK/LT sederhana, isinya sebaiknya
ditulis di papan tulis atau bahkan
disampaikan secara lisan;
• LK/LT hanyalah salah satu cara pemberian
tugas.

R
1. Periksa kembali apakah tujuan dari sesi
ini telah tercapai.
2. Hal-hal penting apa saja yang saudara
pelajari dari unit ini.

E
Berlatihlah terus merancang LK/LT yang
baik untuk KD yang lain.

Pesan Utama
• LK/LT sebaiknya mendorong siswa
memproduksi gagasannya yang banyak
dengan kata-katanya sendiri.

