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Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan lembar kerja peserta didik yang layak digunakan dalam
pembelajaran pola barisan bilangan dan konfigurasi objek di SMP, mengembangkan strategi pembelajaran pola
barisan bilangan dan konfigurasi objek melalui metode pembelajaran aktif tipe gge berbantuan LKPD di SMP.
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Adapun model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE
(Analysis-Design-Development-Implement-Evaluate). Subjek penelitian ini yaitu validator yang terdiri dari 2
dosen ahli dan 3 guru matematika di SMP. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar validasi
ahli. Berdasarkan hasil penilaian validator secara keseluruhan aspek yang di diuji untuk desain pembelajaran
diperoleh persentase kevalidan sebesar 82,8% (sangat valid). Berdasarkan hasil penilaian validator secara
keseluruhan aspek yang di diuji untuk LKPD diperoleh persentase kevalidan sebesar 83,8% (sangat valid).
Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan sudah layak digunakan karena telah
memenuhi nilai kevalidan.
Kata kunci: Desain Pembelajaran, LKPD, Pola Barisan Bilangan, GGE.

penalaran-nya dalam kehidupan kelak
PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu
hak yang dimiliki oleh setiap manusia
sebagai mahluk yang dikaruniait akal dan
pikiran dalam hidupnya. Salah satu cabang
ilmu Pendidikan yang berperan penting
bagi kehidupan manusia dan kemajuan
teknologi
Besar

adalah

Bahasa

matematika.

Indonesia

Kamus

mengartikan

bahwa matematika merupakan ilmu yang
mempelajari tentang bilangan. Maka dari
itu, banyak yang beranggapan bahwa
matematika salah satu pelajaran yang
paling sulit sebagai pelajaran pokok pada
kurikulum. Matematika diberikan kepada
siswa untuk membantu siswa agar tertata
nalarnya, terbentuk kepribadiannya serta
terampil menggunakan matematika dan

menurut Soedjadi dalam (Murni, Yusra T,
& Sofitri, 2010). Hal terpenting ialah
melatih diri untuk berpikir dan bertindak
secara analitis dan logis. Anak didik yang
terbiasa berpikir secara matematika akan
lebih mudah berpikir logis dan rasional.
Kemampuan berpikir semacam ini sangat
dibutuhkan

untuk

menyongsong

era

modern yang menurut kompetisi sekarang
ini menurut Yuli, 2009 dalam (Almadiani,
2012).
Salah satu konsep matematika yang
harus dikuasai peserta didik adalah konsep
materi

Pola

Barisan

Bilangan

dan

Konfigurasi Objek. Materi ini merupakan
salah satu materi yang sering muncul pada
ujian akhir ataupun berbagai tes akademik.
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Namun, ada beberapa masalah yang biasa

didik sulit memahami materi yang sajikan

dihadapi peserta didik dalam materi ini,

oleh guru.

seperti kesalahan dalam mengorganisir
data,

menentukanpola

ke-n,

siswa tidak memahami materi antara lain,

menemukan pola untuk suatu bentuk

tidak fokus, nilai pelajaran yang biasanya

bangun bangun datar misalnya untuk pola

tidak menentu, kesulitan dalan memahami

bilangan

dan

maksud dari soal-soal latihan dan tidak

pola

memahami

persegi

menemukan

dan

rumus

suku

Beberapa hal yang terjadi saat

segitiga,

pada

suatu

bilangan.

konsep

materi

melainkan

hanya berpatokan pada rumus yang ada

Pelajaran

matematika

sendiri

sehingga akan ada peserta didik yang tidak

dianggap sulit oleh peserta didik karena

mampu menjawab soal yang diberikan

para peserta didik menilai penyelesaian

guru jika berbeda dari contoh.

pada soal-soal matematika terlalu rumit

Anggapan para peserta didik yang

karena selalu berhubungan dengan angka,

menilai matematika adalah salah satu mata

menghitung-hitung dengan rumus-rumus

pelajaran

bersimbol yang dianggap sangat asing dan

menjadi pengaruh besar dalam proses

sulit dalam penulisannya. Tidak sedikit

pembelajaran matematika. Hal itu, sangat

pula

guru

menghambat proses pembelajaran dan

matematika yang dianggap mayeramkan,

dapat mengurangi minat belajar peserta

suka

dari

didik. Tidak hanya pelajaran matematika

soal-soal

itu sendiri, materi-materi yang disajikan

yang

terganggu

menghukum,

panjangnya

dengan

dan

penyelesaian

akibat

membuat peserta didik merasa bosan.

yang

paling

sulit

tentunya

dalam pelajaran matematika banyak yang

Penggunaan metode pembelajaran

dianggap sulit, seperti pada materi pola

student center merupakan hal yang dapat

barisan bilangan dan konfigurasi objek.

membuat peserta didik bosan dan hilang

Guru

minat

pelajaran

pemikiran para peserta didik dengan

matematika. Beberapa hal yang biasa

memberikan metode-metode baru dalam

dilakukan

proses

belajarnya

guru

dalam

misalnya

penggunaan

diharapkan

pembelajaran

dapat

mengubah

matematika agar

metode ceramah yang dibacakan dari buku

setiap prosesnya yang berjalan tidak terasa

pelajaran, memberikan contoh soal dari

membosankan bagi peserta didik dan para

buku

melakukan

peserta didik tidak lagi beranggapan

pembahasan contoh soal tanpa melibatkan

bahwa matematika adalah pelajaran yang

peserta didik. Sehingga membuat peserta

sulit.

pelajaran,

dan
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Selain itu para guru juga sebaiknya
merubah

kegiatan

pembelajaran

pembelajaran, dan kesulitan yang dihadapi

yang

peserta didik dalam memahami materi pola

awalnya berpusat pada guru (teacher

barisan bilangan dan konfigurasi objek,

center) menjadi berpusat pada peserta

peneliti beranggapan bahwa pemilihan

didik (student center). Sering kali metode

metode pembelajaran yang kurang tepat

pembelajaran yang berpusat pada guru

adalah salah satu penyebab dari masalah-

hanya dinilai membosankan oleh para

masalah yang sering muncul dalam proses

peserta didik, selain itu guru tidak dapat

pembelajaran. Tidak jarang para guru

menilai dengan baik kemampuan yang

memilih metode yang dianggapnya mudah

dimiliki

guru

diimplementasikan, namun tidak mudah

beranggapan bahwa metode ceramah yang

diterima oleh peserta didik. Guru dapat

diberikan sudah cukup untuk penyajian

menghadapi hambatan-hambatan tersebut

setiap

misalnya

peserta

didik.

materi

pada

Karena

pembelajaran

dengan

memilih

metode

matematika. Hal yang dapat dilakukan

pembelajaran yang dapat membuat peserta

guru dalam menghadapi masalah ini

didik

adalah dengan mencoba menggunakan

menyenangkan, metode yang didalamnya

metode pembelajaran aktif, dengan ini

terdapat

guru dapat melihat mana peserta didik

sehingga dapat meningkatkan rasa percaya

yang

mampu

diri peserta didik, dan peserta didik bebas

mana

dalam menyampaikan ide-ide baru dalam

peserta didik yang sudah paham atau

pembelajaran matematika dengan materi

belum dari materi yang disajikan, dan

pola barisan bilangan dan konfigurasi

dapat mencari solusi dari masalah-masalah

objek.

mampu

mengerjakan

dan

tidak

soal-soal

latihan,

yang dihadapi oleh peserta didik. Sebagai

merasa

Guru
menggunakan

menyajikan

pembeljaran

awal

yang

tersebut

kelompok-kelompok

materi yang dianggap sulit guru dapat
penjelasan

pembelajaran

belajar

diharapkan
model
yang

dapat

dan

mampu

media
membuat

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

peserta didik semangat dalam merespon

terkait materi pola barisan dan konfigurasi

materi pembelajaran, metode pembelajaran

objek agar peserta didik lebih bersemangat

berkelompok

mengikuti pembelajaran dalam materi

meningkatkan minat belajar peserta didik.

tersebut.

Dengan berbantuan media LKPD yang

Berdasarkan masalah-masalah yang
sering

dihadapi

dalam

proses

dapat

membantu

diharapkan dapat membantu peserta didik
agar lebih mudah memahami konsep pada
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materi

pola

dan

masalah yang dialami siswa. Dengan

konfigurasi objek. Lembar kerja peserta

demikian mereka dapat dengan mudah dan

didik disingkat LKPD adalah salah satu

cepat menerima materi yang disampaikan.

media pembelajaran yang berperan penting

Maka, diharapkan agar guru dapat lebih

dalam penyajian materi. LKPD sendiri

kreatif dalam memberikan permasalahan

dapat menjadi salah satu alternatif untuk

pada peserta didik dan dapat membuat

mengurangi peran guru dan membuat para

suatu desain pembejaran yang dapat

peserta didik lebih aktif dalam proses

membangkitkan motivasi belajar peserta

pembelajaran.

didik dalam materi pola barisan bilangan

Model
salah

satu

mempengaruhi

barisan

p-ISSN: 2355-3782
e-ISSN: 2579-4647

bilangan

pembelajaran
komponen
kegiatan

merupakan

yang

sangat

pembelajaran,

dan

berpusat pada guru yang menjadi salah
satu penyebab kurangnya minat belajar
peserta didik, hal tersebut terjadi karena
guru hanya berfikir peserta didik dapat

objek

agar

sistem

pembelajaran tidak berjalan hanya berpusat
pada guru, melainkan pada peserta didik.
Dalam

sejauh ini masih banyak guru yang
menggunakan model pembelajaran yang

konfigurasi

hal

ini, peneliti

mencoba

menggunakan model pembelajaran Group to
Group

Exchange

(GGE)

dalam

usaha

membantu peserta didik agar lebih semangat
dalam merespon dan memahami materi yang
diberikan. Model pembelajaran Group to
Group Exchange (GGE) merupakan salah satu

mengerti dengan segala yang disampaikan,

model pembelajaran aktif yang berhubungan

lalu memberikan tugas-tugas latihan pada

dengan kelompok belajar sehingga peserta

siswa. Namun pada kenyataannya, banyak

didik

peserta didik yang masih sulit untuk

memahami materi. Silberman dalam (Murni,

memahami materi yang dijelaskan oleh

Yusra T, & Sofitri, 2010) menyatakan melalui

guru dan terkadang tidak percaya diri

metode pembelajaran aktif tipe Group to

untuk bertanya karena merasa takut atau

Group

malu. Menurut (Almadiani, 2012) Salah
satu faktor yang menyebabkan rendahnya
motivasi siswa dalam belajar matematika
adalah karena mereka tidak dapat melihat

dapat

saling

Exchange

bekerjasama

(GGE),

siswa

dalam

bisa

mendengar, melihat, mengajukan pertanyaan
tentang

materi

yang

dipelajari,

dan

mendiskusikan materi dengan siswa lain.
Pemberian tugas yang berbeda kepada siswa
akan mendorong mereka untuk tidak hanya

keterkaitan

antara

materi

yang

belajar bersama tetapi juga mengajarkan satu

dipelajarinya

dengan

masalah

yang

sama lain.

dihadapinya,

maka

penyajian

materi

pembelajaran sebaiknya dikaitkan dengan

METODE
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𝑋̅𝑖 + 1,5 𝑆𝐵𝑖

Jenis penelitian ini adalah Research and
Development (RnD), dengan menggunakan

𝑋̅𝑖 − 0,5 𝑆𝐵𝑖 < 𝑋̅ ≤

3.

Penelitian

ini

di

laksanakan

pada

𝑋̅𝑖 − 1,5 𝑆𝐵𝑖 < 𝑋̅ ≤

4.

semester genap pada tahun ajaran 2020/2021
dan

akan

dilaksanakan

Cukup

𝑋̅𝑖 + 0,5 𝑆𝐵𝑖

model pengembangan ADDIE.

di

SMP

AL

5.

Sangat

𝑋̅ ≤ 𝑋̅𝑖 − 1,5 𝑆𝐵𝑖

WASHLIYAH Medan. Subjek pada penelitian
ini adalah validator yang terdiri dari 3 dosen

Kurang

𝑋̅𝑖 − 0,5 𝑆𝐵𝑖

Kurang

Sumber : Latif (2018)

ahli dan 4 guru matematika di SMP. Objek

Keterangan :

pada penelitian ini adalah desain pembelajaran

1
𝑋̅𝑖 = (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
2
1
𝑆𝐵𝑖 = (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
6

Pola Barisan Bilangan dan Konfigurasi Objek
melalui metode pembelajaran aktif tipe GGE
berbantuan LKPD di SMP

− 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)

Adapum instrumen yang digunakan adalah
lembar validasi dengan validator 3 dosen
UMN Al-Washliyah dan 4 guru matematika
SMP Al Washliyah Medan. Teknik analisis

c. Kemudian untuk menghitung presentase
kelayakan

Menghitung
produk

skor

Presentase =

dengan

rata-rata

penilaian

menggunakan

rumus

sebagai berikut:

dan

desain

dapat

menggunkaan rumus sebagai berikut:

data yang digunakan ialah:

a.

LKPD

Skor rata − rata
Skor tertinggi
× 100%

d. Untuk menilai kelayakan media dapat
digunakan kriteria kelayakan berikut :

∑𝑋
𝑥̅ =
𝑛

Tabel 2 Kriteria Kelayakan Media

Keterangan :
𝑥̅ = Angka Presentase
∑ 𝑋 = Jumlah skor yang diperoleh
𝑛 = Skor maksimal

b. Untuk mengetahui kualitas produk, maka

Kriteria Nilai

Presentase (%)

Sangat Baik

81% - 100%

Baik

61% - 80%

Sedang

41% - 60%

Buruk

21% - 40%

Sangat Buruk

0% - 20%

data yang mula-mula skor diubar menjadi

Sumber: Riduwan dalam ( Rockyane &

data kualitatif dengan kriteria sebagai

Sukartiningsih, 2018)

berikut :
Tabel 1 Kriteria Kategori Penilaian Ideal

No.
1.
2.

Rentang Skor
𝑋̅𝑖 + 1,5 𝑆𝐵𝑖 < 𝑋̅
𝑋̅𝑖 + 0,5 𝑆𝐵𝑖 < 𝑋̅ ≤

Kategori
Sangat Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1) Tahap Analisis (Analysis)

Baik
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Kurikulum yang digunakan dalam
analisis ini adalah kurikulum 2013,
setelah mempelajari silabus dan beberapa
sumber yang relevan, maka diperoleh
kompetensi

inti,

kompetensi

dasar,

indikator pencapaian kompetensi, dan
tujuan pembelajaran materi pola barisan

Gambar 4.1 Cover Produk

bilangan dan konfigurasi objek di SMP.
materi

3) Tahap Pengembangan (Development)
Pada tahap ini dilakukan tahap uji

pembelajaran dilihat pada kompetenti inti

kelayakan yang akan dinilai oleh tim

dan

Berdasarkan

validator, terdapat 2 produk yang akan dinilai

sumber relevan yang telah dipelajari,

yaitu, penilaian desain pembelajaran dan

dalam

barisan

LKDP pada materi pola barisan bilangan dan

bilangan dan konfigurasi objek memiliki

konfigurasi objek. Tim validator terdiri atas 5

beberapa kekurangan: 1) Penggunaan

orang yaitu, 3 orang guru matematika MTS

Dalam analisis tugas untuk

kompetensi

dasar.

pembelajaran

pola

metode pembejaran yang kurang tepat
membuat proses pembelajaran dikelas
menjadi pasif sehigga peserta didik

Al-Washliyah Gedung Johor dan 2 orang
dosen

Universitas

Tabel 3. Saran validator

No

Saran Oleh Tim
Validator

didik memerlukan bahan ajar yang dapat
1.

mendukung proses pembelajaran agar
didik

lebih

mudah

Tuliskan

2.

Peserta

tipe

Berikan penjelasan tentang
model pembelajaran aktif

peneliti melakukan perancangan spesifikasi
Kerja

aktif

GGE dalam bentuk tabel

2) Tahap Perancangan (Design)
Pada tahap perancangan (Design)

Lembar

langkah-langkah

pembelajaran

dalam

memahami materi pelajaran.

produk

Nusantara.

Berikut adalah tabel saran oleh validator/ahli:

kesulitan memahami materi; 2) peserta

peserta

Muslim

tipe GGE

Didik

(LKPD) dengan model aktif tipe GGE.

Hasil

penilaian

validator

secara

Berikut adalah tampilan awal LKPD yang

keseluruhan aspek yang di diuji untuk desain

akan dikembangkan dapat dilihat pada

pembelajaran diperoleh persentase kevalidan

gambar 1.

sebesar 82,8% (sangat valid). Dan hasil
penilaian validator secara keseluruhan aspek
yang

di

diuji

untuk LKPD diperoleh
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persentase kevalidan sebesar 83,8% (sangat

dengan

beberapa

revisi

kecil

valid).

diberikan oleh kelima validator.

yang

Berdasarkan validasi ahli, ada beberapa
bagian dari media pembelajaran yang perlu

KESIMPULAN
Strategi pembeljaran pada materi Pola

diperbaiki. Bagian yang perlu diperbaiki

Barisan Bilangan dan Konfigurasi Objek

adalah sebagai berikut:

dengan model pembelajaran Aktif tipe GGE
(Group to Group Exchange) berbantuan
LKPD di SMP dengan menggunakan jenis
penelitian

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

R

&

D

Development).

(Research

Dari

and

penelitian

ini

menghasilkan produk dengan judul “Panduan
Penggunaan Model Pembelajaran Aktif Tipe
GGE pada Materi Pola Barisan Bilangan dan
Konfigurasi

Objek”

yang

berisi

desain

pembelajaran dan LKPD pada materi pola
barisan

bilangan

dan

konfigurasi

objek.

Dengan menguji kelayakan produk maka
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Nilai rata-rata yang didapatkan pada
desain pembelajaran logaritma sebesar
41,4

dan

presentase

sebesar

82,8%

dengan kriteria sangat layak.
2. Nilai rata-rata yang didapatkan pada
LKPD
B. Pembahasan

logaritma

sebesar

83,8

dan

presentase sebesar 83,8% dengan kriteria

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh

sangat layak.

bahwa keseluruhan rata-rata skor penilaian
desain pembelajaran aktif tipe GGE oleh 5
validator

adalah

41,4

dan

presentase

SARAN
Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

sebesar 82,8% dengan kriteria “sangat

dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat

layak” dan berdasarkan penilaian LKPD

diberikan :

yang dilakukan oleh 5 validator diperoleh
keseluruhan

rata-rata

skor

83,8

dan

1. Guru perlu mengembangkan bahan ajar
berupa

LKPD

dan

menggunakan

melakukan

presentase sebesar 83,8% dengan kriteria

pembelajaran

metode

“sangat layak” untuk dapat digunakan

pembelajaran aktif tipe GGE dalam
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proses pembelajaran untuk membantu

1 MAN 2 MODEL PEKAN BARU.

menumbuhkan rasa percaya diri, aktif,

Jurnal Pendidikan Indonesia, 1-10.

dan mendorong peserta didik agar lebih
semangat belajar.
2. LKPD

Rockyane, I. S., & Sukartiningsih, W. (2018).
Pengembangan

dapat

membantu

proses

Media

Pembelajaran

Interaktif Menggunakan Adobe Flash

pembelajaran agar peserta didik lebih

dalam

mudah

Siswa Kelas IV SD. JPGSD, 767-776.

memahami

materi

yang

Pembelajaran

Menulis

Cerita

disampaikan.
3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam pembuatan LKPD oleh guru yaitu
bahasa yang digunakan harus jelas dan
mudh dipahami, gambar maupun cerita
yang disampaikan disusun secara menarik
dan berkaitan dengan kehidupan seharihari.
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