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Abstrak—Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran berupa RPP dan LKS dengan pendekatan Guided Discovery pada 

materi Barisan dan Deret untuk siswa SMK kelas X. Model pengembangan yang 

digunakan yaitu ADDIE yang terdiri dari analysis (analisis), design (perancangan), 

development (pengembangan), implementation (implementasi), dan evaluation 

(evaluasi). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar penilaian 

RPP dan lembar penilaian LKS untuk mengukur nilai kevalidan, lembar pengamatan 

pengelolaan pembelajaran dan angket respon siswa untuk mengukur kepraktisan, 

serta tes hasil belajar untuk mengukur keefektifan perangkat pembelajaran. Uji coba 

produk dilakukan di SMK Negeri 1 Yogyakarta dengan hasil penilaian RPP oleh para 

ahli memperoleh rata-rata skor 4,00 dari skor maksimal 5 dengan klasifikasi “Baik” 

sehingga RPP dapat dikatakan valid. Hasil penilaian LKS oleh para ahli maka 

diperoleh skor 4,13 dari skor maksimal 5 dengan klasifikasi “Sangat Baik” untuk 

aspek pendekatan Guided Discovery, kualitas materi LKS, dan syarat didaktik, serta 

rata-rata skor 4,24 dari skor maksimal 5 dengan klasifikasi “Sangat Baik” untuk 

aspek syarat konstruksi, syarat teknis, evaluasi, dan keterlaksanaan. Dengan demikian 

LKS dapat dikatakan sangat valid karena memenuhi klasifikasi penilaian minimal 

“Baik”. Berdasarkan hasil analisis lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran 

maka diperoleh persentase skor 96,07% dengan klasifikasi penilaian “Sangat Baik”. 

Berdasarkan angket respon siswa diperoleh skor 4,19 dari skor maksimal 5 dengan 

klasifikasi “Sangat Baik”. Dengan demikian RPP dan LKS dapat dikatakan sangat 

praktis. Analisis tes hasil belajar menunjukkan bahwa RPP dan LKS efektif 

digunakan karena persentase ketuntasan klasikal siswa sebesar 87% dengan rata-rata 

nilai 86,71. 

Kata Kunci : Perangkat Pembelajaran melalui Pendekatan Guided Discovery, 

Barisan dan Deret, Kurikulum 2013 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika adalah pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh siswa SMK. Dengan kata lain, mata 

pelajaran ini harus diadopsi dan dikuasai oleh siswa SMK. Tujuan pembelajaran matematika di SMK agar 

siswa memiliki pandangan yang luas, kreatif, dan inovatif. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan adanya 

peningkatan kurikulum. 

Pada tahun 2013 pemerintah meningkatkan kurikulum KTSP ke Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

bertujuan untuk mempersiapkan orang-orang Indonesia yang memiliki kemampuan untuk hidup sebagai 

individu dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif dan mampu memberikan 

kontribusi kepada masyarakat, bangsa , negara, dan peradaban dunia. Penerapan Kurikulum 2013 

menyebabkan perubahan dalam pembelajaran matematika. KTSP menuntut siswa SMK kelas X untuk 

menguasai materi pelajaran dari matematika 3 kompetensi dalam 1 semester, sedangkan kurikulum tahun 

2013 membutuhkan siswa SMK kelas X untuk menguasai kompetensi materi pelajaran dalam matematika 

6 kompetensi dalam 1 semester. 
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Pelaksanaan Kurikulum 2013 didukung oleh buku utama dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan pengamatan di SMK Negeri 1 Yogyakarta, siswa masih 

mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang telah disajikan dalam buku ini. 

Proses pembelajaran dengan Kurikulum 2013 membutuhkan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran dan berpusat pada siswa. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti sebelum 

studi, para siswa SMK Negeri 1 Yogyakarta masih pasif dalam proses pembelajaran dan bergantung pada 

informasi yang diberikan oleh guru. 

Salah satu pendekatan yang dapat menuntut aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran dipandu 

pendekatan discovery. Pendekatan Discovery menuntut siswa untuk mengatur soal yang diberikan oleh 

guru, menganalisis, dan kemudian diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan merumuskan dugaan 

(pikiran) dari hasil analisis, disajikan, memperoleh dugaan kebenaran, dan melakukan latihan. Peran guru 

sebagai konselor mahasiswa jika perlu, dan membantu siswa untuk menggunakan ide-ide, konsep, dan 

keterampilan yang telah mereka pelajari untuk menemukan pengetahuan baru. Dengan demikian, siswa 

diharapkan harus benar-benar aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan dan 

membangun konsep sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa SMK adalah barisan dan deret. Barisan dan 

deret merupakan bahan penting untuk dikuasai oleh siswa SMK karena sangat berguna ketika siswa 

memasuki dunia kerja, salah satu contoh ketika akan memperkirakan jumlah produksi barang dari suatu 

perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menentukan tingkat validitas, kepraktisan, dan 

efektivitas alat pembelajaran seperti rencana pelajaran dan lembar kerja pada materi barisan dan deret 

dengan  pendekatan guided discovery untuk siswa SMK kelas X. 

Menurut Nieveen (1999: 126-127) kualitas bahan ajar yang dikembangkan haruslah memenuhi 

kriteria valid, praktis, dan efektif. Berikut merupakan penjelasan dari aspek yang akan digunakan dalam 

pengembangan LKS pada penelitian ini. 

1) Aspek Kevalidan 

Perangkat pembelajaran dikatakan valid jika perangkat pembelajaran tersebut berkualitas baik 

yaitu fokus pada materi dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Perangkat pembelajaran 

harus didasarkan pada materi atau pengetahuan (validitas isi) dan semua komponen harus secara 

konsisten dihubungkan satu sama lain (validitas konstruk). Jika perangkat pembelajaran memenuhi 

semua pernyataan di atas, maka perangkat pembelajaran dapat dikatakan valid. Dalam penelitian ini, 

validator akan memberikan penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. 

Apabila memenuhi semua pernyataan di atas maka hasil penilaian validator menyatakan bahwa 

perangkat pembelajaran layak digunakan dengan revisi atau tanpa revisi didasarkan pada landasan 

teoritik yang kuat.  

Kelayakan dinilai dari empat aspek kelayakan yang ditentukan oleh BSNP yang meliputi 

kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikaan. 

(a) Kelayakan isi 

Kelayakan isi perangkat pembelajaran dilihat dari cakupan materi, keakuratan materi, serta 

kesesuaian dengan kompetensi dan pendekatan yang digunakan. 

(b) Kelayakan kebahasaan 

Kelayakan bahasa meliputi kesesuaian dengan siswa, ketepatan kaidah penulisan serta 

kebenaran istilah dan simbol. 

(c) Kelayakan penyajian 

Kelayakan penyajian meliputi teknik penyajian serta pendukung penyajian. 

(d) Kelayakan kegrafikaan 

Kelayakan kegrafikaan dinilai dari tampilan perangkat pembelajaran, ukuran, serta keteoatan 

warna dan huruf yang digunakan. 

Berdasarkan hasil analisis data kevalidan, keseluruhan aspek penilaian RPP yaitu identitas mata 

pelajaran, tujuan pembelajaran, pemilihan pendekatan dan metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran dengan Guided Discovery, pemilihan sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 

Berdasarkan hasil analisis data kevalidan, aspek penilaian LKS yaitu pendekatan Guided Discovery, 

kualitas materi LKS, syarat didaktik, syarat konstruksi, syarat teknis, evaluasi, dan keterlaksanaan. 
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2) Aspek Kepraktisan 

Perangkat pembelajaran dikatakan praktis jika guru dan siswa mempertimbangkan perangkat 

pembelajaran mudah digunakan dan sesuai dengan rencana peneliti. Apabila terdapat kekonsistenan 

antara kurikulum dengan proses pembelajaran, maka perangkat pembelajaran dapat dikatakan 

praktis. Dalam penelitian ini, perangkat pembelajaran dikatakan praktis jika para responden 

menyatakan bahwa perangkat pembelajaran dapat digunakan dalam pembelajaran yang ditunjukkan 

oleh hasil angket respon siswa dan penilaian oleh guru. 

3) Aspek Keefektifan 

Perangkat pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa berhasil dalam proses pembelajaran dan 

terdapat kekonsistenan antara kurikulum, pengalaman belajar siswa, dan pencapaian proses 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, perangkat pembelajaran dikatakan efektif ditunjukkan dengan 

tes hasil belajar yang sesuai dengan KKM. 

Guided Discovery merupakan salah satu metode pembelajaran matematika yang dapat menuntut siswa 

untuk berperan aktif saat proses pembelajaran. Menurut Markaban (2006: 15), Pembelajaran dengan 

model penemuan terbimbing dapat diselenggarakan secara individu atau kelompok. Model ini sangat 

bermanfaat untuk mata pelajaran matematika sesuai dengan karakteristik matematika tersebut.  

Elliot, Kratochwill, Cook, et al. (2000: 337) mengemukakan bahwa “encouraging discovery  causes 

students not only to organize material to determine regularities and relationship but also to avoid the 

passivity that blinds them to the use of the information learned.” Lebih lanjut, Slavin, R. E. (2006) 

menyatakan bahwa “Discovery learning can be a wonderful part of instruction for topics that lend 

themselves to it, but discovery needs to be balanced with direct instruction, to make sure that students 

both learn the joy and excitement of discovery and the basic knowledge and skills needed to be proficient 

in any subject.” Moore (2009: 182) menambahkan bahwa pembelajaran discovery juga mendorong 

pengembangan keterampilan sosial yang positif. 

Model penemuan terbimbing menghadapkan kepada situasi dimana siswa bebas menyelidiki dan 

menarik kesimpulan. Terkaan, intuisi dan mencoba-coba (trial and error) hendaknya dianjurkan dan guru 

sebagai penunjuk jalan dan membantu siswa agar mempergunakan ide, konsep dan keterampilan yang 

sudah mereka pelajari untuk menemukan pengetahuan yang baru. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Dalam penelitian ini akan dikembangkan 

perangkat pembelajaran yang meliputi RPP dan LKS pada materi barisan dan deret dengan pendekatan 

guiided discovery Penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE yaitu analysis, design, 

development, implementation, and evaluation. 

B. Prosedur Pengembangan 

Tahap awal model pengembangan ADDIE adalah tahap analisis. Pada tahap ini peneliti harus 

menganalisis kebutuhan untuk mengumpulkan informasi tentang pembelajaran yang perlu dikembangkan, 

analisis kurikulum untuk memeriksa materi matematika SMK sesuai dengan kurikulum dan pendekatan 

penemuan terbimbing, dan analisis karakteristik siswa untuk mengetahui karakteristik siswa SMK kelas X 

di gambaran masa berpikir. 

Pada tahap desain, peneliti merancang perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Alat yang 

dikembangkan dalam bentuk rencana pelajaran dan lembar kerja dengan pendekatan penemuan Dipandu 

belajar. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam tahap desain adalah untuk mengumpulkan referensi, 

penyusunan rencana pelajaran, lembar kerja rancangan, dan instrumen rancangan. 

Pada tahap perkembangan ini, peneliti mengembangkan perangkat pembelajaran yang draft telah 

dibuat dalam tahap desain. Alat yang dikembangkan dalam bentuk rencana pelajaran dan lembar kerja 

siswa disesuaikan dengan pendekatan penemuan Dipandu belajar. Kegiatan yang dilakukan oleh para 

peneliti dalam tahap pengembangan adalah untuk mengembangkan rencana pelajaran, rencana pelajaran 

mengedit, mengembangkan lembar kerja, mengedit lembar kerja, rencana pelajaran dan validasi lembar 

kerja, revisi rencana pelajaran dan lembar kerja. 

Tahap implementasi dilakukan di kelas X SMK Negeri 1 Yogyakarta. Selama pelaksanaan ada 

pengamat untuk mengisi pengamatan manajemen pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menentukan 

kepraktisan RPP dalam belajar. Setelah siswa belajar dengan alat-alat belajar yang dikembangkan, 

peneliti membagi respon kuesioner siswa. Memberikan kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui 

kepraktisan LKS dalam pembelajaran. Selain itu, peneliti juga melakukan tes hasil belajar. Tes prestasi 
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dilakukan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran alat pembelajaran menggunakan yang telah 

dikembangkan. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS materi barisan dan deret 

untuk siswa SMK kelas X semester 1 berdasarkan pendekatan Guided Discovery. 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlangsung di SMK Negeri 1 Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kemetiran Kidul 

No.35, RT 67 RW 20, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta pada tanggal 17-25 November 2014 

di kelas X Akuntansi 2 tahun ajaran 2014/2015. 

E. Jenis Data 

Jenis data yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil validasi oleh ahli materi, ahli media, dan guru matematika serta 

angket respon siswa yang berupa masukan/komentar. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari: 

a.    Data yang diperoleh dari hasil validasi yang berupa penskoran terhadap perangkat yang 

dikembangkan dengan skala 1 sampai 5 untuk setiap butir kriteria. 

b.    Data dari angket respon terhadap perangkat yang dikembangkan yang berupa penskoran 

dengan skala 1 sampai 5 untuk setiap butir pernyataan. 

c. Tes hasil belajar 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah lembar penilaian RPP, lembar penilaian LKS, 

lembar pengelolaan pembelajaran, angket respon siswa, dan tes hasil belajar. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis, analisis kualitatif kualitatif dan kuantitatif 

digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan produk. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

menggambarkan penilaian kualitas produk, respon kuesioner siswa, dan tes prestasi. Hasil analisis data 

yang digunakan untuk perbaikan produk. Langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut. 

1. Analisis Data dari Validasi Perangkat Pembelajaran 

a. Menyatakan data kualitatif menjadi data kuantitatif. 

b. Hitung nilai rata-rata setiap aspek formula penilaian. 

   
   
 
   

 
 

             = skor rata-rata setiap aspek penilaian produk 

   
 
    = total skor masing-masing aspek penilaian produk 

            = jumlah setiap aspek evaluasi produk barang penilaian 

c. Menentukan Rata-rata dari setiap aspek penilaian produk dalam nilai-nilai kualitatif 

2. Angket Respon Siswa 

a. Menyatakan data kualitatif menjadi data kuantitatif. 

b. Hitung nilai rata-rata setiap aspek formula penilaian. 

   
   
 
   

 
 

             = skor rata-rata setiap aspek penilaian produk 

   
 
    = total skor masing-masing aspek penilaian produk 

            = jumlah setiap aspek evaluasi produk barang penilaian 

c. Menentukan Rata-rata dari setiap aspek penilaian produk dalam nilai-nilai kualitatif 

3. Lembar Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran 

Untuk lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran, perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan persentase sebagai berikut: 

  
                   

             
      

Keterangan: 

   : Persentase skor pengamatan pengelolaan pembelajaran  

Kemudian diperoleh persentase skor lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran. 
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4. Tes Hasil Belajar 

Data keefektifan produk diperoleh dari tes hasil belajar. Hasil tes belajar dikoreksi dan dinilai 

berdasarkan pedoman penskoran yang telah ditentukan. Langkah-langkah analisis keefektifan 

produk adalah sebagai berikut. 

a. Menghitung nilai yang diperoleh masing-masing siswa sesuai dengan pedoman penskoran. 

b. Setelah menghitung nilai siswa, kemudian menganalisis apakah siswa dapat dinyatakan 

tuntas atau tidak tuntas. Hal tersebut dapat dilihat melalui kriteria ketuntasan minimal yang 

telah ditentukan masing-masing sekolah. 

c. Menghitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal dengan cara: 

  
                           

                             
      

Keterangan: 

  : persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal 
Kemudian diperoleh kriteria ketuntasan belajar secara klasikal  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi hasil validasi perangkat pembelajaran oleh para 

ahli, hasil angket respon siswa, hasil keterlaksanaan pembelajaran, dan nilai tes hasil belajar yang dapat 

dilihat pada Tabel berikut ini. 

1. Kevalidan 

Hasil kevalidan perangkat pembelajaran dapat dilihat berdasarkan hasil validasi perangkat 

pembelajaran oleh ahli pembelajaran yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

TABEL 1. HASIL VALIDASI RPP 

No Aspek yang Dinilai Skor Nilai Kriteria 

1 Identitas mata pelajaran 4,55 A Sangat Baik 

2 Tujuan Pembelajaran 4,16 A Sangat Baik 

3 Pemilihan Materi 3,67 B Baik 

4 Pemilihan pendekatan dan metode pembelajaran 3,87 B Baik 

5 Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan Guided 

Discovery 

4,00 B Baik 

6 Pemilihan sumber belajar 4,00 B Baik 

7 Penilaian hasil belajar 3,80 B Baik 

Rata-rata 4,00 B Baik 

 

TABEL 2. HASIL VALIDASI LKS OLEH AHLI MATERI 

No Aspek yang Dinilai Skor Nilai Kriteria 

1 Guided Discovery 3,91 B Baik 

2 Kualitas materi LKS 4,20 A Sangat Baik 

3 Syarat Didaktik 4,3 A Sangat Baik 

Rata-rata 4,13 A Sangat Baik 

TABEL 3. HASIL VALIDASI LKS OLEH AHLI MEDIA 

No Aspek yang Dinilai Skor Nilai Kriteria 

1 Syarat Konstruksi 4,33 A Sangat Baik 

2 Syarat Teknis 4,64 A Sangat Baik 

3 Evaluasi 4,00 B Baik 

4 Keterlaksanaan 4,00 B Baik 

Rata-rata 4,24 A Sangat Baik 
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Berdasarkan Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3, maka perangkat pembelajaran dapat dikatakan valid 

karena telah memenuhi klasifikasi minimal baik.  

2. Kepraktisan 

Hasil kepraktisan perangkat pembelajaran dapat dilihat berdasarkan hasil analisis lembar pengamatan 

pengelolaan pembelajaran dan hasil analisis angket respon siswa yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

TABEL 4. HASIL ANALISIS LEMBAR PENGAMATAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan ke- Persentase (%) Nilai Konversi Kriteria 

1 100% A Sangat Baik 

2 88,23% A Sangat Baik 

3 100% A Sangat Baik 

Rata-rata Keseluruhan 96,07% A Sangat Baik 

TABEL 5. HASIL ANALISIS ANGKET RESPON SISWA 

No Aspek Penilaian Skor Rata-rata Nilai Kriteria 

1 Keterbantuan 4,2 A Sangat Baik 

2 Pendekatan Guided Discovery 4,1 A Sangat Baik 

3 Kemudahan 4,2 A Sangat Baik 

4 Kemenarikan 4,3 A Sangat Baik 

KESELURUHAN ASPEK 4,2 A Sangat Baik 

Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5, maka perangkat pembelajaran dapat dikatakan praktis karena telah 

memenuhi klasifikasi minimal baik. 

 

3. Keefektifan 

Hasil keefektifan perangkat pembelajaran dapat dilihat berdasarkan tes hasil belajar siswa yang dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

TABEL 6. ANALISIS TES HASIL BELAJAR 

Keterangan Ketuntasan Jumlah KKM 

Siswa yang tuntas 28 75 

Siswa yang tidak tuntas 4 

Persentase ketuntasan belajar 87% 

Klasifikasi ketuntasan Sangat Baik 

Berdasarkan Tabel 6, maka perangkat pembelajaran dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi 

klasifikasi minimal baik. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas, langkah-langkah pengembangan perangkat 

pembelajaran adalah Analisis, Design, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Produk yang 

dihasilkan dalam penelitian ini adalah RPP dan bahan ajar berbentuk LKS.  

Pada tahap analisis peneliti melakukan analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis 

karakteristik siswa. Pada tahap design, peneliti melakukan penyusunan draft bahan ajar berbentuk LKS, 

melakukan pengumpulan referensi, menyusun draft RPP, dan melakukan penyusunan instrumen-

instrumen penelitian. Penyusunan draft LKS disesuaikan dengan pendekatan Guided Discovery, kualitas 

materi LKS, syarat didaktik, syarat konstruksi, syarat teknis, evaluasi, dan keterlaksanaan.  

Guided Discovery (penemuan terbimbing) merupakan salah satu metode pembelajaran matematika 

yang dapat menuntut siswa untuk berperan aktif saat proses pembelajaran. Menurut Markaban (2006: 15), 

Pembelajaran dengan model penemuan terbimbing dapat diselenggarakan secara individu atau kelompok. 

Model ini sangat bermanfaat untuk mata pelajaran matematika sesuai dengan karakteristik matematika 

tersebut. Guru membimbing siswa jika diperlukan dan siswa didorong untuk berpikir sendiri sehingga 
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dapat menemukan prinsip umum berdasarkan bahan yang disediakan oleh guru dan sampai seberapa jauh 

siswa dibimbing tergantung pada kemampuannya dan materi yang sedang dipelajari.  

Dengan model penemuan terbimbing siswa dihadapkan kepada situasi dimana siswa bebas 

menyelidiki dan menarik kesimpulan. Terkaan, intuisi dan mencoba-coba (trial and error) hendaknya 

dianjurkan dan guru sebagai penunjuk jalan dan membantu siswa agar mempergunakan ide, konsep dan 

ketrampilan yang sudah mereka pelajari untuk menemukan pengetahuan yang baru. Dalam model 

pembelajaran dengan penemuan terbimbing, peran siswa cukup besar karena pembelajaran tidak lagi 

terpusat pada guru tetapi pada siswa. Guru memulai kegiatan belajar mengajar dengan menjelaskan 

kegiatan yang akan dilakukan siswa dan mengorganisir kelas untuk kegiatan seperti pemecahan masalah, 

investigasi atau aktivitas lainnya.  

Pengembangan LKS disesuaikan dengan kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, 

kelayakan kegrafikaan, dan kesesuaian dengan Guided Discovery. LKS diserahkan kepada para ahli 

pembelajaran untuk memperoleh penilaian. Menurut Nieveen (1999: 126-127) kualitas bahan ajar yang 

dikembangkan haruslah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Valid berarti shahih atau sesuai 

dengan cara atau ketentuan yang seharusnya. Berikut merupakan tampilan tabel ilustrasi kualitas produk 

pembelajaran menurut Nieveen yaitu valid, praktis, dan efektif.  

 

 
GAMBAR 1. KUALITAS PRODUK PEMBELAJARAN MENURUT NIEVEEN 

 

Berdasarkan penilaian oleh validator diperoleh skor 4,13 dari ahli materi dengan kriteria Sangat Baik 

dan pada nilai konversi A. Hasil validasi dari ahli media memperoleh skor 4,24 dengan kriteria Sangat 

Baik dan pada nilai konversi A. 

RPP yang dikembangkan disusun berdasarkan kesesuaian dengan Guided Discovery. Setelah RPP 

disetujui oleh dosen pembimbing, kemudian RPP diserahkan kepada para ahli untuk memperoleh 

penilaian. Berdasarkan penilaian oleh validator diperoleh skor 4,00 dengan kriteria Baik dan pada nilai 

konversi B. 

Pada tahap implementasi, peneliti melakukan uji coba produk yang telah dikembangkan, 

melaksanakan tes hasil belajar, dan membagikan angket respon siswa. Tes hasil belajar bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan penggunaan LKS dalam pembelajaran. Berdasarkan tes hasil belajar yang telah 

dilaksanakan, diperoleh persentase ketuntasan sebesar 87% dengan kriteria sangat baik. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa LKS dan RPP sangat efektif digunakan dalam pembelajaran. Selain mengadakan tes 

hasil belajar, peneliti juga menggunakan lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran untuk mengetahui 

kepraktisan RPP. Berdasarkan pengisian lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran diperoleh rata-

rata persentase skor sebesar 96,07%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa RPP praktis digunakan dalam 

pembelajaran. Setelah itu peneliti membagikan angket respon siswa. Angket respon siswa bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan penggunaan LKS dalam pembelajaran. Berdasarkan angket respon siswa yang 

telah dibagikan diperoleh rata-rata sebesar 4,19 dengan kriteria Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa LKS sangat praktis digunakan dalam pembelajaran.  

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah tahap evaluasi (Evaluation). Pada tahap ini peneliti 

melakukan analisis kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses penelitian kemudian memperbaiki 

kesalahan-kesalahan tersebut.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh dua ahli, RPP yang dikembangkan dinyatakan valid 

karena memenuhi klasifikasi minimal baik yaitu dengan rata-rata skor 4,00 dari skor maksimal 5. 

Penilaian yang dilakukan oleh tiga ahli, LKS yang dikembangkan dinyatakan Sangat Valid 

karena memenuhi klasifikasi minimal baik. Penilaian oleh ahli materi mendapatkan rata-rata skor 
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4,13 dari skor maksimal 5 dengan klasifikasi sangat baik, sedangkan penilaian oleh ahli media 

mendapatkan rata-rata skor 4,24 dari skor maksimal dengan klasifikasi sangat baik. 

2. Berdasarkan penilaian tiap-tiap aspek dalam lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran, RPP 

yang dikembangkan dinyatakan sangat praktis karena memenuhi klasifikasi baik yaitu dengan 

rata-rata sebesar 96,07%. Berdasarkan angket respon siswa, LKS dinyatakan sangat praktis 

karena memenuhi klasifikasi minimal baik yaitu dengan rata-rata skor 4,19 dari skor maksimal 5. 

3. Berdasarkan tes hasil belajar yang dilakukan pada akhir penelitian, RPP dan LKS dikatakan 

sangat efektif. Hal ini ditunjukkan oleh persentase ketuntasan klasikal siswa sebesar 87% 

sehingga ketuntasan klasikal siswa berada pada klasifikasi baik. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan perangkat pembelajaran dengan pendekatan 

Guided Discovery maka dapat disampaikan berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan yaitu 

perangkat pembelajaran pada materi barisan dan deret dengan pendekatan Guided Discovery ini 

seterusnya dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran matematika dan bagi pembaca yang tertarik 

dengan penelitian ini dapat mengembangkan perangkat pembelajaran dengan pendekatan Guided 

Discovery pada materi yang lain. 
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