
ISSN 2407-9189                                           The 4
th 

University Research Coloquium 2016 

 

 

 

184 

PELATIHAN PENGGUNAAN PERMAINAN LEGO  

DALAM PEMBELAJARAN PECAHAN 

 
Muhamad Toyib

1)
, Sri Rejeki

2)
, Fitri Kurniawan

3) 

123
FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta 

1
email: Muhamad.Toyib@ums.ac.id 

 
Abstract 

This community service is aim at: (a) introduce the use of LEGO in fraction learning to 

teachers of SMP Muhammadiyah in Surakarta and its vicinity ;(b) hold workshop and training 

of teachers in implementing teaching kit by means of LEGO as media. The training was 

conducted in SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta 9 June 2016. The 

participants were teachers of SMP Muhammadiyah in Surakarta and its vicinity. It was done 

through phases as follows: preparation, consist of internal and external coordination; the 

implementation phase which covers the introduction and training of LEGO as media in 

mathematic learning. 12 teachers from 5 Muhammadiyah school in Surakarta participated in 

this community service. They have technically trained with new experiences using LEGO as 

media in fraction learning and developed fraction learning kit given; the participants were fully 

engaged during the training of using LEGO in fraction learning. There were feedbacks and 

necessity towards the kit model of LEGO to improve. 
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1. PENDAHULUAN  

Hasil Studi TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) 

tahun 2011 menyatakan bahwa Indonesia 

berada pada ranking 38 dari 42 negara, 

dengan rata-rata skor matematika siswa di 

Indonesia berada di bawah rata-rata skor 

Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa 

Indonesia tertinggal dari negara-negara lain 

termasuk negara tetangga di Asia Tenggara. 

Selain itu, dari hasil studi ini terlihat bahwa 

pendidikan matematika di Indonesia selama 

ini terfokus pada kecakapan teknis dan belum 

sampai pada proses bernalar sehingga 

sebagian besar siswa hanya mampu 

mengejakan soal pada level menengah saja. 

Kondisi di lapangan yang ada selama ini 

menunjukkan aktivitas pembelajaran masih 

banyak didominasi oleh guru atau teacher 

centered. Siswa hanya diberi kesempatan 

beraktivitas dalam proses pembelajaran saat 

mengerjakan latihan soal saja, sehingga 

mindset yang beredar menyebutkan pelajaran 

matematika adalah hafalan rumus yang 

kemudian diikuti dengan latihan soal. 

Beberapa soal yang lain diberikan secara 

aplikatif dalam bentuk soal cerita, namun 

dalam praktiknya banyak guru yang 

mengajarkan matematika hanya dengan 

memaksa siswa untuk mengerjakan soal-soal 

tersebut tanpa memberikan dan mengajak 

siswa bernalar, berpikir dan menemukan 

sendiri konsep yang akan dipelajari. Kondisi 

ini mengakibatkan matematika selalu menjadi 

momok yang menakutkan para siswa baik dari 

sisi materi maupun gurunya. 

  Mengajar matematika yang efektif 

memerlukan pemahaman tentang apa yang 

siswa ketahui sebelumnya dan perlukan untuk 

belajar dan kemudian memberikan tantangan 

dan mendukung mereka untuk 

mempelajarinya dengan baik (NCTM, 2000: 

20). Salah satu inovasi yang mengakomodasi 

pengetahuan awal, memberikan tantangan, 

dan mendukung kreativitas siswa adalah 

mengintegrasikan permainan edukatif dalam 
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pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Swiya Nath (2014:73) yang menyebutkan 

bahwa siswa belajar melalui permainan. 

Permainan edukatif adalah aktivitas bermakna 

yang didalamnya terdapat urutan kegiatan 

tertentu sesuai aturan yang dibuat guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Abu Blame 

dalam Najdi dkk, 2012 : 11). Samir Najdi dan 

Randa El Sheikh (2012 : 50) menyebutkan 

beberapa keuntungan penerapan permainan 

edukatif dalam pembelajaran yaitu: 

1) alat yang baik untuk mempromosikan 

kemampuan siswa dan membantu siswa 

memperoleh keuntungan maksimal dari 

proses pembelajaran,  

2) dapat mengembangkan sikap positif 

terhadap pembelajaran.  

Konstruksi pengetahuan dan konsep akan 

lebih mudah jika berangkat dari pengalaman 

nyata yang dekat dengan siswa, terkait dengan 

realitas, mudah dibayangkan (imaginable), 

berwujud suatu kegiatan dan kebiasaan yang 

sering dilakukan. Salah satu permainan yang 

dikenal siswa saat ini adalah permainan 

LEGO.  

Permainan LEGO yang harusnya lebih 

mudah digunakan dan menarik untuk 

diterapkan/dilakukan menjadi sesuatu yang 

asing bagi siswa. Hal tersebut disebabkan 

dalam proses pembelajaran guru sudah 

menggunakan teknologi, namun demikian 

penerapan teknologi hanya sebatas pada alat 

untuk memperoleh dan mempresentasikan 

materi saja, sehingga melupakan media 

pembelajaran berupa alat peraga fisik yang 

manfaatnya lebih besar untuk membangun 

konsep matematika. Selain itu, seiring dengan 

pesatnya perkembangan teknologi dan 

informasi yang semakin menjamur 

permainan-permainan non elektronik saat ini 

menjadi terpinggirkan. Siswa lebih mengenal 

teknologi, internet dan games non edukatif 

yang dapat dengan mudah diunduh dari  

smartphone  mereka. Inilah tantangan seorang 

guru SMP mitra kami yang bukan hanya 

bertugas menyampaikan materi matematika 

dengan menyenangkan akan tetapi harus 

mampu memfasilitasi pembelajarang dengan 

media pembelajaran yang menarik sehingga 

mampu menumbuhkan kreativitas siswa. 

Berangkat dari situasi dan kondisi di atas, 

tim pengabdian merasa perlu mengadakan 

pengabdian kepada masyarakat untuk 

mentransfer pengetahuan agar para guru SMP 

mendapatkan pemahaman tentang penerapan 

permainan LEGO dalam pembelajaran 

matematika. Pada pengabdian kali ini hanya 

dibatasi pada penggunaan LEGO pada 

pembelajaran pecahan. Tujuannya adalah agar 

guru-guru SMP dapat mengetahui dan 

mengaplikasikan pengetahuan mengenai 

penggunaan LEGO pada pembelajaran 

pecahan yang diperoleh dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di sekolah mereka.   

 

2. KAJIAN LITERATUR  

a)  Permainan LEGO 

Permainan adalah kegiatan yang sering 

bahkan disukai oleh siswa. Banyak jenis 

permainan yang ada pada jaman sekarang dari 

permainan konvensional maupun permainan 

online. Salah satu permainan yang dikenal 

siswa saat ini adalah permainan LEGO. Pada 

saat ini permainan LEGO kembali booming 

dan menjadi terkenal setelah muncul LEGO 

the movie, Sehingga mincul bentuk-bentuk 

LEGO yang lebih variatif. 

Secara tidak sadar bentuk-bentuk LEGO 

ternyata dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, hal tersebut sudah dilakukan di 

beberapa sekolah di Eropa. Hugh Myott, salah 

satu Kepala sekolah (dalam Guardian, 2015) 

menyebutkan bahwa LEGO dapat 

memunculkan/ mempercepat krativitas siswa 

dan membangun kerjasama, serta 

memfasilitasi guru untuk lebih berkonsentrasi 

pada proses pembelajaran. Permainan LEGO 
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berkaitan kuat dengan kecakapan matematika 

dan sangat efektif digunakan untuk 

mengenalkan dan memperkuat kemampuan 

matematika (Nath dkk, 2014: 80). Disinilah 

peran permainan LEGO dapat diangkat 

sebagai suatu pendekatan pembelajaran 

matematika atau di gunakan sebagai media 

pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

di SMP.  Diharapkan dengan permainan 

LEGO, siswa lebih mudah memahami konsep 

matematika dan mengembangkan kreativitas 

sehingga tercipta iklim belajar yang 

menyenangkan. 

Penggunaan Permainan LEGO dalam 

pembelajaran merupakan langkah inovasi 

dalam pembelajaran matematika, sehingga 

siswa mampu menguasai kemampuan yang 

esensial, diantaranya adalah: 1) Kemampuan 

pemecahan masalah: pemahaman latihan 

pemecahan masalah matematika, penalaran, 

ketekunan, ketepatan, dan pemodelan; 2) 

Kemampuan yang komprehensif: melakukan 

pembelajaran matematika melalui aktifitas 

yang meliputi bilangan, operasi, aljabar, 

pengukuran, geometri, statistika dan peluang; 

3) Kemampuan kolaborasi: kemampuan siswa 

untuk bekerja sama dalam tim maupun 

individu; 4) Kemampuan Komunikasi: 

mengemukakan pendapat, mendengarkan 

pendapat dan menyajikan penyelesaian. 

Kemampuan tersebut diharapkan mampu 

diperoleh melalui kegiatan pembelajaran yang 

memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

mengembangkan potensi dalam memahami 

materi-materi yang dijadikan standar dalam 

kurikulum. Kegiatan pembelajaran seperti itu 

sejalan dengan kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengkontruksi konsep dengan tahapan 

pembelajaran “mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/ eksperimen, 

mengasosiasikan/ mengolah informasi dan 

mengkomunikasikan” (Kemdikbud, 2013). 

Terdapat banyak aktivitas yang sudah 

dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan block-

block LEGO. Berbagai konsep matematika 

dapat dipelajari dengan bantuan permainan 

LEGO diantaranya adalah:  

1) konsep pecahan diperoleh dengan 

memanfaatkan variasi bentuk dari 

LEGO;  

2) konsep statistika (mean dan mode) 

dipelajari dengan menyusun LEGO 

dalam chart; 

3) konsep barisan dan deret didapat dengan 

memvisualisasikan suatu deret bilangan 

dengan luasan daerah yang tersusun 

dengan LEGO;  

4) konsep luas dan keliling dicari dengan 

memperkirakan luas dan keliling suatu 

bentuk block LEGO dengan bantuan 

kertas satuan; dan lain sebagainya. 

b) Pembelajaran Pecahan menggunakan 

LEGO 

Konsep pecahan merupakan salah satu 

konsep yang harus dikuasai siswa mulai dari 

tingkat dasar, mulai dari pemahaman siswa 

mengenai bilangan pecahan, penjumlahan 

pecahan, perkalian pecahan, sampai dengan 

aplikasi pada permasalahan nyata. 

Mengetahui dan mengaplikasikan konsep 

matematika dalam konteks diluar matematika 

(permasalahan nyata) merupakan salah satu 

standar yang ditetapkan NCTM (NCTM 2000, 

hal 274). Block-block LEGO yang memiliki 

variasi bentuk serta warna-warna yang 

beragam dapat mewakili atau 

menginterpretasikan bentuk dari dunia nyata. 

Selanjutnya akan diberikan contoh 

pembelajaran pecahan dengan memanfaatkan 

LEGO. 

Pada awal pembelajaran pecahan, 

diberikan apersepsi berupa cerita perkebunan 

tulip yang sudah terkenal karena bentuk yang 

indah dan memiliki warna yang cantik. Mulai 

dari sejarah atau asal mula bunga tulip sampai 
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pada negara yang membudidayakannya dan 

festival-festival yang diselenggarakan tiap 

tahunnya. Warna bunga tulip yang beragam 

dapat diwakili dengan warna-warna pada 

LEGO sehingga siswa dapat menggunakan 

LEGO untuk menyusun perkebunan tulip 

sesuai dengan konteks yang diberikan. 

Aktivitas pembelajaran ini terdiri dari dua 

bagian untuk konteks perkebunan tulip. Untuk 

menjawab permasalahan pada masing-masing 

bagian, pertanyaan diajukan pada saat diskusi 

yang melibatkan seluruh siswa dapat 

memperkaya konsep matematika dalam 

kegiatan tersebut. 

Pada aktivitas pertama, dibutuhkan 

crayon atau pensil warna untuk memberi 

warna putih, biru, kuning, merah pada bunga 

tulip dan membuat model himpunan pecahan. 

Menggunakan empat warna tersebut, siswa 

menyusun model yang diberikan, menemukan 

nilai pecahan yang belum ditentukan untuk 

tulip warna merah, dan merubah nilai pecahan 

menjadi bentuk persentase. Pertanyaan-

pertanyaan berikut dapat diajukan untuk 

mendukung pembelajaran: 

1) Jelaskan proses pemberian warna bunga 

tulip. Bagaimana cara kalian mewarnai 

tulip dengan pecahan yang diberikan? 

2) Ketika mewarnai bunga tulip, pecahan 

mana yang paling sulit untuk ditentukan 

warnanya? Kenapa? 

3) Deskripsikan beberapa metode yang 

berbeda yang dapat digunakan untuk 

menemukan nilai pecahan tulip merah. 

4) Bagaimana pecahan berkaitan dengan 

persentase? 

Aktivitas kedua menggambarkan situasi 

panen perkebunan tulip. Pertama-tama aljabar 

digunakan untuk menghitung banyaknya 

pohon bunga tulip di perkebunan yang 

diilustrasikan pada gambar. Kemudian 

diminta menemukan berapa lama panen dapat 

diselesaikan dengan skenario berbeda yang 

diberikan. Pada bagian akhir, menentukan 

rasio yang diaplikasikan untuk menyelesaikan 

permasalahan. Pertanyaan-pertanyaan berikut 

dapat diajukan untuk memperjelas 

pembelajaran: 

1) Jelaskan bagaimana persamaan yang 

ditemukan berkaitan dengan luas daerah 

dalam gambar. 

2) Bagaimana skala bunga tulip 

berpengaruh pada banyaknya bunga 

tulip? 

3) Siapa yang dapat mendefinisikan rasio? 

4) Bisakan memberikan contoh dari rasio? 

5) Bisakah memberikan yang bukan 

contoh? 

Dari dua aktivitas tersebut diharapkan 

dapat menentukan model pecahan dan 

menghitung persentase, menyusun persamaan 

yang mengilustrasikan bagaimana 

menentukan perkalian objek melalui 

pengelompokkan, menganalisis bagaimana 

perubahan rasio mempengaruhi hasil 

perhitungan, dan mengaplikasikan rasio dalam 

permasalahan kontekstual. Kedua aktivitas ini 

digunakan dalam kegiatan simulasi pada saat 

tahap pelaksanaan.  

 
3. METODE  

Pengabdian kepada Masyarakat dengan 

program pelatihan ini dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 

Surakarta pada tanggal 9 Juni 2016. Peserta 

dari kegiatan ini adalah guru-guru SMP 

Muhammadiyah di Surakarta dan sekitarnya.  

Tahap persiapan merupakan tahap awal 

sebelum pelaksanaan pengabdian. Pada tahap 

ini ada beberapa hal yang dilakukan,  yaitu: 

(a) koordinasi internal, dilaksanakan oleh tim 

untuk merencanakan hal-hal sebagai berikut:  

1) pelaksanaan pelatihan secara konseptual 

dan prosedural;  

2) mempersiapkan instrumen pengabdian 

presensi, slide, dan bahan pelatihan; 

3) kebutuhan konsumsi, lokasi, 

dokumentasi, dan sebagainya.,  
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(b) koordinasi eksternal, yang dilakukan 

dengan pihak luar terkait. 

Tahap pelaksanaan pelatihan terbagi pada 

tahap pembukaan, pemaparan materi, simulasi 

dan diskusi. Metode ceramah digunakan untuk 

memaparkan materi tentang penggunaan 

LEGO dalam pembelajaran matematika. 

Kegiatan simulasi dilakukan untuk 

mengenalkan peserta aktivitas pembelajaran 

pecahan menggunakan LEGO. Selanjutnya 

dilanjutkan dengan diskusi untuk memperoleh 

masukan dan saran dari seluruh peserta. 

Peserta pelatihan juga diberikan kesempatan 

seluas-luasnya untuk menyumbangkan ide, 

pendapat dan gagasannya terkait materi 

pelatihan. 

  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengabdian kepada Masyarakat ini 

dilaksanakan pada 9 Juni 2016 di SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, 

Surakarta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian 

masyarakat melalui pelatihan penggunaan 

LEGO dalam pembelajaran pecahan bertujuan 

untuk: (a) mengenalkan penggunaan LEGO 

dalam pembelajaran pecahan bagi guru-guru 

SMP Muhammadiyah di Surakarta dan 

sekitarnya; (b) memberikan pelatihan bagi 

guru-guru dalam mengimplementasikan 

lembar aktivitas dengan menggunakan LEGO 

sebagai media pembelajaran. Berdasarkan 

observasi dan perijinan dengan sekolah mitra, 

17 guru matematika akan berpartisipasi dalam 

pelatihan ini. Guru-guru tersebut berasal dari 

SMP Muhammadiyah Program Khusus 

Kottabarat Surakarta sebanyak 3 orang, SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta sebanyak 4 

orang, SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

sebanyak 4 orang, SMP Muhammadiyah Al-

Kautsar Program Khusus Kartasura sebanyak 

3 orang, dan SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura sebanyak 3 orang. Akan tetapi pada 

saat pelaksanaan, hanya terdapat 12 guru yang 

dapat hadir dan berpartisipasi dalam pelatihan. 

Tahap pelaksanaan pelatihan terbagi pada 

tahap pembukaan, pemaparan materi, simulasi 

dan diskusi. Pada tahap pembukaan diawali 

dengan sambutan dari kepala sekolah SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 

Surakarta yang  di dalamnya menyampaikan 

ucapan terima kasih atas kepercayaan dan 

kerjasama yang terjalin antar amal usaha 

muhammadiyah yaitu sekolah-sekolah 

muhammadiyah dan UMS. Pihak sekolah 

membuka pintu selebar-lebarnya terhadap 

hasil-hasil pengembangan yang dilakukan di 

tingkat perguruan tinggi untuk 

diimplementasikan di sekolah-sekolah. 

Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan 

kompetensi dan potensi guru sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang undang supaya 

guru semakin maju dan terus berkreasi. Selain 

itu, dosen juga dapat melakukan pengabdian 

kepada masyarakat sebagai unsur dalam 

pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. 

Tahap kedua yakni penyajian materi 

mengenai pengenalan penggunaan LEGO 

dalam pembelajaran pecahan. Pemaparan ini 

dimulai dengan mengajak peserta untuk 

memperhatikan bahwa LEGO memiliki 

variasi bentuk dan warna yang beragam, 

secara tidak sadar hal ini dapat dimanfaatkan 

dalam pembelajaran (lihat Gambar 1). 

Pemanfaatan LEGO telah dilakukan dalam 

pembelajaran matematika, hal ini ditunjukkan 

dengan hasil-hasil pengembangan 

pembelajaran pada berbagai konten 

matematika mulai dari bilangan, aljabar, 

geometri, dan statistika. 

Setelah pemaparan materi, selanjutnya 

adalah tahap simulasi. Tahap ini dilakukan 

untuk mengenalkan aktivitas-aktivitas 

pembelajaran pecahan menggunakan LEGO. 

Peserta diminta menyelesaikan dua aktivitas 

pembelajaran. Aktivitas ini berdasarkan pada 

permaslahan kontekstual yaitu tentang 

pekebunan bunga tulip. Variasi warna bunga 
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tulip yang bermacam-macam dapat 

dimodelkan dengan LEGO. 

 

 
Gambar 1. Pemaparan Materi 

 

Pada aktivitas pertama, peserta 

menggunakan crayon untuk memberi warna 

putih, biru, kuning, merah pada bunga tulip 

berdasarkan model himpunan pecahan 

menggunakan LEGO yang mereka susun. 

Menggunakan empat warna tersebut, peserta 

menyusun model yang diberikan, menemukan 

nilai pecahan yang belum ditentukan untuk 

tulip warna merah, dan merubah nilai pecahan 

menjadi bentuk persentase. Salah satu 

pertanyaan pada aktivitas ini dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2. Permasalahan Pecahan 

 Aktivitas kedua menggambarkan situasi 

panen perkebunan tulip. peserta pertama-tama 

diminta menggunakan aljabar untuk 

menghitung banyaknya pohon bunga tulip di 

perkebunan yang diilustrasikan pada gambar. 

Kemudian peserta diminta menemukan berapa 

lama panen dapat diselesaikan dengan 

skenario berbeda yang diberikan. Pada bagian 

akhir, peserta menentukan rasio yang 

diaplikasikan untuk menyelesaikan 

permasalahan. Kegiatan pada kedua aktivitas 

ini dilakukan saat tahap simulasi dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

Terakhir adalah tahap diskusi, pada tahap 

ini peserta berdiskusi tentang hal-hal yang 

mereka alami disaat menyelesaikan aktivitas-

aktivitas pada tahap simulasi. Beberapa 

masukan dan saran yang disampaikan peserta 

adalah sebagai berikut: 

1) Penggunaan LEGO dalam pembelajaran 

pecahan baru mereka kenal pada kegiatan 

pelatihan ini, sehingga dapat dilakukan 

pengembangan yang lebih lanjut baik 

pada pembelajaran pecahan maupun 

pembelajaran materi lainnya. 

2) Perangkat LEGO yang akan dipakai 

sebaiknya disesuaikan baik jumlah, 

bentuk dan warnanya sehingga aktivitas 

yang direncanakan dapat berjalan dengan 

lancar. 

3) Untuk melaksanakan pembeljaran 

menggunakan LEGO diperlukan intruksi 

dan panduan yang jelas dan sistematis 

dalam setiap aktivitasyang dirancang. 

 

 
(a) 
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(b) 

Gambar 3. Kegiatan Simulasi 

 

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian 

ini, jumlah peserta guru SMP Muhammadiyah 

sudah mewakili dari sekolah-sekolah SMP 

Muhammadiyah di Surakarta dan sekitarnya 

yaitu sebanyak 12 orang yang berasal dari 5 

SMP Muhammadiyah  di Surakarta dan 

Kartasura. Secara teknis, mereka telah 

memperoleh pengalaman baru melalui 

pelatihan penggunaan LEGO sebagai media 

dalam pembelajaran pecahan dan diharapkan 

dapat melakukan pengembangan pada lembar 

aktivitas yang diberikan berdasarkan masukan 

dan saran yang mereka diskusikan bersama. 

Dari dua aktivitas pada pembelajaran 

pecahan yang diberikan sebagai contoh 

aktivitas, diharapkan peserta dapat menyusun 

atau merancang aktivitas-aktivitas yang 

berpangkal pada permasalahan kontekstual 

yang dapat dimodelkan dengan memanfaatkan 

LEGO dan mengkontruksikan langkah-

langkah pembelajaran untuk memperoleh 

konsep matematika yang akan dikuasai siswa.  

Terdapat beberapa kendala dalam 

pelaksanaan pengabdian ini, yaitu: satu guru 

memiliki kepentingan lain sehingga terpaksa 

meninggalkan pelatihan sebelum kegiatan 

berakhir. Kendala kedua yaitu LEGO yang 

digunakan belum disesuaikan dengan 

kebutuhan pada aktivitas saat kegiatan 

simulasi sehingga pelaksanaanya 

membutuhkan waktu lebih banyak untuk 

menyamakan persepsi seluruh peserta.  

   

5. SIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

pengabdian ini adalah kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat yang pada kesempatan ini 

sasarannya adalah guru-guru SMP 

Muhammadiyah di Surakarta dan sekitarnya 

dalam bentuk pelatihan penggunaan LEGO 

dalam pembelajaran pecahan dapat berjalan 

dengan lancar. Peserta pengabdian yang pada 

awalnya belum pernah memanfaatkan LEGO 

dalam pembelajaran secara teknis 

memperoleh pengalaman baru penggunaan 

LEGO dalam pembelajaran pecahan setelah 

mengetahui dan mengalami sendiri akivitas-

aktivitas yang dirancang. Akhirnya, harapan 

yang muncul adalah guru-guru dapat 

terdorong untuk mengembangkan 

pembelajaran matematika dengan 

menggunakan LEGO sehingga hal ini 

berimplikasi nantinya pada kualitas bahan ajar 

serta pembelajaran matematika menjadi 

semakin baik. Disarankan perlunya 

perlengkapan LEGO yang telah disesuaikan 

kebutuhannya dengan lembar aktivitas yang 

telah disusun agar kegiatan pembelajaran 

tercipta lebih efisien dan menyenangkan. 
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