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Abstrak—Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan alat perga berbasis Metode 

Montessori yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa SD di 

Yogyakarta.Pengembangan alat peraga tersebut ditinjau dari ciri-ciri, kualitas, dan 

dampak afektif pada penggunaan alat peraga berbasis Montessori. Pengujian kualitas 

alat peraga dilakukan oleh 4 validator yaitu pakar pembelajaran Montessori, pakar 

pembelajaran Matematika, Guru SD kelas I, dan Siswa SD kelas I. Pegembangan alat 

peraga meliputi lima tahapan, yaitu: (1) kajian Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar, (2) analisis kebutuhan, (3) produksi alat peraga, (4) pembuatan instrumen 

validasi alat peraga, (5) validasi dan uji coba terbatas. Alat peraga yang dihasilkan 

melalui tahap pengembangan tersebut adalah prototipe final alat peraga yang siap 

diuji pada lingkup yang lebih luas 

Hasil penelitian menunjukan bahwa alat peraga yang dikembangkan mengandung 

lima ciri-ciri yaitu menarik, bergradasi, auto-correction, auto-education, dan 

kontekstual. Selain itu, rerata validasi yang didapatkan sebesar 3.65.Hasil tersebut 

menunjukan alat peraga memiliki kualitas yang “sangat baik”.Pada pengujian 

lapangan terbatas juga didapati bahwa alat peraga memiliki dampak afektif berupa 

peningkatan minat dan konsentrasi siswa dalam belajar.Melalui hasil tersebut, 

disarankan agar pembelajaran Matematika di kelas I dapat menggunakan alat peraga 

yang telah teruji. 

 

Kata kunci:alat peraga, pengmbangan, montessori, kualitas, dampak afektif 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar merupakan salah satu aktivitas  pemaknaan kehidupan 

sehari-hari yang melibatkan pemikiran yang matematis. Pandangan tersebut menempatkan Matematika 

sebagai ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan siswa.Sehingga penyelenggaraan pembelajaran 

Matematika semestinya bermula dari konsep yang konkret yang mudah dikenali siswa, kemudian 

perlahan menuju pada konsep yang lebih abstrak.Pembelajaran Matematika pada kelas bawah yaitu kelas 

1,2,dan 3 hendaknya dihadirkan dengan kemudahan-kemudahan tertentu yang disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik pada usia SD terutama kelas bawah menurut 

Piaget berada pada tahapan operasional konkret [1]. Tahapan operasional konkret merupakan tahapan di 

mana anak belum mampu mengasosiasikan konsep abstrak ke dalam mekanisme berfikir untuk 

memahami sesuatu.Sehingga anak mempunyai kecenderungan untuk lebih mudah memahami satu konsep 

melalui hal-hal yang bersifat konkret. 

Sebagian besar materi pada pembelajaran Matematika merupakan materi yang bersifat 

abstrak.Sehingga harus ada upaya dari guru untuk menyajikan materi pembelajaran dengan satu perantara 

yang memudahkan anak untuk mencerna materi pembelajaran.Meskipun demikian, dalam pelaksanaan 

dan penyajian pembelajaran Matematika, terbukti guru belum menyesuaikan dengan hakekat 

perkembangan peserta didik. Hasil studi video yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 

2007 menyatakan bahwa guru belum menggunakan teknik-teknik pembelajaran yang tergolong 

inovatif.Kelemahan pada penyelenggaraan pembelajaran tersebut berdampak pada pencapaian hasil 

belajar siswa. Menurut penelitian dari Programme for International Student Assesment (PISA), Indonesia 

merupakan Negara yang tergolong rendah dalam pencapaian hasil belajar Matematika. Melalui penelitian 

tersebut, Indonesia menduduki peringkat 57 dari 65 negara. Selain itu, terbukti bahwa 0,1 % siswa 

Indonesia hanya mampu mengerjakan soal yang menggunakan penalaraan dan sekitar 43,5 % atau hampir 

setengah tidak mampu menyelesaikan soal dasar dari PISA[2]. Selain dari PISA, penelitian yang 

dilakukan oleh Trends inInterational Mathematic and Science Study (TIMMS) juga menunjukan hasil 

yang relatif sama. Dalam penelitian tersebut, Indonesia menduduki posisi 36 dari 49 negara yang diteliti 

[3].Hal tersebut membuktikan adanya korelasi antara penyelenggaraan pembelajaran dengan hasil belajar 
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siswa pada pembelajaran matematika. Maka, yang harus diperbaiki di sini adalah proses pembelajaran 

yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan hakekat anak. 
Dewasa ini, banyak berkembang metode-metode belajar yang menawarkan berbagai kemungkinan-

kemungkinan belajar. Seperti halnya Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI), Problem 
based learning (PBL), Contextual based learning (CTL), dan metode belajar lainnya. Metode-metode 
tersebut pada umumnya menempatkan peserta didik sebagai pembelajar utama yang mengeksplorasi ilmu 
pengetahuan.Di antara metode-metode belajar tersebut terdapat metode belajar Montessori yang selalu 
menyelenggarakan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga.Alat peraga dalam metode Montessori 
digunakan untuk memperkenalkan peserta didik pada satu konsep pembelajaran.Alat peraga tersebut 
dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik tanpa dibatasi waktu dan standar pencapaian 
tertentu.Alat peraga didesain dengan konsep khusus sehingga memberikan kekhasan tersendiri. Kekhasan 
yang dimiliki oleh alat peraga Montessori adalah 4 ciri yang yaitu menarik, bergradasi, auto-
correction,danauto-education. Meskipun demikian, alat peraga berbasis Montessori belum diproduksi di 
Indonesia, sehingga para praktisi pendidikan yang akan mengimplementasikan metode Montessori harus 
melakukan import alat peraga. Hal tersebut menyebabkan biaya pengadaan alat peraga menjadi sangat 
mahal.Mahalnya biaya pengadaan tersebut berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua 
untuk bersekolah di sekolah berbasis Montessori.Melalui observasi langsung disalah satu sekolah 
Montessori pada bulan Januari 2013, peneliti mendapati bahwa mayoritas kalangan yang menyekolahkan 
anaknya di sekolah Montessori berasal dari kalangan menengah ke atas.Mahalnya biaya implementasi ini 
menyebabkan banyak sekolah di Indonesia yang tidak mampu menyelenggarakan pembelajaran berbasis 
Montessori. 

Pengadaan alat peraga Montessori di Sekolah Dasar nampaknya masih belum menjadi harapan karena 
ketersediaan alat peraga di Sekolah Dasar sendiri masih perlu mendapat perhatian.Melalui observasi yang 
dilakukan peneliti pada saat program pengakraban lingkungan SD (Probaling) 1 dan 2 serta kegiatan 
program pengalaman lapangan (PPL) dibeberapa Sekolah Dasar di Yogyakarta, ditemukan bahwa 
ketersediaan alat peraga pembelajaran masih sangat rendah.Banyak alat peraga yang belum dimanfaatkan 
dengan semestinya.Melihat latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk mengembangkan alat peraga 
matematika dengan harga yang relatif terjangkau oleh kebanyakan sekolah di Indonesia.Selain itu alat 
peraga Montessori yang dikembangkan dapat mendorong anak belajar secara mandiri, mendorong rasa 
ingin tahu yang tinggi, mendorong keinginan untuk bereksplorasi dalam mendapatkan pengetahuan-
pengetahuan yang baru, dapat menemukan sendiri kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan mudah 
dibuat karena memanfaatkan bahan-bahan dari lingkungan sekitar.  

Pemanfaatan benda-benda disekitar tersebut dapat menekan biaya produksi.Alat peraga yang 
terjangkau, akan menghilangkan anggapan bahwa Metode Montessori hanya untuk kalangan masyarakat 
dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.  Alat peraga yang dikembangkan oleh peneliti merupakan alat 
peraga berbasis Montessori yang mengadaptasi konsep alat peraga yang ditawarkan oleh Maria 
Montessori.Konsep alat peraga yang dibuat tersebut mengandung ciri-ciri auto-correction, auto-
education, menarik, bergradasi, dan kontekstual.Pengembangan alat peraga berbasis Montessori ini 
terangkum dalam penelitian pengembangan dengan lima siswa kelas I SD Kanisius Pugeran Yogyakarta 
sebagai sampel penelitian.Produk yang dihasilkan merupakan prototipe karena produk hanya diuji hingga 
lingkup lapangan terbatas. Berdasar solusi yang ditawarkan dan masalah yang ada, peneliti menentukan 
tujuan penelitian yaitu (1) mengetahui ciri-ciri alat peraga yang dikembangakan, (2) mengetahui kualitas 
alat peraga yang dikembankan, (3) dan mengetahui dampak afektif dari penggunaan alat peraga yang 
dikembangkan. Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat bagi sekolah, guru, siswa, calon guru, dan 
peneliti sendiri. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Referensi [4] mengatakan bahwa penelitian yang hendak menciptakan suatu produk baru kemudian 
diuji tingkat efektivitasnya tergolong dalam Research and Development (R&D). Berbeda dengan 
pengertian tersebut, Referensi [5] mengatakan bahwa Research and Development adalah model 
pengembangan berbasis industri dengan menggunakan penelitian yang telah didesain untuk membuat 
produk baru dengan ke-efektivitas-an, kualitas, dan standar tertentu. Pada penelitian ini, R and D lebih 
dipilih sebagai metode penelitian karena lebih relevan dengan tujuan dari penelitian ini yang akan 
menghasilkan produk baru. 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari dua ahli yaitu Sugiyono 
dan Brog & Gall.Referensi [4]mengungkapkan 11 model pengembangan yang dilakukan dalam penelitian 
R and D. Langkah tersebut adalah (1) mencari potensi masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, 
(4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba lapangan, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) 
revisi produk, dan (10) produksi masal. Kemudian langkah pengembangan yang diungkapkan oleh Borg 
dan Gall terdiri dari 11 langkah sebagai berikut, (1) pengumpulan informasi dan penelitian terkait, (2) 
perencanaan, (3) pembuatan produk, (4) pengujian lapangan terbatas, (5) revisi inti produk, (6) pengujian 
lapangan inti, (7) revisi produk secara operasional, (8) pengujian lapangan secara operasional, (9) revisi 
akhir produk, (10) produk akhir, (11) disemidasi dan implementasi. 
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 Kedua model pengembangan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.Model 
yang ditawarkan oleh Borg dan Gall terlalu sulit untuk dilakukan karena dalam pengujianya produk 
dilakukan dengan jumlah responden yang sangat besar.Meskipun demikian, model ini memiliki kelebihan 
pada sistematisasi langkah pengujian produk pada siswa sehingga memungkinkan peneliti untuk benar-
benar menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan siswa.Model dari Sugiyono merupakan model 
yang sederhana dan nampak mudah untuk dipahami. Meskipun demikian, model ini belum menunjukan 
langkah jelas dalam proses pengumpulan data tahap kedua, instrumen pengumpul data apa yang 
sebaiknya digunakan oleh peneliti. Kedua model tersebut juga belum dilengkapi dengan tahap 
penyusunan instrumen penelitian.Maka, kedua model tersebut dimodifikasi untuk menciptakan model 
pengembangan yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini. 

Model pengembangan yang telah dimodifikasi dalam penelitian ini terdiri dari lima tahapan 
umum (1) kajian  standar kompetensi dan kompetensi dasar, (2) analisis kebutuhan, (3) produksi alat 
peraga, (4) pembuatan instrumen validasi produk, dan (5) validasi alat peraga. Tahap pertama yaitu kajian 
standar kompetensi dan kompetensi dasar dilakukan berdasar kurikulum KTSP.Kajian dilakukan pada 
standar kompetensi 4.Melakukanpenjumlahandan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam 
pemecahan masalah dan kompetensi dasar 4.4 melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua 
angka.Tahap kedua yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan usaha dari peneliti untuk 
mengetahui seperti apa alat peraga yang akan dibuat. Analisis kebutuhan ini dilakukan pada siswa kelas I 
dan guru. 

Tahap ketiga yaitu produksi alat peraga dan albumnya.Produksi alat peraga sendiri mengacu 
pada empat langkah pembuatan diantaranya (1) pembuatan desain, (2) konsultasi desain dengan pakar, (3) 
perevisian desain, (4) pengadaan bahan dasar, dan (5) pembuatan alat peraga. Sementara album adalah 
manual cara penggunaan alat peraga. Album ini akan menjadi pegangan guru dalam mengajarkan 
penggunaan alat peraga pada anak. 

Tahap keempat dalam proses pengembangan ini adalah penyusunan instrumen validasi produk. 
Instrumen yang akan digunakan. Instrumen tersebut berupa tes uraian, kuesioner, wawancara, dan 
observasi.Tes uraian digunakan sebagai pretest dan posttest, kuesioner digunakan untuk mengetahui 
kualitas alat peraga, dan wawancara digunakan untuk mengetahui dampak afektif dari penggunaan alat 
peraga.  Pada instrumen tes dan kuesioner dilakukan validasi, namun pada instrumen wawancara dan 
observasi tidak dilakukan validasi dengan asumsi bahwa instrumen penelitian adalah peneliti 
sendiri[6].Wawancara yang digunakan merupakan wawancara tak terstruktur dan observasi adalah jenis 
observasi partisipatif.Instrumen tes melalui dua tahap validasi yaitu validasi expert judgment oleh pakar 
pembelajaran Matematikan dan uji validitas empiris dan reliabilitas empiris.Instrumen kuesioner melalui 
tahap uji keterbacaan dan expert judgement oleh pakar pembelajaran matematika, pakar bahasa, guru dan 
uji empiris pada siswa. 

Tahap terakhir atau tahap kelima adalah validasi alat peraga papan penjumlahan dan 
pengurangan. Validasi dilakuakan oleh pakar pembelajaran Matematika, Montessori, Guru, dan siswa 
kelas I. Selain itu pada tahap ini dilakukan Uji coba lapangan terbatas pada kelompok siswa yang belum 
belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan dua angka. 
 Analisis data pada penelitian ini mengacu pada masing-masing instrumen yang digunakan.Pada 
instrument kuesioner dilakukan persentase pada jawaban yang siswa kemudian dihitung reratanya. Data 
yang didapat akan dikonversikan menurut kategori dari[7]. 

TABEL 1. KATEGORI PENILAIAN KUESIONER 
Interval Kategori 

X  +      1,80 Sbi Sangat Baik 

      + 0,60 Sbi< X ≤        + 1, 80Sbi Baik 

       – 0,60 Sbi < X ≤        + 0,60Sbi Cukup Baik 

      – 1,80 Sbi < X ≤        – 0,60Sbi Kurang Baik 

X ≤         – 1,80Sbi Tidak baik 

Kemudiaan tes uraian dilakukan pensekoran dengan kriteria  

 

TABEL 2. KRITERIA PENILAIAN KUESIONER 
Skor Kriteria 

4 Langkah-langkah benar dan jawaban benar 

3 Langkah-langkah benar dan jawaban salah 

2 Langkah-langkah salah dan jawaban benar 

1 Langkah-langkah salah dan jawaban salah 

Setiap siswa akan dihitung nilainya berdasar rumus. 

 

 Nilai = 
                        

             
       

 

(1) 
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Setelah nilai seluruh siswa terpetakan akan dihitung rerata satu kelas dengan menggunakan rumus. 

 

 

 

Rerata dari pretest dan posttest akan dibandingkan dengan menggunakan diagram batang untuk melihat 

persentase peningkatan yang dihitung dengan rumus  

 

                               
                            

             
         

Analisis data pada hasil observasi dan wawancara dilakukan dengan 4 tahapan yaitu (1) data collection, 

(2) data display, (3) data reduction, dan (4) verifikasi[4]. Verifikasi data dilakukan dengan menggunakan 

triangulasi data berdasar tiga sumber yaitu siswa, guru, dan peneliti sendiri.Data yang ter-verifikasi dari 

triangulasi data merupakan kesimpulan yang diambil sebagai dampak afektif penggunaan alat peraga. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kajian Standar Kompetensi (SK) dan (KD) dilakukan pada SK 4. Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan sampai dua angka dalam pemecahan masalah dengan KD 4.4 Melakukan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka.Kompetensi Dasar ini merupakan kompetensi dasar 

yang bersyarat. Siswa harus terlebih dahulu menguasai tiga KD sebelumnya agar dapat menguasai 

penjumlahan dan pengurangan. Kompetensi Dasar yang harus dikuasai tersebut adalah membilang 

banyak benda, mengurutkan banyak benda, dan menentukan nilai tempat puluhan dan satuan. 
Analisis kebutuhan dilakukan di SDK Pugeran Yogyakarta. Pada analisis kebutuhan didapati bahwa 

(1) siswa SD Kelas I SDK Pugeran membutuhkan alat peraga matematika pada kompetensi penjumlahan 
dan pengurangan dua angka, (2) guru membutuhkan alat peraga yang dapat digunakan secara mandiri, (3) 
guru membutuhkan alat perga dengan harga yang relatif terjangkau. Setelah mengetahui kebutuhan siswa 
kelas I SDK Pugeran,  

Produksi alat peraga dilakukan.Alat peraga yang hendak diproduksi adalah alat peraga untuk 
penjumlahan dan pengurangan dua angka. Produksi ini mencakup 5 tahap yaitu (1) pembuatan desain, (2) 
konsultasi desain dengan pakar, (3) perevisian desain, (4) pengadaan bahan dasar, dan (5) pembuatan alat 
peraga. Pada proses produksi peneliti bekerjasama dengan salah satu industri properti di Yogyakarta. Alat 
peraga yang dihasilkan dari produksi ini adalah papan penjumlahan pengurangan yang terdiri dari papan 
utama, kubus satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan dan tempatnya, kartu soal dan tempatnya, serta tanda 
operasi penjumlahan dan pengurangan.Papan penjumlahan pengurangan berbahan dasar kayu mindi, kayu 
yang murah, kuat, dan mudah di dapat. 

Alat peraga kemudian divalidasi oleh para validator yang terdiri dari pakar pembelajaran Matematika, 
pakar pembelajaran Montessori, Guru kelas I, dan Siswa kelas I. Pada penilaian tersebut didapat skor 
rerata yaitu 3,65, sehingga alat peraga termasuk dalam kategori “sangat baik”. Berikut merupakan 
rekapitulasi hasil validasi alat peraga. 

 

TABEL 3. HASIL PENILAIAN ALAT PERAGA 
No. Penilai Skor Kategori 

1 Pakar Montessori 4,0 Sangat Baik 

2 Pakar Matematika 3,6 Sangat Baik 

3 Guru 3,2 Baik 

4 Siswa 3,78 Sangat Baik 

Rerata 3,65 Sangat Baik 

Kategori sangat baik ini berarti bahwa alat peraga papan penjumlahan pengurangan sangat layak 
digunakan tanpa perbaikan. Meskipun demikian, berdasar saran dari pakar, guru, dan siswa alat peraga 
mengalami perbaikan diantaranya (1) tempat kubus satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan dibuat ulang 
karena terlalu kecil sehingga sulit untuk mengambil kubus yang ada di dalamnya, (2) kartu soal ditambah 
jenisnya, (3) perbaikan kartu soal yang kurang tepat, dan (4) membuat garis pembatas atar kolom nilai 
tempat dengan garis yang permanen. 

Selain pengujan oleh pakar, alat peraga papan penjumlahan pengurangan juga diuji cobakan pada 
siswa dalam lingkup terbatas.Pengujian ini melibatkan 5 siswa kelas I SDK Pugeran dengan kemampuan 
yang bervariasi.Kelima siswa tersebut belum pernah mendapatkan pengajaran mengenai penjumlahan dan 
pengurangan dari guru kelas.Pada pengujian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. 

 

 

 

Rerata = 
                          

            
 

 

(2) 

(3) 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

 

 

 

845 

      

  

TABEL 4. HASIL PRETEST DAN POSTTEST 

Responden Pretest Posttest Persentase 

kenaikan (%) 

R 48,33 91,67 89,67 

K 35 80 128,57 

Sta 36.67 86,67 136,35 

S 46,66 88,33 89,42 

A 38,33 93,33 143,49 

Rerata 40.99 88 114,6 

Rerata kenaikan responden dari pretest ke posttest sebesar 114,6%. Rerata ini menujukan kenaikan yang 

sangat tinggi.Hal ini membuktikan bahwa alat peraga papan penjumlahan memberikan pengaruh pada 

kemampuan kognitif siswa.Berikut merupakan grafik kenaikan masing-masing siswa. 

 
BAGAN 1. PERBANDINGAN PRETEST DAN POSTTEST 

 

Selain memberikan dampak kognitif, alat peraga juga memberikan dampak pada afektif siswa. 

Melalui wawancara dan observasi yang didapati 12 indikator afektif yang muncul dalam penelitian (1) 

antusiasme, (2) ketertarikan, (3) kemandirian, (4) minat belajar, (5) konsentrasi, (6) keteraturan, (7) 

kesabaran, (8) partisipasi, (9) ekspresi, (10) percaya diri, (11) menghargai, dan (12) bantu-membantu. 

Meskipun demikian, setelah dilakukan trianggulasi data berdasar sumber yaitu siswa, guru, dan peneliti 

hanya dua indikator yang dikonfirmasi sebagai dampak penggunaan alat peraga papan penjumlahan 

pengurangan yaitu (1) minat, dan (2) konsentrasi.Berikut merupakah produk akhir yang telah dihasilkan, 

 

TABEL 5. KOMPONEN ALAT PERAGA 

Nama Gambar Alat Peraga Nama Gambar Alat Peraga 

Papan Utama 

 Kartu 

Soal dan 

tempatnya 

 

 

 

 

Kubus 

satuan, 

puluhan, 

ratusan, dan 

ribuan dan 

tempatnya 

 

Tanda 

Operasi 

 

 

Papan penjumlahan pengurangan merupakan satu paket alat peraga yang terdiri dari papan utama, 

kartu soal dan tempatnya, kubus satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan besarta tempatnya, tanda operasi 

hitung, spidol, dan penghapus. Papan utama berukuran 55 cm x 35 cm x 2,5 cm. Pada papan utama 

terdapat kolom nilai tempat, tempat tanda operasi, dan ruang untuk menuliskan jawaban. Kolom nilai 

tempat berjumlah empat dengan masing-masing kolom mewakili nilai tempat satuan dengan warna biru, 
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puluhan dengan warna merah, ratusan dengan warna orange, dan ribuan dengan warna hijau.Tempat 

tanda operasi merupakan ruang untuk meletakkan tanda operasi saat siswa melakukan operasi 

hitung.Sementara ruang untuk menuliskan jawaban terdapat di bawah masing-masing kolom nilai tempat. 

Selanjutnya adalah kubus satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan yang merupakan perwakilan dari 

masing-masing nilai tempat.Kubus ini memiliki sisi 1 cm. Kubus ini ditempatkan dalam balok berukuran 

12 cm x 5 cm yang dibagi dalam 3 sekat. 

Bagian papan penjumlahan pengurangan lainnya adalah kartu soal dan tempatnya.Kartu soal 

berukuran 9.5 cm x 7 cm yang terbuat dari kertas berjenis ivory 450.Menurut tingkat kesulitannya kartu 

soal dibagi menjadi dua yaitu kartu soal warna-warni dan kartu soal satu warna.Kartu soal warna-warni 

merupakan kartu soal dengan pembeda antara puluhan dan satuan sehingga siswa lebih mudah dalam 

melakukan operasi hitung.Sedangkan kartu soal satu warna merupakan kartu soal dengan warna angka 

hitam. Kartu soal ini tidak memiliki warna pembeda antara satuan dan puluhan, sehingga siswa yang telah 

mengerti konsep nilai tempat akan menggunkan kartu soal ini. Masing-masing kartu soal terdapat 

jawaban di belakang kartu sebagai pengendali kesalahan.Sementara tempat kartu soal berukuran 10 cm x 

5 cm. 

Komponen yang terakhir adalah tanda operasi penjumlahan dan pengurangan. Tanda operasi 

pengurangan disimbolkan dengan  (-) dan tanda operasi penjumlahan disimbolkan dengan (+). Bahan 

untuk membuat tanda operasi ini adalah kertas ivory 450. Keseluruhan alat peraga papan penjumlahan 

pengurangan memiliki berat ± 1.5 kg dengan harga pembuatan ± Rp.200.000,00. Harga tersebut masih 

bisa ditekan dengan pembelian bahan baku kayu mindi dalam jumlah yang relatif besar, sehingga akan 

mendapatkan harga yang lebih murah. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasar penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan peneliti merumuskan kesimpulan 

sebagai berikut. (1) alat peraga papan penjumlahan pengurangan memiliki ciri auto- education, auto-

correction, menarik, bergradasi, dan kontekstual, (2) Alat peraga papan penjumlahan pengurangan yang 

dikembangkan untuk kompetensi penjumlahan dan pengurangan dua angka di kelas I memiliki kualitas 

“Sangat baik”, (3) Alat peraga papan penjumlahan pengurangan yang dikembangkan untuk kompetensi 

penjumlahan dan pengurangan dua angka pada siswa kelas I terbukti memberikan dampak afektif pada 

(1) minat belajar dan (2) konsentrasi. 

Berdasar penelitian yang telah dilakukan peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya 

mampu (1) meningkatkan durasi waktu pada tiap pertemuaan saat uji coba lapangan terbatas kurang lebih 

120 menit tiap pertemuan, (2) memperbanyak jumlah alat peraga dalam pengujian lapangan terbatas 

paling tidak terdapat 2 alat peraga untuk 1 kelompok yang terdiri dari 5 siswa, (3) Menggunakan kayu 

pinus sebagai bahan utama penyusun alat peraga karena seratnya lebih halus, (4) menggunakan alat 

perekam yang mampu merekam seluruh kejadian selama bimbingan dengan siswa berlangsung. 
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