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Abstrak— Garis bilangan aljabar yaitu suatu garis bilangan aritmatika yang 

mengubah bilangan menjadi variabel. Artikel bertujuan mengatasi kesulitan siswa 

untuk  memahami variabel dengan menggunakan garis bilangan aljabar. Metode yang 

digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah 

siswa SMK Putra Tama Bantul jurusan Akutansi. Penelitian diawali dengan 

memberikan soal kepada siswa, kemudian peneliti menentukan siswa yang akan 

diberikan tiga tahapan pelatihan dan soal akhir untuk melihat tingkat pemahaman 

mereka, sehingga data dapat diperoleh dari hasil pekerjaan siswa dan dianalisis. 

Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil pekerjaan siswa pada soal awal 

dan soal akhir, serta dengan wawancara. Pada saat membandingkan hasil pekerjaan 

siswa dari soal pertama dan soal akhir, terdapat siswa yang tidak bisa mengerjakan 

soal awal namun setelah diberikan tiga tahapan pelatihan siswa tersebut dapat 

mengerjakan soal akhir dengan cepat dan tepat. Siswa juga sudah dapat menentukan 

mana yang dicari dan yang dianggap sebagai variabel (dimisalkan). Selain itu dari 

hasil wawancara, siswa mengakui jika garis bilangan aljabar sangat membantu mereka 

dalam memahami variabel dan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan variabel. 

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa garis bilangan aljabar dapat membantu 

siswa dalam mengatasi kesulitan untuk memahami variabel dan menyelesaikan soal 

lebih cepat dan tepat. 

Kata kunci:  aljabar, aritmetika, garis bilangan, variabel 

 

I. PENDAHULUAN 

 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang tidak disukai oleh beberapa siswa. Beberapa 

siswa menganggap bahwa materi yang diajarkan pada mata pelajaran matematika sangat sulit, sehingga 
kebanyakan siswa tidak paham akan materi tersebut. Materi aljabar sudah diberikan sejak siswa duduk di 
bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada materi aljabar terdapat sebuah variabel yang digunakan 
untuk mecari suatu nilai yang belum diketahui. Walaupun aljabar sudah diberikan sejak SMP, ternyata 
masih ada siswa SMK yang belum paham mengenai variabel. 

Tingkat kepahaman siswa terhadap materi dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Banyak faktor yang 
mempengaruhi siswa tidak memahami materi. Salah satu faktornya adalah saat memberikan materi guru 
kurang tepat dalam menggunakan metode belajar. Oleh sebab itu di dalam materi aljabar akan digunakan 
metode garis bilangan aljabar. Garis bilangan aljabar digunkan untuk membantu siswa dalam memahami 
variabel dengan  cepat dan tepat. Penelitian menggunakan kajian pustaka yaitu dengan membaca sebuah 
artikel yang berjudul “Traveling from Arithmetic to Algebra”. 

Tujuan penelitian ini adalah membantu siswa dalam menggunakan garis bilangan aljabar dan 

membantu siswa mengatasi kesulitan untuk memahami variabel melalui garis bilangan aljabar. 

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti ingin mengetahui lebih dalam kesulitan siswa dalam 

memahami variabel, sehingga garis bilangan aljabar dapat membantu siswa memahami variabel dan 

menyelesaikan masalah berkaitan dengan variabel. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dalam menganalisa hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa garis bilangan aljabar sangat 

membantu siswa dalam memahami variabel. Ketika menggunakan garis bilangan aljabar dalam 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan variabel, siswa merasa lebih cepat dan tepat. 
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II. METODE PENELITIAN 

 

Artikel Traveling from Arithmetic to Algebra membantu penulis mendapatkan suatu hal yang kreatif 

untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami variabel dengan menggunakan garis bilangan 

aljabar. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas, 

biasanya dilambangkan dengan huruf kecil a, b, c, ....., z. Garis bilangan aljabar adalah suatu garis 

bilangan aritmetika yang mengubah bilangan menjadi variabel. Penulis melakukan pengamatan dengan 

melakukan penelitian. 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitia dilakukan dalam tiga kali pertemuan. Pada pertemuan pertama siswa diminta untuk 

mengerjakan soal-soal, kemudian guru mengoreksi pekerjaan siswa. Setelah mengoreksi pekerjaan siswa, 

guru menentukan siswa yang dianggap belum memahami dan perlu diberikan tiga tahap pelatihan.  

Pada pertemuan kedua guru melaksanakan tiga tahapan pelatihan. Tahap pertama siswa diminta untuk 

menggambarkan garis bilangan aljabar bilangan asli dan bilangan bulat. Selanjutnya pada tahap kedua 

siswa diminta untuk menggambarkan garis bilangan aljabar bilangan pecah. Dan yang terakhir pada tahap 

tiga siswa diberikan permasalahan.  

Pada pertemuan terakhir siswa diberikan tes akhir untuk mengetahui hasil belajar siswa, kemampuan 

siswa dalam menggunakan garis bilangan aljabar dan tingkat pemahaman siswa terhadap variabel. 

 

B. Bahan Penelitian 

1. Lembar Kerja Siswa tes soal awal. 

2. Lembar Kerja Siswa tes soal akhir. 

3. Perekam suara yang digunakan untuk wawancara. 

4. Kertas HVS 

5. Boardmarker 

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa SMK Putra Tama Bantul, Kelas XI Akuntansi, yang bernama 

Yuni Krisharyanti Isnaini, Lusia Riki Riswulandari, Lukman Tendra, Fransina furak Junior, Theresia 

Puji Lestari, Maria Indriani Purwati, Novia Putri Widya, Maria Andreani Gidha Belu, Yohana, 

Santika Widya. 

 

D. Prosedur Penelitian 

1. Menyiapkan soal lembar kerja siswa. 

2. Mencari siswa untuk penelitian. 

3. Memberikan soal tes awal kepada siswa. 

4. Menganalisis hasil pekerjaan siswa pada tes awal. 

5. Memilih siswa yang akan diberikan pelatihan. 

6. Melaksanakan penelitian dengan siswa. 

7. Mengajarkan materi garis bilangan aritmetika ( bilangan asli dan bilangan pecahan). 

8. Mengajarkan garis bilangan aljabar untuk bilangan asli. 

9. Mengajarkan garis bilangan aljabar untuk bilangan bulat. 

10. Mengajarkan garis bilangan aljabar untuk bilangan pecahan. 

11. Memberikan soal tes akhir. 

12. Menganalisis hasil kerja siswa. 

13. Melakukan wawancara siswa tentang menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 

14. Menyimpulkan hasil pekerjaan, observasi dan wawancara dengan siswa. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Pemberian soal tes dilakukan dua kali yaitu tes awal dan tes akhir. Tes awal yang dibagikan yaitu: 
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1. Disebuah kelas terdapat 18 siswa, dua per tiga dari kelas itu adalah laki-laki dan perempuan. 

Tentukan jumlah siswa laki-laki dan perempuan! 

2. Umur Dina tiga per tujuh dari umur Ovi, jika sekarang umur Ovi 35 tahun. Berapa selisih umur 

Dina dan Ovi? 

3. Di SMK Putra Tama terdapat ekstrakulikuler basket, tinju dan futsal. Pada suatu kelas terdapat 

32 anak, tiga per empatnya mengikuti ekstra basket dan sisannya mengikuti tinju dan futsal 

(jumlah siswa yang mengikuti futsal dan tinju sama). Berapa jumlah masing-masing siswa yang 

mengikuti ketiga ekstrakulikuler tersebut? 

Tes akhir yang dibagikan yaitu: 

1. Disebuah kelas terdapat 28 siswa, tiga per tujuh dari kelas itu adalah laki-laki dan perempuan. 

Tentukan jumlah siswa laki-laki dan perempuan! 

2. Umur Dina dua per sembilan dari umur Ovi, jika sekarang umur Ovi 36 tahun. Berapa selisih 

umur Dina dan Ovi? 

3. Di SMK Putra Tama terdapat ekstrakulikuler basket, tinju dan futsal. Pada suatu kelas terdapat 

36 anak, lima per enam mengikuti ekstra basket dan sisannya mengikuti tinju dan futsal (jumlah 

siswa yang mengikuti futsal dan tinju sama). Berapa jumlah masing-masing siswa yang 

mengikuti ketiga ekstrakulikuler tersebut? 

 

F. Tekhnik Analisis Data 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan hasil belajar siswa. Pada 

penelitian ini data dianalisis sejak pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Wawancara digunakan 

untuk mengetahui apakah siswa terbantu dengan adanya garis bilangan aljabar untuk memahami variabel 

dan untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa selama tiga tahapan pelatihan yang diberikan oleh 

peneliti. Observasi dilakukan selama tiga tahapan pelatihan berlangsung. Hasil belajar siswa adalah hasil 

pekerjaan siswa tes awal dan tes akhir yang digunakan untuk melihat tingkat kemajuan siswa setelah 

diberikan tiga tahapan pelatihan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian dilakukan tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan tanggal 14 September 2015, 

pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 18 September 2015, dan pertemuan ketiga dilakukan tanggal 

28 September 2015. Pada saat pertemuan pertama, peneliti melakukan tes awal dengan memberikan tiga 

masalah yang dikerjakan selama 30 menit. Selanjutnya semua pekerjaan siswa dikoreksi dan dilihat pada 

bagaian mana mereka salah mengerjakan, serta peneliti menentukan siswa yang perlu diberikan pelatihan. 

Siswa yang perlu diberikan pelatihan adalah Maria, Yuni, Novia, Indriani, Santika karena dilihat dari 

hasil pekerjaan tes pertama belum bisa mengerjakan semua soal dengan baik dan benar. Gambar 1 dan 

Gambar 2 merupakan salah satu contoh hasil pekerjaan siswa tes pertama. Disitu terlihat bahwa siswa 

masih kesulitan menyelesaikan permasalahan yang menggunakan variabel, sehingga peneliti perlu 

memberika pelatihan pada siswa tersebut. 

Pada pertemuan kedua, kelima siswa diberikan tiga tahapan pelatihan. Pelatihan pertama siswa diminta 

menggambarkan garis bilangan bulat, ternyata siswa belum bisa membedakan bilangan bulat dan bilangan 

asli. Sebelum menggambarkan bilangan bulat peneliti menjelaskan perbedaan antara bilangan bulat 

dengan bilangan asli, kemudian siswa diminta menggambarkan garis bilangan bulat 0 sampai 1. Peneliti 

meminta siswa menggambarkan garis bilangan dari 0 sampai 1, jika 1 dimisalkan a (a variabel). Saat 

siswa ditanya letak titik a, 2a, 3a untuk a sama dengan 1, siswa masih belum biasa dalam menentukan 

letak titik tersebut. Peneliti menjelaskan dua tahap dalam menggambarkan garis bilangan aljabar yaitu  
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GAMBAR 1. HASIL PEKERJAAN SISWA 

 TES AWAL NO 1-2 

 

 

 

 
 

GAMBAR 3. GARIS BILANGAN ARITMETIKA 

 
GAMBAR 1. HASIL PEKERJAAN SISWA 

 
 

GAMBAR 2. HASIL PEKERJAAN SISWA 

 TES AWAL NO 3 
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pertama siswa terlebih dahulu menggambarkan garis bilangan aritmetika, kemudian siswa baru mengubah 

bilangan tersebut dengan variabel yang diinginkan. Contohnya siswa diminta menggambarkan garis 

bilangan a, 2a, 3a, 4a, 5a dengan a sama dengan dua berarti garis bilangan aritmetika yang harus dibuat 

adalah 0 sampai 10 ( untuk lebih jelasnya lihat Gambar 3) sebab jika a sama dengan 2 (a sama dengan 2, 

2a sama dengan 4, 3a sama dengan 6, 4a sama dengan 8, dan 5a sama dengan 10), sehingga garis bilangan 

aritmetika berisi titik 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan siswa akan lebih mudah menggambarkan garis bilangan 

aljabar karena 2 diubah menjadi a, 4 menjadi 2a, 6 menjadi 3a, 8 menjadi 4a, dan 10 menjadi 5a. Peneliti 

ingin melihat tingkat pemahaman, sehingga siswa diminta untuk menggambarkan garis bilangan aljabar 

yang pertama 3, 6, 9, 12, 15 jika a sama dengan 3, yang kedua -6, -3, 0, 3, 6 jika a sama dengan 3, yang 

ketiga -8, -4, 0, 4, 8 jika a sama dengan 4 setelah dirasa cukup dilanjutkan pada pelatihan kedua yaitu 

menggambar garis bilangan aljabar untuk bilangan pecahan.  

Pada pelatihan kedua siswa diminta untuk menggambar garis bilangan aritmetika dari 0 sampai 1, 

kemudian peneliti menanyakan letak titik satu per tiga dan dua per tiga ternyata siswa tidak bisa 

menggambar titik tersebut di garis bilangan aritmetika sehingga siswa diberikan permasalah agar lebih 

mudah memahami dalam menggambarkan garis bilangan aritmatika untuk bilangan pecahan. 

Permasalahannya adalah jika Anton membuat garis sepanjang 1 meter sebagai lintasan mobil mainan dan 

lintasan tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Pertanyaan yang diajukan kepada siswa 

adalah jika mobil mainan telah bergerak sepanjang 2 bagian, pada titik mana mobil mainan itu berhenti? 

Jika mobil mainan berjalan sepanjang 4 bagian, pada titik mana mobil berhenti? Dimana letak dua per 

tiga dan empat per tiga pada lintasan mobil mainan tersebut? Bagaimana cara menggambarkan garis 

bilangan aritmetika?  Peneliti membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan, pertama-tama 

peneliti meminta siswa untuk menggambar sebuah ruas garis dari 0 sampai 1 meter, dengan bantuan 

penggaris siswa diminta untuk membagi ruas garis menjadi 3 bangian yang sama besar. Siswa diminta 

untuk menghitung besar setiap bagian, karena satu meter dibagi menjadi tiga bangian maka besar setiap 

bagian adalah satu per tiga meter sehingga setiap titik bernilai satu per tiga ( untuk lebih jelasnya lihat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4). Peneliti merasa siswa sudah mampu menyelesaikan permasalahan, maka peneliti meminta 

siswa untuk menggambarkan garis bilangan aritmetika dari soal sebelumnya. Peneliti meminta siswa 

untuk menggambarkan garis bilangan aritmetika dari nol sampai 1 dan dibagi dalam 5 bagian sama 

panjang. Jika siswa sudah dapat menggambarkan garis bilangan aritmetika, maka siswa diminta untuk 

mengubah garis bilangan aritmetika kedalam garis bilangan aljabar dengan cara memisalkan 1 sama 

 
 

GAMBAR 4. GARIS BILANGAN ARITMETIKA 
UNTUK BILANGAN PECAHAN 

 
 

GAMBAR 5. GARIS BILANGAN ALJABAR  

UNTUK BILANGAN PECAHAN 
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dengan x dan x dibagi menjadi 3 bagian sama rata sehingga besar setiap bagian menjadi x per 3. ( untuk 

lebih jelasnya lihat Gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAMBAR 6. HASIL PEKERJAAN SISWA 

TES AKHIR NO 1 

 
 

GAMBAR 6. HASIL PEKERJAAN SISWA 

TES AKHIR NO 2 
 

 
GAMBAR 6. HASIL PEKERJAAN SISWA TES AKHIR NO 3 
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Pada pelatihan ketiga siswa diminta untuk mengerjakan kembali soal yang diberikan pada tes pertama 

menggunakan garis bilangan aljabar, setelah siswa melakukan tiga tahapan pelatihan siswa terliaht lebih 

mudah dalam menyelesaikan setiap soal pada soal tes pertama. 

Pada pertemuan ketiga siswa diberikan soal tes akhir dan dikerjakan selama 30 menit, ternyata tidak 

sampai 30 menit siswa sudah selesai mengerjakan soal setelah itu pekerjaan siswa dikoreksi dan jawaban 

siswa benar semua ( untuk lebih jelasnya lihat Gambar 6). Dilihat dari hasil tes pertama dan terakhir, 

terlihat bahwa garis bilangan aljabar membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang 

menggunakan variabel. Peneliti ingin mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang variabel selain dari 

membandingkan hasil pekerjaan siswa, yaitu dengan cara melakukan wawancara. Hasil wawancara 

kepada siswa yang dilakukan secara keseluruhan oleh peneliti menunjukan bahwa, siswa belum paham 

tentang variabel, namun setelah diberikan tiga tahapan pelatihan selama tiga kali pertemuan siswa merasa 

lebih paham tentang variabel dan siswa merasa lebih cepat menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan garis bilangan aljabar  untuk menentukan nilai sebuah varaiabel. Siswa merasa lebih 

senang belajar menggunakan garis bilangan aljabar, karena selama pembelajaran berlangsung siswa dapat 

saling bertukar pikiran dengan teman sebaya dan mengaktifkan siswa sebab siswa diminta untuk 

menjelaskan pekerjaannya kepada teman-teman. Hal ini mengakibatkan siswa tidak hanya paham materi 

tetapi siswa belajar untuk percaya diri dan berani mengungkapkan pendapatnya. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Materi aljabar diajarkan saat siswa duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebaiknya di 

dalam menyampaikan materi tentang aljabar menggunakan garis bilangan aljabar. Hal ini berguna untuk 

memudahkan siswa memahami variabel sejak dini, sehingga dengan berbagai macam soal yang 

menggunakan variabel siswa dapat mengerjakan dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini disebabkan variabel 

merupakan komponen yang penting dalam aljabar. Pada saat menggunakan tahapan pelatihan garis 

bilangan aljabar, guru harus selalu sabar mendampingi siswa karena jika guru terlalu tergesa-gesa 

menyampaikan materi siswa tidak semakin paham tetapi semakin bingung dan tidak jelas akan materi. 

Oleh sebab itu guru harus mengunakan tahapan pelatihan dengan runtut dan perlahan-lahan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa garis bilangan aljabar membantu siswa dalam memahami 

variabel, karena pembelajaran dengan menggunakan garis bilangan aljabar merupakan sebuah cara untuk 
belajar dan bermain, yang dimaksud bermain dalam hal ini adalah dengan menggambar garis bilangan. Hal 
ini dapat membuat siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran sehingga materi yang diajarkan 
dapat diterima dengan baik. Pada setiap tahapan pelatihan siswa selalu antusias dalam mengikuti 
pembelajaran, mereka saling bersaing untuk bisa menunjukkan bahwa mereka bisa mengerjakan setiap soal 
yang diberikan oleh peneliti. Hal ini membuat suasana belajar menjadi lebih aktif, karena siswa mau 
bertanya tentang kesulitan yang dialami dan mau mengungkapkan pendapat tentang penyelesaian soal yang 
telah dikerjakan. Pada saat tes terakhir, siswa dapat mengerjakan soal dengan waktu kurang dari 30 menit 
dan setelah diteleti ternyata jawaban siswa benar dan tepat. Selain itu, dari hasil wawancara menunjukkan 
bahwa belajar dengan menggunakan garis bilangan aljabar lebih diminati oleh siswa, sehingga membuat 
siswa lebih mudah memahami variabel dan menentukan nilai dari variabel. Siswa juga merasa lebih cepat 
dan lebih teliti dalam menyelesaiakan sebuah permasalahan yang menggunakan variabel. Oleh sebab itu, 
garis bilangan aljabar sebaiknya digunakan ketika siswa pertama kali mempelajari aljabar. 

Seharusnya siswa SMK sudah mahir dalam aljabar khususnya variabel, tetapi pada kenyataannya masih 
ada siswa yang belum memahami variabel. Salah satu tugas guru adalah membantu siswa memahami 
sebuah materi. Oleh karena itu peneliti memberikaan saran bagi guru SMK Putra Tama sebaiknya tetap 
membantu siswa dalam memahami materi yang dianggap sulit khususnya materi aljabar (variabel). Materi 
aljabar khususnya dalam pemahaman tentang variabel sebaiknya diberikan dengan menggunakan garis 
bilangan aljabar dalam menentukan nilai variabel pada aljabar, agar siswa-siswa di SMK Putra Tama lebih 
jelas dalam memahami variabel. Hal ini disebabkan variabel merupakan komponen yang penting pada 
materi aljabar. 
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