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ABSTRAK 
 

 
Kata kunci : Pengembangan. alat peraga garis bilangan, operasi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengembangkan alat peraga 

garis bilangan pada pembelajaran matematika materi operasi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat, mengetahui validitas dan kelayakan dari alat peraga garis 

bilangan sebagai media pembelajaran berdasarkan penilaian ahli media, ahli materi dan 

ahli kebahasaan pembelajaran matematika dengan materi operasi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. 

Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

yang menggunakan model pengembangan ADDIE. Subjek dalam penelitian ini adalah 

peserta didik SD Negeri 198/1 Pasar Baru kelas IV, ahli media, ahli materi dan ahli 

kebahasaan pembelajaran matematika dengan materi operasi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat dan objek dalam penelitian adalah pengembangan alat peraga 

garis bilangan. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner skala 5 

dengan analisis data yang digunakan untuk mengetahui kelayakan alat peraga garis 

bilangan dengan menggunakan kualitatif dan kuantitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian prosedur pengembangan alat peraga garis bilangan 

dengan Analysi, Design, Devolepment, Implementation dan Evaluation (ADDIE). Hasil 

validasi ahli media di peroleh skor rata-rata yaitu 4,85 maka produk ini termaksud dalam 

kategori “Baik” dan layak untuk diuji cobakan. Hasil validasi ahli kebahasaan di peroleh 

skor rata-rata 5  maka produk ini termaksud dalam kategori “Sangat Baik” dan layak 

untuk diuji cobakan. Hasil wawancara dengan uji coba kelompok kecil dan kelompok 

besar siswa banyak yang memberi respon yang berdampak positif dengan alat peraga 

yang dikembangkan. Hasil  tes lisan  dengan uji coba kelompok kecil memperoleh nilai 

rata-rata 100% dan dapat dikategorikan “Sangat Baik” dan dapat digunakan siswa dan 

hasil tes lisan pada  kelompok besar memperoleh nilai rata-rata 87% dan dapat 

dikategorikan “Sangat Baik” dan dapat digunakan siswa, kemudian dapat disimpulkan 

dari hasil penelian dari kedua tahapan. Maka alat peraga garis bilangan Layak digunakan 

sebagai alat peraga garis bilangan pada pembelajaran matematika materi operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kelas IV Sekolah Dasar.  
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PENDAHULUAN 

 
Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menumbuhkan potensi sumber daya 

manusia melalui kegiatan pembelajaran. Ada dua konsep pendidikan saling berhubungan 

yaitu, belajar (learning) dan pembelajaran (instruction). Kedua konsep pendidikan ini 

akan terjadi interaksi sehingga apa yang diharapkan oleh pendidik akan tercapai. 

Belajar merupakan proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan kesan dari 

bahan yang telah dipelajari. Whittaker (Aunurrahman, 2012: 35) mengatakan belajar 

adalah suatu proses yang kompleks yang tejadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. 

Proses belajar terjadi karena adanya interaksi seseorang dengan lingkungannya. Maka, 

proses belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Seorang dapat dikatakan telah 

belajar apabila terdapat perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang disebabkan 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Dalam setiap kurikulum yang telah dilaksanakan memiliki tiga aspek yaitu: aspek 

penilaian kognitf, afektif dan psikomotorik selalu digunakan guru untuk mengukur 

perkembangan setiap murid. Untuk mengetahui perkembangan murid guru harus 

memahami setiap perilaku muridnya dengan menggunakan teori piaget guru dapat 

memahami karakteristik siswa, bahwa anak usia 7-11 tahun (Usia Sekolah Dasar) masih 

dalam tahap operasi konkret. Dimana guru dalam menyampaikan pembelajaran harus 

menggunakan benda yang dapat dilihat murid secara langsung agar tujuan pembelajaran 

yang dirancang guru dapat tercapai. Salah satu benda  konkret yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran adalah alat peraga. 

Menurut Ruseffendi (Sundayana, 2015: 7) “Alat peraga adalah alat yang 

menerangkan atau mewujudkan konsep matematika”. Sedangkan pengertian alat peraga 

matematika menurut Pramudjono (Sundayana, 2015: 7) adalah benda konkret yang dibuat, 

dihimpun atau disusun secara sengaja digunakan untuk membantu menanamkan atau 
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mengembangkan konsep matematika. Alat peraga dapat diartikan sebagai perantara yang 

menghubungkan antara guru dan murid untuk mendukung terciptanya proses 

pembelajaran yang efektif, efesien, dan menarik. 

 Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di SD Negeri 198/I Pasar Baru 

tidak menggunakan alat Peraga atau media dalam proses belajar mengajar dan guru hanya 

berpedoman pada buku dan menggunakan metode ceramah saja. Khususnya pada 

pembelajaran matematika guru sama sekali tidak menggunakan alat peraga dalam proses 

pembelajaran. Padahal matematika merupakan pelajaran yang salah satu karakteristiknya 

adalah objek kajiannya bersifat abstrak. sedangkan siswa SD masih pada tahap konkrit. 

Alat peraga garis bilangan memang sudah ada di gunakan sebagian sekolah Namun, alat 

peraga masih ada  kekurangannya seperti dalam mengoprasikan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat hanya menggunakan penggaris yang di geser untuk 

menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, selain masalah 

dalam mengoperasikan alat peraga masih kurang menarik, bilangan-bilang yang di tulis 

dalam alat peraga garis bilangan masih terlaku kecil sehingga anak yang duduk di 

belakang tidak jelas melihatpada saat guru menerangkan pembelajaran dengan 

menggunakan alat peraga. 

Matematika merupakan pelajaran yang salah satu karakteristiknya adalah objek 

kajiannya bersifat abstrak. Sifat abstrak ini yang menjadi masalah bagi guru untuk 

mengajar. Untuk mengenbatani diperlukan benda konkrit seperti alat peraga untuk 

mempermudah dalam penyampaikan materi pengajaran pada murid, agar dapat di pahami 

dengan mudah. Sejalan dengan teori Piaget (Trianto, 2011: 29) perkembangan kognitif 

anak pada usia 7-11 tahun (tahap operasi konkret) dimana pada tahap operasi konkret 

perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir secara logis. Pada tahap ini anak sudah 

mampu berpikir dengan benda yang nyata atau yang dapat dilihat secara langsung, Alat 

peraga merupakan salah satu benda konkrit yang mudah dipahami oleh peserta didik. 
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Garis bilangan dalam pembelajaran matematika adalah  suatu benda konkret 

membuat bilangan bulat positif dan bilangan bulat negative. Bialangan bulat positif tepat 

berada di sebelah kanan 0 (nol) dan posisi bilangan bulat negative tepat berada di sebelah 

kiri 0 (nol) yang dapat diamati secara langsung oleh murid dan bermanfaat untuk guru 

dalam menanamkan konsep matematika pada saat proses pembelajaran. Tidak sedikit 

anak yang mudah memahami bentuk-bentuk benda yang abstrak. Oleh karena itu, alat 

peraga sangat diperlukan untuk membantu murid dalam memahami konsep yang 

dipelajari. Sehubung dengan usia anak yang masih senang bermain, anak akan lebih 

tertarik dan senang mempelajari matematika dengan menggunakan alat peraga. Adapun 

fungsi alat peraga adalah memperagakan operasi penjumlahan, dan pengurangan pada 

bilangan bulat. 

Berkaitan dengan dibutuhkannya alat bantu atau alat peraga dalam menciptakan 

proses pembelajaran yang menarik, dan murid dapat merespon pelajaran yang diberikan 

guru. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengembangkan alat peraga  pada materi 

operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada mata pelajaran matematika. 

Dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan 

dengan judul “Pengembangan Alat Peraga Garis Bilangan Pada Pembelajaran 

Matematika Materi Operasi Penjumlahan Dan Pengurangan Bilangan Bulat Kelas 

IV Sekolah Dasar” 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengembangan Alat Peraga 

 Alat peraga yang akan dikembangkan adalah garis bilangan, seperti yang sudah 

diketahui bahwa garis bilangan adalah garis lurus yang ditandai dengan sejumlah titik 

jarak dari satu titik ke titik lain yang sama panjang menurut Shamsudin (2007: 42). Pada 

setiap titik tertulis satu bilangan, bilangan-bilangan itu merupakan rangkaian bilangan 

berurutan dari bilangan negative terkecil disebelah kiri nol sampai bilangan terbesar di 

sebelah kanan nol. 
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 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa garis bilangan adalah garis lurus 

yang ditandai dengan titik-titik yang berjarak sama, pada setiap titik tertulis satu bilangan 

yang berurutan dari bilangan negative terkecil di sebelah kiri nol sampai dengan positif 

terbesar di sebelah kanan nol. 

 Dalam pembelajaran matematika dengan materi operasi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat guru lebih sering menggunakan alat peraga garis bilangan 

yang telah disediakan oleh sekolah yang memang sarana dan prasarana sekolah sudah 

memadai, namun pada sekolah yang masih terbatas sarana dan prasarana hanya 

menggunakan penggaris dalam menyelesaikan atau mengajar materi operasi penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat.  

 Peneliti akan melakukan pengembangan alat peraga garis bilangan agar 

pembelajaran menyenangkan, efektif dan efisien untuk siswa. Alat peraga garis bilangan 

pada kelas IV SDN 198/1 pasar baru yang masih terbatas akan peneliti kembangkan 

dengan menggunakan katrol untuk menjalahkan mobil yang akan melakukan operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dimana siswa akan memutar katrol 

sebanyak bilangan yang di tambah dan dikurang. Misalnya 2+3= yang pertama dilakukan 

adalah meletakkan posisi mobil pada bilangan 2, setelah itu siswa atau guru akan memutar 

katrol sebanyak 3 kali maka jawaban dari pertanyan yang telah disediakan akan terjawab 

oleh posisi mobil yang telah di putar siswa atau guru. 

 Peneliti mengembangkan  alat peraga garis bilangan ini karena sesuai dengan teori 

kontstruktivisme. Kontstruktivisme menekankan pada proses dan kebebasan dalam 

menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman atau dengan kata 

lain teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri 

kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna 

mengembangkan dirinya sendiri menurut Aunurrahman (2013: 42). Maka dari itu teori ini 

bukan sekedar menghapal, akan tetapi proses mengkonstruksikan pengetahuan melalui 

pengalaman. Pengalaman bukan hasil pemberian dari orang lain seperti guru, akan tetapi 

hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu.  
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2.1.1 Landasan Teoritis Penggunaan Alat Peraga 

 Penggunaan alat peraga sejalan dengan menggunakan media pembelajaran, karena 

Alat peraga merupakan bagian dari media pembelajaran yang digunakan guru sebagai alat 

bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

Media merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembelajaran 

dan dapat dipandang sebagai salah satu strategi yang efektif dalam membantu untuk 

pencapaian tujuan pembelajaran. menurut Sadiman (Sundayana, 2015: 19) ada beberapa 

landasan teoristik penggunaan media pembelajaran adalah 

“1) Landasan Psikologis,landasan psikologis penggunaan media pembelajaran ditinjau 

dari kondisi belajar dan bagaimana proses belajar terjadi. 2) Landasan Historis, landasan 

historis media pembelajaran ialah rational penggunaan media pembelajaran ditinjau dari 

sejarah konsep istilah media digunakan dalam pembelajaran. 3) Landasan Teknologis, 

media pembelajaran meningkatkan produktivitas pendidikan, memberikan kemungkinan 

pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah 

terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, Dengan media membuat 

proses pembelajaran menjadi lebih langsung/seketika, Memungkinkan penyajian 

pembelajaran lebih marata dan meluas. 4) Landasan Empiris, pemilihan dan penggunaan 

media dilandaskan kepada kecocokan media itu dengan karakteristik peserta didik”. 

2.1.2 Jenis-Jenis Alat Peraga Matematika 

Sudjana (2009: 104) membedakan alat peraga menjadi dua jenis yaitu: alat 

peraga dua dan tiga dimensi dan alat peraga yang diproyeksi. 

1)  Alat peraga dua dan tiga dimensi. 
Alat peraga dua dimensi artinya alat yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, 

sedangkan alat peraga tiga dimensi di samping mempunyai ukuran panjang dan lebar 

juga mempunyai ukuran tinggi. Alat peraga dua dan tiga dimensi ini antara lain. 

 

a) Bagan 

Bagan ialah gambaran dari sesuatu yang dibuat dari garis dan gambar. Bagan 

bertujuan untuk memperlihatkan hubungan perkembangan, perbandingan, dan 

lain-lain. 

b) Grafik 

Grafik adalah penggambaran data kerangka, bertitik, bergaris, bergambar yang 

memperlihatkan hubungan timbal balik informasi  secara  statistik.  Sehingga  

dibedakan,  ada  grafik garis, batang, lingkaran dan grafik bergambar. 
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c) Poster 

Poster merupakan penggambaran yang ditunjukkan sebagai pemberitahuan, 

peringatan, maupun penggugah selera yang biasanya berisi gambar-gambar 

d) Gambar mati 

Sejumlah gambar, foto, lukisan, baik dari majalah, buku, koran atau dari 

sumber lain dapat digunakan sebagai alat bantu pengajaran. 

e) Peta datar 

Peta datar adalah gambaran rata suatu permukaan bumi yang mewujudkan  

ukuran  dan  kedudukan  yang  kecil  dilakukan dalam garis, titik, dan lambang 

f) Peta timbul 

Peta timbul pada dasarnya peta datar yang dibentuk dengan tiga dimensi, 

dibuat dari tanah liat atau bubur kertas. Penggunaan peta timbul sama dengan 

peta datar. 

g) Globe   

merupakan  model  penampang  bumi  yang  dilukiskan dalam bentuk benda 

bulat. 

h)  Model bangun ruang 

Menurut Brown (Uno, 2012: 118), model didefinisikan sebagai benda nyata yang 

dimodifikasikan. Sedangkan  menurut  Heinich (Uno,  2012: 118), model yaitu 

gambaran yang berbentuk tiga dimensi dari sebuah benda nyata. Model bangun 

ruang merupakan model yang digunakan untuk membantu siswa untuk 

memahami pengertian dan unsur-unsur bangun ruang 

2)  Alat-alat peraga yang diproyeksi. 

Alat peraga yang diproyeksi adalah alat peraga yang menggunakan proyektor 

sehingga gambar tampak pada layar. Alat peraga yang diproyeksi ini antara lain . 

a) Film 
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Film adalah serangkaian gambar yang diproyeksikan ke layar pada kecepatan 

tertentu sehingga menjadikan urutan tingkatan yang berjalan terus sehingga 

menggambarkan pergerakan yang normal. 

b) Slide dan film strip 

Slide dan film strip adalah gambar yang diproyeksikan yang dapat dilihat 

dengan mudah oleh siswa di dalam kelas. 

2.1.3 Manfaat Alat Peraga 

Penggunaan alat peraga dalam setiap pembelajaran bukanlah untuk bermaksud   

mengganti   peran   guru   dalam   mengajar,   melainkan   hanya merupakan pelengkap 

dan membantu guru dalam mengajar atau membantu para siswa dalam mempelajari 

suatu konsep. Fungsi utama alat peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan dari 

konsep, agar anak mampu menangkap arti sebenarnya dari konsep yang dipelajari. 

Dengan melihat, meraba, dan memanipulasi alat peraga maka anak mempunyai 

pengalaman nyata dalam kehidupan tentang arti konsep Sukayati dan Suharjana (2009: 

7). 

Sudjana (2009: 99) berpendapat bahwa alat peraga itu mempunyai fungsi dalam 

proses belajar mengajar antara lain : 

“(1) Penggunaan alat peraga dalam proses belajar-mengajar bukan merupakan fungsi 

tambahan   tetapi   mempunyai   fungsi   tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan 

situasi belajar-mengajar yang efektif. (2) Penggunaan alat peraga   merupakan bagian yang 

integral  dari keseluruhan situasi mengajar. Ini berarti bahwa alat peraga merupakan salah 

satu unsur yang harus dikembangkan guru. (3) Alat peraga dalam pengajaran 

penggunaannya integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Fungsi ini mengandung pengertian   

bahwa penggunaan alat peraga harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran. (4) 

Penggunaan alat peraga dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan,  dalam  arti  

digunakan  hanya  sekedar  melengkapi  proses belajar supaya lebih menarik perhatian 

siswa. (5) Penggunaan alat peraga dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat 

proses-belajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. (6) 

Penggunaan  alat  peraga  dalam  pengajaran  diutamakan  untuk mempertinggi mutu 

belajar-mengajar”. 

Alat peraga berfungsi untuk menurunkan keabstrakan dari konsep, agar anak 

mampu menangkap arti sebenarnya dari konsep yang dipelajari. Maka ada beberapa 

persyaratan yang harus dimiliki alat peraga agar fungsi atau manfaat dari alat peraga 

tersebut sesuai dengan yang diharapkan dalam pembelajaran. 
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2.1.4 Syarat dan Karakteristik Alat Peraga 

Alat peraga yang digunakan hendaknya memiliki karakteristik tertentu. Rusefendi 

(Sundayana 2015: 18) menyatakan bahwa alat peraga memiliki beberapa persyaratan 

sebagai berikut: 

“(1) Tahan lama. (2). Bentuk dan warnanya menarik. (3) Sederhana dan mudah di 

kelola. (4) Ukurannya sesuai dengan ukuran fisik anak. (5) Dapat menyajikan konsep 

matematika. (6) Sesuai dengan konsep pembelajaran. (7) Dapat memperjelas konsep. (8) 

Peragaan itu supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir yang abstrak bagi 

siswa. (9) Bila kita mengharap siswa belajar aktif alat peraga itu supaya dapat di 

manipulasikan , yaitu: dapat diraba, dipegang, dipindahkan, dimainkan, dipasangkan, 

dicopot, dan lain-lain. (10) Bila mungkin alat peraga tersebut dapat berfaedah lipat.” 

 

Alat peraga menurut Sukayati dan Suharjana (2009: 9) pra syarat penggunaan alat 

peraga adalah sebagai berikut: 

“(1) Penggunaan alat peraga hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran. (2) Alat 

peraga yang digunakan hendaknya sesuai dengan metode/strategi pembelajaran. (3) 

Tidak ada satu alat peragapun yang dapat atau sesuai untuk segala macam kegiatan 

belajar. (4) Guru harus terampil menggunakan alat peraga dalam pembelajaran. (5) 

Peraga yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan siswa dan gaya belajarnya. (6) 

Pemilihan alat peraga harus obyektif, tidak didasarkan kepada kesenangan pribadi. (7) 

Keberhasilan penggunaan alat peraga juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.” 

Menurut Asyhar persyaratan alat peraga adalah sebagai berikut: (1) jelas dan rapi. 

(2) bersih dan menarik. (3) cocok dengan sasaran.  (4) relevan dengan topik. (5) sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. (6) praktis luwes dan tahan. (7) berkualitas baik. (8) ukuran 

sesuai dengan lingkungan belajar.  

Pendapat parah ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membuat alat peraga 

selain menarik, awet dan tahan lama alat peraga yang digunakan harus sesuai  materi yang 

akan disampaikan pada siswa agar tujuan dari pembelajaran tercapai. Karena dengan 

adanya alat peraga sebagai media yang dapat dilihat siswa dan siswa dapat menggunakan 

langsung alat peraga yang telah disediakan dalam pembelajaran siswa lebih mudah untuk 

memahami pelajaran yang diberikan guru.  

2.1.5 Alat Peraga Garis Bilangan 

Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran untuk kelas-kelas pemula biasanya 

digunakan benda-benda langsung, seperti manik-manik, kelereng, mobil-mobilan, batang 

korek api, dan masih banyak contoh lain. Untuk kelas- kelas    lanjutan    digunakan    

alat    peraga    yang    lebih    formal    seperti bagan, garis bilangan,    dan    simbol-

http://www.sarjanaku.com/
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simbol    lainnya.    Oleh    karena    itu, pembelajaran  dalam  penelitian  ini  

menggunakan  model  alat  peraga  garis bilangan  untuk  meningkatkan  tingkat  

pemahaman  siswa  mengenai  konsep penjumlahan bilangan bulat. 

Alat peraga garis bilangan merupakan salah satu alat peraga untuk pembelajaran operasi 

penjumlahan dan pengurangan khususnya bilangan bulat negatif. Kegunaan dari alat 

peraga garis bilangan diantaranya adalah memberikan penanaman konsep tentang letak 

suatu bilangan bulat pada garis bilangan dan konsep penjumlahan dua bilangan bulat 

melalui peraga dengan pendekatan gerak. Dengan alat peraga garis bilangan diharapkan 

pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami anak dan dapat menarik perhatian siswa. 

 METODE PENGEMBANGAN 

 
Pada peneliatian ini, peneliti menggunakan model pengembangan. Kerena model 

pengembangan merupakan cara yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan 

dan menguji suatu produk berdasarkan prosedur yang sistematis, sehingga produk yang 

dihasilkan memiliki nilai ilmiah yang tinggi dan dapat dipercaya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Mulyatiningsih (2013: 162) yang mengatakan “Apa bila produk yang 

dikembangkan dalam sebuah penelitian sejenis media, model, peralatan, dan alat evaluasi  

maka metode penelitian yang paling tepat adalah metode penelitian pengembangan”. 

Menurut  Milis dan Airasian (Emzir, 2010: 263) mengatakan dalam bidang pendidikan 

tujuan utama penelitian pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tapi 

untuk mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan disekolah-sekolah. 

  Pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk 

yaitu alat peraga sebagai media pembelajaran pada pembelajaran Matematika dengam 

materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas IV SD. Maka dari 

itu model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). Karena model ADDIE merupakan model 

procedural, yaitu model ini terstruktur dimana tiap tahap penelitian ini menunjukkan 

kejelasan untuk menghasilkan suatu produk yang dikembangkan dan model ADDIE telah 

banyak digunakan untuk mengembangkan produk dan terbukti produk yang 
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dikembangkan memberikan hasil yang layak dan sesuai untuk diterapkan untuk peserta 

didik. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil pengembangan ini, bahwa  a l a t  p e r ag a  g a r i s  b i l a n g a n  l a ya k  

d i g u n a k a n  s eb a g a i  m e d i a  p e m b e l a j a r a n  m a t em a t i k a  d e n g a n  m a t e r i  

o p e r a s i  p en j u m l a h a n  d a n  p e n g u r a n g a n  b i l a n g a n  b u l a t .  

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan 

cara wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, wawancara dan 

observasi yang dilakukan di kelas IV menunjukkan bahwa ketersediaan alat peraga 

penjumlahan masih terbatas, dan juga dari hasil wawancara kepada siswa diperoleh data 

bahwa mereka masih  kesulitan dalam pembelajaran matematika dengan materi operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Melalui angket yang ditujukan oleh ahli 

bidang, seperti ahli media, ahli pembelajaran dan ahli bahasa menjadi data untuk 

memperkuat proses penelitian, ahli media mengatakan bahwa alat peraga garis bilangan 

layak digunakan sesuai dengan karakteristik anak usia 7-11 tahun (tahap operasi konkret). 

Data lain seperti wawancara pada siswa yang mengatakan bahwa siswa kelas IV senang 

dan mudah belajar menggunakan alat peraga garis bilangan karena siswa dapat 

mengoperasikan secara langsung berdasarkan konsep yang telah di tentukan untuk 

menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Beberapa data yang 

diperoleh tersebut menjadi pertimbangan dan bahan penelitian untuk melakukan 

penelitian di kelas IV dan mengembangkan alat peraga garis bilangan. 

 Peneliti mengembangkan alat peraga garis bilangan berdasarkan karakteristik alat 

peraga menurut Rusefendi (Sundayana 2015: 18) menyatakan bahwa alat peraga memiliki 

beberapa persyaratan sebagai berikut: Tahan lama,  Bentuk dan warnanya menarik,  

Sederhana dan mudah di kelola, Ukurannya sesuai dengan ukuran fisik anak, Dapat 

menyajikan konsep matematika, Sesuai dengan konsep pembelajaran, Dapat memperjelas 

konsep, dapat diraba, dipegang, dipindahkan, dimainkan, dipasangkan, dicopot, dan lain-

lain dan Bila mungkin alat peraga tersebut dapat berfaedah lipat. Peneliti menambahkan 
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satu ciri yang terdapat pada alat peraga garis bilangan, yaitu kontekstual. Berdasarkan 

karakteristik tersebut peneliti dapat menggunakan sebagai landasan untuk melakukan 

penelitian dan pengembangan alat peraga garis bilangan.   

Menurut piaget, mengatakan Trianto (2011: 29) perkembangan kognitif anak pada 

usia 7-11 tahun (tahap operasi konkret) dimana pada tahap operasi konkret perbaikan 

dalam kemampuan untuk berpikir secara logis. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir 

dengan benda yang nyata atau yang dapat dilihat secara langsung.setelah peneliti selesai 

melakukan validasi pada ahli, media, pembelajaran dan kebahasaan peneliti langsung 

menguji coba produk yang dikembangkan. Pada saat peneliti melakukan uji coba produk, 

saya bertanya dulu dengan siswa yang berhubungan dengan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat, seperti -2 + 8= banyak dari mereka menjawab 10 dan ada 

juga yang menjawab -10, setelah itu peneliti menggunakan alat peraga garis bilangan 

untuk menjawab pertanyaan yang peneliti berikan berdasarkan konsep yang telah peneliti 

tentukan dan hasilnya adalah 6. Setelah menjelaskan cara penggunaan alat peraga peneliti 

mencoba Murid-murid   untuk menyelesaikan soal yang peneliti berikan dan hasilnya 

dapat dilihat pada table 4.5 dan 4.6. setelah uji coba produk selesai selanjutnya dilakukan 

wawancara pada siswa untuk mengetahui kemenarikan dan kelayakan alat peraga garis 

bilangan yang dikembangkan. Wawancara  menunjukkan bahwa produk yang 

dikembangkan memiliki dampak positif terhadap kemampuan siswa dalam memahami 

materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. berdasarkan hasil penelian 

dari uji coba produk sampai wawancara, bahwa siswa pada umur 7-11 tahun memang 

lebih senang belajar berdasarkan benda nyata atau konkret untuk mempermudah siswa 

dan berdampak positif terhadap kemampuan siswa dalam memahami setiap pelajaran 

yang diberikan agar tujuan dari pembelajaran tercapai. 

 

 

PENUTUP 

Dalam penelitian  ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap uji coba produk 

dan tahap uji coba pemakaian. Sebelum melakukan uji coba alat peraga garis bilangan 
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tersebut divalidasi oleh ahli media. Hasil rerata tersebut adalah 4,42 dan dikategorikan 

sangat baik. Setelah validasi selesai dan dilakukan revisi sesuai saran yang diberikan 

validator kemudian dilakukan uji coba. Uji coba Produk dilakukan oleh kelompok kecil 

sebayak 6 siswa yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah dan uji coba kelompok 

besar sebanyak 20 siswa dikelas IV hasil uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok 

besar dengan cara siswa menyelesaikan soal secara lisan satu persatu kedepan agar 

tampak kelayakan dari produk yang dikembangkan dan hasil dari uji coba kelompok kecil 

adalah 5 dan hasil uji coba kelompok besar adalah 4,35. Dari kedua hasil uji coba produk 

yang dilakukan maka alat peraga garis bilangan dapat digunakan. Selain itu, dari 

tanggapan siswa yang dilakukan dengan wawancara memberikan tanggapan positif dan 

secara umum  mengatakan bahwa alat peraga garis bilangan sangat membantu siswa dan 

menarik dan terbukti dari wawancara yang dilakukan yang terdapat dilampiran. Dari 

kesimpulan diatas, maka alat peraga garis bilangan dapat digunakan. 
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