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ABSTRACT 

 

Florensia, B N. 2018. Development of mathematical tools of multiplication rope 

multiplication based on montessori method on multiplication counting 

operation in class III Primary school: Thesis. Department of Science 

Education, FKIP University of Jambi. Supervisor I Dr. Yantoro, M.Pd. 

Lecturer II Issaura Sherly Pamela, S.Pd., M.Pd. 
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A visual aid is a messenger tool in the learning process, message. The 

message in question is a subject matter. The visual aids can assist teachers in 

delivering the material so as to attract learners to understand the material 

presented. The props are also presented so that there is no gap between learners 

and learning resources. 

This research is a research and development research and development 

with ADDIE development model (Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluation). This study aims to produce multiplication board 

multiplication tool on multiply counting operations using valid, practical and 

effective montessori method. 

This research was conducted with the subject of the study of class III 

students of SD Negeri 34 / I Teratai Muara bulian, Batanghari District, Jambi 

Province. The validity data is obtained by providing a questionnaire to the 

validation expert to assess the validity of the multiplication board props. Practical 

data of props is obtained from the interviews of learners and questionnaires 

teachers and data on the effectiveness of props obtained from improving student 

learning outcomes through pretest and postes. 

The result of this research is multiplication of multiplication board based 

on montessori method on multiplication counting operation in class III of 

elementary school that valid, practical and effective. The validation result of the 

learning validator got the average score of 4.6 which included into the category is 

very valid. The validation result from the media validator got the average score of 

4.7 which belongs to very valid category. Once feasible, the practicality of props 
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seen from the teacher's response earned an average score of 4.9 that the props 

are very practical to use in multiplication counting learning. Furthermore, the 

effectiveness of props in view of the N-gain data obtained pretest and postes 

results are obtained an average score of 0.76 and including the classification of 

"high". This suggests that props multiplication boards can improve learners' 

learning outcomes and effective teaching aids used in learning. 

Based on the results obtained, it can be concluded that the development of 

mathematical tools of multiplication ropes on multiply counting operations in 

grade III SD using montessori method can be used easily and can solve 

multiplication problems. The teaching and learning process becomes more fun 

and more volatile.  

 

1 PENDAHULUAN 

Alat peraga dapat membantu peserta didik lebih mudah memahami konsep 

yang diajarkan. Selain itu juga dapat menghindari keterbatasan berpikir peserta 

didik. Alat peraga merupakan alat bantu pembelajaran sebagai salah satu 

penunjang agar memudahkan peserta didik memahami materi. Menurut Arsyad 

(2016:9) “alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dan segala macam 

benda yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran”.  Dengan adanya 

alat peraga, peserta didik mudah memahami materi yang diajarkan, selain itu 

dengan adanya alat peraga yang  dapat dilihat, dipandang, dirasakan dan diraba 

oleh peserta didik akan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Pada kenyataannya penggunaan alat peraga pembelajaran saat ini belum 

termanfaatkan dengan baik. Hal ini dikarenakan terbatasnya alat peraga 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan guru. Salah satunya yaitu 

alat peraga pada pembelajaran Matematika. Pembelajaran matematika adalah 

salah satu pembelajaran yang ditakuti oleh peserta didik. Pembelajaran 

matematika sangat penting untuk dipelajari karena ilmu matematika merupakan 

ilmu pasti yang teruji kebenarannya. Matematika juga selalu digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari. Pembelajaran matematika disekolah dasar pada umumnya masih 

bersifat abstrak, sehingga dibutuhkannya pembelajaran yang dikaitkan dengan 

kondisi nyata peserta didik 

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan  

guru dan  peserta didik kelas III SD diperoleh data mengenai keterbatasan alat 

peraga di sekolah tersebut. Penjelasan tentang materi perkalian hanya 

menggunakan metode ceramah, menghafal perkalian, terpaku pada buku paket 

dan alat peraga yang digunakan masih tradisional seperti batu-batuan. Peserta 

didik menghitung hasil perkalian setiap satu kali langkah operasi perkalian dengan 

menggunakan batu-batuan yang di kumpulkan. Biasanya sebelum memulai proses 

pembelajaran sesekali guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

menghafal perkalian kemudian peserta didik diminta satu-satu maju kedepan kelas 

untuk menyetorkan perkalian yang dihapalkannya. Kegiatan tersebut 

mengakibatkan peserta didik jenuh dengan tugas hapalan yang di bebankan serta 

peserta didik tidak memahami konsep perkalian secara mendalam. Ketika 
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diberikan soal tentang operasi hitung perkalian yang menghasilkan 3 angka 

peserta didik merasa kebingungan bahkan setelah menghafal perkalian peserta 

didik masih terlihat sesekali mencuri kesempatan untuk melihat tabel perkalian 

yang ada dibukunya dan membutuhkan waktu lama untuk menghitung setiap satu 

kali langkah perkalian yang ada dengan menggunakan batu-batuan. Sementara itu, 

tingkat kesulitan soal pada materi perkalian di kelas III Sekolah dasar semakin 

bertambah. Melihat kasus seperti ini, maka dibutuhkannya alat peraga yang 

menarik dan mampu meningkatkan pemahaman perserta didik tentang materi 

perkalian. 

Alat peraga yang dirancang menggunakan metode berbasis montessori 

untuk menyelesaikan operasi hitung perkalian yang menghasilkan tiga angka pada 

mata pelajaran matematika.  Pengembangan ini dilakukan untuk membuat sebuah 

alat peraga yang mampu meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam 

memahami materi perkalian. Selain itu, peserta didik dapat belajar matematika 

lebih menyenangkan karena peserta didik dapat belajar sambil bermain sehingga 

dapat menarik minat belajar peserta didik 

 

2 KAJIAN TEORITIK 

2.1 Hakikat Penelitian dan Pengembangan 

Metode Research and Development yang biasa disingkat (R&D) sama 

maknanya dengan penelitian pengembangan. Menurut Borg and gall (Saputro, 

2017:8) “Educational Research and development (R&D) is a process used to 

development products”. Selanjutnya Menurut Sukmadinata (Saputro, 2017:8) 

“Research and Development adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan 

suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada”. Kemudian 

Sugiyono (2009:407)  menambahkan “metode Research and development adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu 

dan menguji keefektifan produk tersebut”. Kemudian, Saputro (2017:8) 

menyimpulkan bahwa “metode Research and Development (R&D) adalah 

penelitian yang menghasilkan sebuah produk dalam bidang keahlian tertentu, 

yang diikuti produk sampingan tertentu serta memiliki keefektifitasan dari sebuah 

produk tertentu”. Dengan demikian,penelitian pengembangan merupakan 

penelitian yang dilakukan untuk penciptaan produk baru atau memperbaiki 

produk lama agar kegunaannya menjadi lebih efektif dan efesien. Penciptaan dan 

pengembangan produk tersebut dilaksanakan secara bertahap  serta sesuai dengan 

kebutuhan yang akan dipenuhi. 

 

2.2     Hakikat Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

2.2.1 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

 Matematika juga merupakan salah satu mata pelajaran yang telah 

diperkenalkan kepada peserta didik sejak bangku sekolah dasar hingga ke jenjang 

yang lebih tinggi, bahkan dalam dunia pekerjaan. Mata pelajaran matematika di 

sekolah dasar memberikan pengaruh yang sangat besar bagi peserta didik, mulai 

dari pembelajaran matematika yang sederhana hingga yang sulit, mulai dari yang 

abstrak hingga ke hal-hal yang konkrit . Menurut Soejadi (Almira, 2014:73)  
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“keabstrakan matematika karena objek dasarnya abstrak, yaitu fakta, konsep, 

operasi dan prinsip”. Pendapat tersebut diperkuat dengan adanya pendapat 

Menurut Almira (2014:73) “matematika merupakan disiplin ilmu yang bersifat 

khas  dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain. Dapat dikatakan bahwa 

matematika berkenaan dengan konsep-konsep abstrak yang tersusun secara 

hirarkis dan penalarannya bersifat deduktif”.  

Kurikulum Depdiknas (Susanto, 2013:184) menyebutkan bahwa “standar 

kompetensi matematika di sekolah dasar yang harus dimiliki siswa setelah 

pembelajaran bukanlah penguasaan matematika, namun yang diperlukan ialah 

dapat memahami dunia sekitar secara logis, mampu bersaing dan berhasil dalam 

kehidupan”. Pada tingkat Sekolah Dasar mata pelajaran matematika diberikan 

untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menggunakan matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan kehidupannya sehari-hari dan menjadi bekal dalam 

mempelajari ilmu lainnya. 

 Pada tingkat Sekolah Dasar mata pelajaran matematika diberikan untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat menggunakan matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan kehidupannya sehari-hari dan menjadi bekal dalam 

mempelajari ilmu lainnya. Menurut Sundayana (2016:24) “pembelajaran 

matematika di kelas hendaknya ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep 

matematika dengan pengalaman anak sehari-hari. Selain itu, menerapkan kembali 

konsep matematika yang telah dimiliki anak pada kehidupan sehari-hari atau pada 

bidang lain sangat penting dilakukan”. Pendapat ini diperkuat oleh pendapat 

menurut Panhuizen (Sundayana, 2016:24) “bila anak belajar matematika terpisah 

dari pengalaman mereka sehari-hari maka anak akan cepat lupa dan tidak dapat 

mengaplikasikan matematika”.  Oleh karena itu, matematika sebagai ilmu dasar 

perlu dikuasai dengan baik oleh peserta didik, terutama sejak usia sekolah dasar. 

 

2.2.2 Tujuan Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar 

Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar Menurut Susanto 

(2013:189) “agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu 

juga, dengan pembelajaran matematika dapat memberikan tekanan penataran nalar 

dalam penerapan matematika”. Kemudian, menurut GBPP (Sufri dkk, 2010:5) 

menyatakan bahwa: 
 Tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran matematika di sekolah adalah : 

(a) menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung (menggunakan 

bilangan) sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari; (b) menumbukan 

kemampuan siswa, yang dapat dialihgunakan, melalui kegiatan matematika; (c) 

mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal lanjut disekolah 

lanjutan tingkat pertama (SLTP); (d) membentuk sikap logis, kritis, cermat, 

kreatif dan disiplin 

 Selanjutnya secara khusus, tujuan pembelajaran matematika di sekolah 

dasar Menurut Depdiknas (Susanto, 2013:190): 
(a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritme; (b) menggunakan penalaran pada pola 

dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (c) memecahkan 
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masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, (d) menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (e) 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk menjelaskan keadaan atau masalah; (f) memiliki sikap menghargai 

penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Matematika memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

menghitung dan meningkatkan pemahaman peserta didik tentang konsep 

matematika. Mempelajari  Matematika juga ditujukan agar peserta didik mampu 

memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. 

 

2.2.3 Operasi Hitung Perkalian  

 Perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Untuk 

menyelesaikan perkalian bilangan dapat menggunakan beberapa cara sebagai 

berikut : 

1. Cara mendatar  

Contoh:  

6 x 12 = ..... 

Jawab:  

6 x 12 = 6 x (10+2) = (6 x 10) + (6 x 2) = 60 + 12 = 72 

Jadi, 6 x 12 = 72 

2. Cara bersusun panjang 

Contoh: 

84 x 13 = ....... 

Jawab: 

       84 

       13    x 

        12                     3 x 4 

     240                      3 x 80 

       40                     10 x 4 

     800  x                  10 x 80 

   1.092 

Jadi, 84 x 13 = 1.092 

 

3. Cara bersusun pendek  

Contoh:  

75 x 42 = ...... 

Jawab:  

  75 

  42   x 

  150 

       300  + 

      3.150 

 Pada perkalian terdapat beberapa sifat-sifat perkalian. Berikut cara Menggunakan 

sifat opeasi hitung pada perkalian.  

 

2 x 5 = 10, ditulis 0, simpan 1 

(2 x 7) + 1 simpanan = 14 +1  = 15 

4 x 5 = 20 ditulis nol dibawah angka 5 

(4 x 7) + 2 Simpanan = 28 + 2 = 30 
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1. Sifat komutatif (Pertukaran) 

Contoh:  

7 x 15   = 15 x 7  

105=105 

Jadi, 7 x 15 = 15 x 7 = 105  

2.  Sifat Assosiatif  
Contoh: 

7 x (6 x 5)  = (7 x 6) x 5  

  7 x 30 =  42 x 5  

  210 = 210  

Jadi, 7 x (6 x5) = (7 x 6) x 5  

   = 210 

3.  Sifat Distributif  
Contoh:  

50 x (8+9) = (50 x 8) + (50 x 9) 

     50 x 17 = 400 + 450 

          850 = 850 

Jadi, 50 x (8 + 9) = (50 x 8) + (50 x 9) 

       = 850 

2.3 Perkembangan Karakteristik peserta didik  

 Karakteristik peserta didik menurut Asyar (2012:86) “(a) Karakteristik 

berhubungan dengan latar belakang, lingkungan hidup dan status sosial (social 

culture); (b) karakteristik berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian dan 

tingkah laku”. Selanjutnya Munadi (Asyhar, 2012:86) menambahkan bahwa:  
Dalam identifikasi karakteristik peserta didik, ada dua hal yang harus 

diperhatikan yaitu : (a) Karakteristik yang bersifat umum, seperti perserta didik 

kelas berapa, jenis kelamin apa, latar belakang budaya apa, kebiasaan dan 

sebagainya, dan (b) karakteristik yang bersifat khusus, seperti pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan sebagai hasil dari pembawaan dan pengalaman. 

 Danim (2013:4) menyebutkan “ada empat hal dominan dari karakteristik 

peserta didik: (1) kemampuan dasar, misalnya, kemampuan kognitif atau 

intelektual, afektif dan psikomotor; (2) latar belakang kultural lokal, status sosial, 

status ekonomi, agama,dan sebagainya; (3) perbedaan-perbedaan kepribadian 

seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain; (4) Cita-cita, pandang kedepan, 

keyakinan diri, daya tahan, dan lain-lain”. Karakteristik anak sekolah dasar, 

memang harus dipahami oleh para pendidik agar pendidik mampu memberikan 

asupan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta 

didiknya.  

 Anak memiliki tingkat pengalaman yang berbeda-beda hal ini sejalan 

dengan pendapat menurut Piaget (Aunurrahman, 2013:59) “secara umum semua 

anak berkembang melalui urutan yang sama, meskipun jenis dan tingkat 

pengalaman mereka berbeda satu sama lainnya. Perkembangan mental anak 

terjadi secara bertahap dari tahap yang satu ke tahap yang kebih tinggi”. Peserta 

didik kelas III Sekolah Dasar pada rentang usianya berada pada usia 7-11 tahun. 

Menurut Danim (2013:106) “tahap operasional konkrit (concrete operational 
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stage), yang berlangsung kira-kira pada usia 7-11 tahun”. Selanjutnya Menurut 

Susanto (2013: 78):   
Anak pada usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret (usia 7-11 

tahun). Dimana pada rentang usia ini anak mulai menunjukkan perilaku belajar 

yang berkembang, yang ditandai dengan ciri-ciri  sebagai berikut: 1) anak mulai 

memandang dunia secara objektif, bergeser dari aspek situasi ke aspek lain 

secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak, 2) anak mulai 

berfikir secara operasional, yakni anak mampu memahami aspek –aspek 

kumulatif materi, 3) anak dapat menggunakan cara berfikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda yang bervariasi beserta tingkatannya, 4) anak 

mampu membentuk dan menggunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip 

ilmiah sederhana, dan menggunakan hubungan sebab akibat. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut karakteristik peserta didik sekolah 

dasar (usia 7-12 tahun) dapat disimpulkan bahwa anak sekolah dasar memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Peserta didik juga belajar dimulai dengan hal-hal 

yang sederhana hingga ke tahap yang lebih sulit sesuai dengan perkembangannya.  

Usia sekolah merupakan masa peserta didik memperoleh dasar-dasar pengetahuan 

tentang hubungan aturan-aturan yang berlaku untuk keberhasilan penyesuaian diri 

pada kehidupannya dikemudian hari. 

 

2.4     Hakikat Alat Peraga  

2.4.1 Pengertian alat peraga 

 Menurut Ali (Sundayana, 2016:7) “alat peraga adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyatakan pesan merangsang pikiran, perasaan, dan 

perhatian dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong proses belajar”. 

Kemudian Ruseffendi (Sundayana, 2016:7)  menambahkan bahwa “alat peraga 

adalah alat yang menerangkan atau mewujudkan konsep matematika”. 

Selanjutnya pengertian alat peraga matematika Menurut Estiningsih (Asyhar, 

2012:12) “alat peraga merupakan media pembelajaran yang mengandung atau 

membawakan ciri-ciri konsep yang dipelajari”. 

 Menurut Ruiz dkk. (Asyhar, 2012:11) “alat peraga dipergunakan oleh guru 

untuk memberi penekanan pada informasi, memberikan stimulasi perhatian, dan 

memfasilitasi proses pembelajaran”. Hal ini diperkuat oleh pendapat menurut 

Asyhar (2012:12) “alat peraga merupakan media yang memiliki ciri atau bentuk 

dari konsep materi ajar yang dipergunakan untuk memperagakan materi tersebut 

sehingga materi pembelajaran lebih mudah dipahami oleh siswa”. Dengan adanya 

alat bantu atau alat peraga maka, diharapkannya pembelajaran dapat berjalan 

secara efektif dan lebih peserta didik lebih mudah memahami isi dari 

pembelajaran yang diajarkan.  

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

alat peraga merupakan suatu alat pembawa pesan dalam proses pembelajaran. 

Pesan yang dimaksud adalah materi pelajaran dimana keberadaan alat peraga 

tersebut bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan nya dalam 

belajar. Selain itu, alat peraga  dapat membantu guru dalam menyampaikan materi 

sehingga menarik para peserta didik agar bisa memahami materi yang 

disampaikan dengan baik serta dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 9  

 

 

 

 

 

Alat peraga juga dihadirkan agar tidak adanya jurang pemisah antara peserta didik 

dan sumber belajarnya. 

2.4.2 Prinsip-Prinsip penggunaan alat peraga  
Pada penggunaan alat peraga, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip 

tertentu agar penggunaan alat peraga tersebut dapat mencapai hasil yang 

diharapkan. Menurut Gerlack dan Elly (Asyhar, 2012:82) prinsip penggunaan alat 

peraga secara umum yaitu: 
(1) Kesesuaian, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

karakteristik peserta didik dan materi yang dipelajari, serta metode atau 

pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik . (2) Kejelasan sajian. 

(3) Kemudahan akses, kemudahan akses menjadi salah satu prinsip dalam 

pemilihan media pembelajaran. Kemudahan akses juga berhubungan dengan 

lokasi dan kondisi media. (4) Keterjangkauan, Keterjangkauan disini berkaitan 

dengan aspek biaya (cost), besar kecilnya biaya yang diperlukan untuk 

mendapatkan media adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. (5) 

Ketersediaan, pada saat kita hendak mengajar dan dalam rancangan telah 

disebutkan macam atau jenis media yang akan dipakai, maka kita perlu 

mengecek ketersediaan media tersebut. Apabila media tersebut ternyata tidak 

tersedia, maka kita perlu melakukan media pengganti. (6) Kualitas, dalam 

pemilihan media pembelajaran, kualitas media hendaklah diperhatikan. Sebaik 

nya, dipilih media yang berkualitas tinggi. (7) ada alternatif, tidak tergantung 

pada satu media saja. (8) interactivitas, dapat memberikan komunikasi dua arah 

secara interaktif. (9) Organisasi (10) Kebaruan, kebaruan media yang akan 

dipilih juga harus menjadi pertimbangan sebab media yang baru biasanya lebih 

baik dan lebih menarik bagi murid. (11) berorientasi siswa, perlu 

dipertimbangkan keuntungan dan kemudahan apa yang akan diperoleh siswa 

dengan media tersebut.  

Selanjutnya Prinsip-prinsip penggunaan alat peraga Menurut Sudjana 

(2008:104) :  
(1)Menentukan jenis alat peraga dengan tepat, artinya sebaiknya guru memilih 

terlebih dahulu alat peraga manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan 

pelajaran yang hendak diajarkan. (2) Menetapkan atau memperhitungkan subjek 

dengan tepat, artinya perlu diperhitungkan apakah penggunaan alat peraga itu 

sesuai dengan tingkat kematangan/kemampuan anak didik. (3) Menyajikan alat 

peraga dengan tepat, artinya teknik dan metode penggunaan alat peraga dalam 

pengajaran haruslah disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, waktu dan sarana 

yang ada. (4) Menetapkan atau memperlihatkan alat peragaan pada waktu, 

tempat dan situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi mana pada waktu 

mengajar alat peraga digunakan.  

2.4.3  Fungsi Alat Peraga 
Fungsi utama alat peraga adalah untuk memperjelas keabstrakan dari suatu 

konsep,  hal ini bertujuan agar peserta didik mampu mengartikan kenyataan dari 

konsep abstrak matematika yang dipelajari melalui alat peraga yang dihadirkan 

saat proses pembelajaran. Proses tersebut melalui tahap yang menggunakan indera 

sebagai perantara, misalnya dengan cara melihat, meraba, dan merasakan agar 

peserta didik mendapatkan pengalaman nyata dalam memindahkan pemikiran 

yang abstrak kepada pemikiran yang konkrit. Penggunaan alat peraga dalam 

setiap pembelajaran diharapkan dapat membantu para siswa dalam memahami 

suatu konsep matematika dengan mudah. Media pembelajaran dihadirkan dalam 
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pembelajaran untuk merangsang siswa dalam belajar. Menurut Sanaky 

(Sundayana, 2016: 9) media untuk merangsang siswa dalam belajar dengan cara: 
(1) Menghadirkan objek sebenarnya dan objek langkah. (2) Membuat duplikasi 

dari proyek yang sebenarnya. (3) Membuat konsep abstrak ke konsep konkret. 

(4) Memberi kesamaan persepsi. (5) Mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah 

dan jarak. (6) Menyajikan ulang informasi secara konsisten (7) Memberi suasana 

belajar yang tidak tertekan, santai dan menarik sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Sudjana (2008:99) ada enam fungsi pokok dari alat peraga dalam 

proses belajar-mengajar. Keenam fungsi tersebut adalah:  
(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 integrasi dari keseluruhan situasi belajar 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-mengajar dan membantu siswa 

dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. (6) Penggunaan alat peraga 

dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar-mengajar. 

Dengan perkataan lain menggunakan alat peraga, hasil belajar yang dicapai 

akan tahan lama diingat siswa, sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi. 

 Alat peraga pembelajaran matematika merupakan bagian dari media 

pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam 

memahami konsep pembelajaran matematika. Menurut Sadiman (Sundayana, 

2016:7) secara umum menyatakan bahwa media pembelajaran mempunyai fungsi: 
 (1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. (2) Mengarasi keterbatasan 

ruang, waktu, tenaga dan daya indra. (3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi 

lebih langsung antara siswa dengan sumber belajar. (4) Memungkinkan anak 

belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, audiotori & 

kinestetiknya. (5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman 

& menimbulkan presepsi yang sama. (6) Penyampaian pesan pembelajaran dapat 

lebih standar. (7) Pembelajaran dapat lebih menarik. (8) Pembelajaran menjadi 

lebih inspiratif. (9) Waktu pembelajaran dapat diperpendek. (10) Kualitas 

pembelajaran dapat ditingkatkan. (11) Proses pembelajaran dapat berlangsung 

kapanpun dan dimanapun diperlukan. (12) Sikap positif siswa terhadap materi 

pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. 

 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu fungsi alat peraga matematika 

sama halnya dengan fungsi media, keduanya sama-sama berfungsi untuk 

menyampaikan pesan, memberikan pedoman serta arahan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sehingga pembelajaran dan prosesnya dapat ditingkatkan.   

2.4.4 Syarat dan kriteria alat peraga 

 Alat peraga atau media yang digunakan agar tepat sasaran dan dapat 

digunakan dengan baik haruslah memenuhi kriteria dan persyaratan. Menurut 

Asyhar (2012:81)  kriteria pemilihan media atau alat peraga adalah sebagai 

berikut: “(1) Jelas dan rapi; (2) bersih dan menarik. (3) cocok dengan sasaran; (4) 
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relevan dengan topik; (5) sesuai dengan tujuan pembelajaran; (6) praktis luwes 

dan tahan; (7) berkualitas baik; (8) ukuran sesuai dengan lingkungan belajar”.  

 Selanjutnya syarat 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. 

Kemudian Rusffendi (Sundayana, 2016:18) menambahkan ada beberapa 

persyaratan alat peraga antara lain yaitu:  
(1) Tahan lama, (2) Bentuk dan warna menarik, (3) Sederhana dan mudah 

dikelola, (4) Ukurannya sesuai, (5) Dapat menyajikan konsep matematika baik 

dalam bentuk real, gambar, atau diagram, (6) Sesuai dengan konsep matematika, 

(7) Dapat memperjelas matematika dan bukan sebaliknya, (8) Peragaan itu 

supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berfikir abstrak bagi siswa (9) 

Menjadikan siswa belajar aktif dan mandiri dengan memanipulasi alat peraga.  

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam membuat alat peraga ada beberapa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi 

agar alat peraga yang dibuat memudahkan peserta didik dalam meningkatkan 

pemahamannya dengan cara yang lebih mudah. Alat peraga yang dibuat atau 

dikembangkan juga harus rapi, menarik, dapat digunakan berulangkali dalam 

artian yaitu tahan lama serta sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mater 

pelajaran, hal ini dilakukan agar alat peraga mampu diterima dengan baik oleh 

peserta didik. 

2.4.5 Pengembangan media pembelajaran 

Menurut Sadiman dkk (2014:100) “urutan dalam mengembangkan 

program media itu dapat diutarakan sebagai berikut: (a) menganalisis kebutuhan 

dan karakteristik siswa, (b) merumuskan tujuan instruksional (instructional 

objective) dengan merupakan operasional dan khas, (c) merumuskan butir-butir 

materi secara terperinci yang mendahulukan tercapainya tujuan, (d) 

mengembangkan alat pengukur keberhasilan, (e) menulis naskah media, (f) 

mengadakan tes dan revisi.” 

Menurut Asyhar (2010:126) “pengembangan media pembelajaran 

merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan penyusunan dokumen pembelajaran 

lainnya, seperti kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dan lain-lain. Menurut Permen No.41 (2007:8) “tentang standar proses rencana 

pelaksanaan yang berkualitas harus mencakup identitas mata pelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran,penilaian hasil pembelajaran dan sumber 

belajar”. Artinya setelah dokumen-dokumen pembelajaran tersebut siap disusun, 

dilanjutkan dengan pengadaan/ penyiapan media pembelajaran sebagai sumber 

belajar dan alat bantu dalam proses pembelajaran”.  
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Menurut Sadiman (Asyhar, 2010:127), “perancangan media pembelajaran 

melalui 6 tahap kegiaatan, yakni: (1) menganalisis kebutuhan dan karakteristik 

peserta didik (2) merumuskan tujuan pembelajaran (3) merumuskan butir-butir 

materi (4) menyusun instrumen evaluasi (5) menulis naskah media (6) melakukan 

tes/evaluasi. Disamping 6 langkah tersebut, tahap validasi ahli sebaiknya 

dilakukan terhadap naskah media/prototype yang sudah disususn, yaitu dilakukan 

uji coba lapangan”. 

2.5 Metode Montessori 

2.5.1 Pengertian alat peraga Metode Montessori 

 Menurut Lillard (Sidharta, 2011:11) “alat perga montessori merupakan alat 

peraga yang digunakan untuk mengajar anak dengan rancangan yang sederhana, 

indah, dan memungkinkan mereka untuk menggali pengetahuan, 

mempresentasikan konsep juga mengoreksi kesalahannya sendiri”.  Hal ini sejalan 

dengan pendapat menurut Magini (2013:54) “alat peraga yang didesain 

montessori disebut sebagai alat perga didaktis memiliki unsur pengendali 

kesalahan. Maksudnya, tanpa ada orang lain yang mengoreksi, alat peraga tersebut 

sudah mampu menjawab letak kesalahan anak”. Kemudian Lillard (Sidharta, 

2011:137)  menambahkan “alat peraga matematika montessori dirancang untuk 

mengajar matematika, meliputi: memahami perintah, mengurutkan, 

mengabtraksikan, dan kemampuan untuk mengkontruksikan pengetahuan-

pengetahuan menjadi suatu konsep yang baru”.   

 Berdasarkan pendapat ahli yang telah dipaparkan, maka  dapat 

disimpulkan bahwa alat peraga montessori adalah alat peraga yang dapat 

mengasah motorik peserta didik yang didesain menggunakan warna yang menarik 

dan bergradasi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Alat peraga montessori 

juga mampu meningkatkan kemandirian belajar peserta didik karena alat perga ini 

memiliki auto-correction nya sendiri, pada alat peraga Papan tali perkalian  yang 

akan dikembangkan auto-correction yang digunakan yaitu berupa kartu soal dan 

kartu jawaban. 

2.5.2 Ciri-ciri alat peraga montessori 

 Menurut Montessori (Sidharta, 2016:15) alat peraga hendaknya memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut:  
Alat peraga dalam pembelajaran hendaknya memiliki keindahan baik dari segi 

warna dan kecerahannya. Alat-alat peraga montessori dirancang dengan warna 

yang terang dan lembut. 1) Alat peraga dibuat semenarik mungkin untuk 

membangkitkan keinginan anak untuk menyentuh, meraba, dan menggunakan 

alat tersebut ketika belajar. 2) Mengandung Gradasi rangsangan rasional, 

penekanan gradasi dalam pembelajaran montessori didasarkan pada rasional 

anak. Rasional  anak terbentuk secara bertahap ketika anak bekerja dengan alat 

peraga gradasi yang dibedakan yaitu gradasi umur dan gradasi ransangan. 3) 

Auto-Correction, alat peraga montessori memiliki pengendali kesalahan (Auto-

Correction). Pengendali kesalahan menunjukan sendiri setiap kesalahan sehingga 

anak menyadari apabila telah melakukan kekeliruan. Tanpa ada orang lain yang 

mengoreksi, alat peraga sudah mampu menjawab setiap kesalahan anak. 4) Auto-

Education, alat peraga montessori dirancang untuk memungkinkan anak 

melakukan pendidikan diri. Anak membawa dan menggunakan alat peraga 

sendiri, sehingga mampu menyerap pemahamannya yang telah ia peroleh sendiri 

tanpa diberitahu orang lain. Campur tangan pendidik pun semakin diminimalisir, 
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pendidik lebih berperan sebagai pengamat yang memberikan arahan pada anak 

ketika belajar. 5) Kontekstual. 

 Menurut Lillard (Sidharta, 2016:17)  “salah satu prinsip pembelajaran 

montessori adalah belajar sesuai dengan konteks”. Konteks dalam hal ini diartikan 

sebagai lingkungan sekitar. Pembuatan alat peraga montessori menggunakan 

bahan yang didapat dari lingkungan sekitar. 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa 

alat peraga montessori adalah alat peraga yang dirancang untuk menarik perhatian 

peserta didik dalam pembelajaran. Alat peraga montessori di rancang sesuai 

dengan karakteristik dan bahan yang digunakan dekat dengan lingkungan peserta 

didik serta memiliki alat kendali kesalahan agar peserta didik mampu belajar 

mandiri. 

2.6 Kalayakan Produk  
Menurut Saputro (2017:43) “pelaksanaan penelitian dengan menggunakan 

metode Research & Development adalah sebagai berikut: validasi instrumen dan 

produk penelitian, focus group discusion (FGD) uji coba kelompok, uji efektifitas 

produk, pengumpulan data, pengolahan data, teknik analisis data, kesimpulan dan 

rekomendasi”. Berdasarkan pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode 

Research & Development produk yang dikembangkan oleh peneliti dikatakan 

layak, haruslah memenuhi kriteria valid yang di ukur dari diskusi dengan para 

pakar ahli, praktis diukur dari hasil uji coba kelompok kecil dan efektif dilihat dari 

uji coba kelompok besar dengan mengadakan tes dan pretes. Berikut merupakan 

penjabaran dari kriteria valid, praktis dan efektif dalam pengembangan alat peraga 

matematika papan tali perkalian berbasis metode montessori pada operasi hitung 

perkalian dikelas III sekolah dasar.  

1. Aspek Kevalidan  

Alat peraga pembelajaran dikatakan valid jika alat peraga tersebut 

berkualitas baik dan sesuai dengan alat ukur penilaian. Mengukur ketepatan alat 

ukur tersebut membutuhkan beberapa ahli validator atau ahli yang memiliki 

pengetahuan sesuai dengan desain atau rancangan produk yang dikembangkan. 

Menurut sugiyono (2015:414) “validasi produk dapat dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk 

menilai produk baru yang di rancang. Setiap pakar diminta untuk menilai desain 

tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya”. 

Validator tersebut akan memberikan penilaian terhadap produk yang telah 

dikembangkan jika terdapat kesalahan maka dilakukanlah perbaikan design. 

Menurut Sugiyono (2015:14) “setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi 

dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. 

Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki 

desain yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang menghasilkan 

produk tersebut”. 

 Menurut Rajabi (2015:48) “Perangkat pembelajaran memiliki kriteria 

valid jika perangkat pembelajaran tersebut mencerminkan kekonsistenan antar 

bagian-bagian perangkat pembelajaran yang disusun serta kesesuaian antara 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dan penilaian yang diberikan”. 
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Selanjutnya menurut Widoyoko (2017:141) “validitas berkaitan dengan 

“ketepatan” dengan alat ukur. Dengan instrumen yang valid akan menghasilkan 

data yang valid pula”. 

 

2. Aspek Kepraktisan 

Menurut Nieveen (Rochmad, 2012:70) “pengembangan materi 

pembelajaran, dapat disinyalir bahwa Nieven mengukur tingkat kepraktisan 

dilihat dari apakah guru (dan pakar-pakar lainnya) mempertimbangkan bahwa 

materi mudah dan dapat  digunakan oleh guru dan siswa”. selanjutnya, menurut 

Rajabi (2015:49) “perangkat pembelajaran dikatakan praktis jika disusun dengan 

mempertimbangkan kemudahan. Kemudahan dalam arti bahwa perangkat 

pembelajaran yang disusun mudah untuk dipahami dan juga digunakan”. Dalam 

pengembangan ini, alat peraga dikatakan praktis apabila para responden yaitu 

guru dan peserta didik menyatakan bahwa alat peraga dapat digunakan dengan 

mudah dalam pembelajaran yang ditujukan oleh hasil wawancara peserta didik 

dan angket respon guru.  

3. Aspek Keefektifan  

Perangkat pembelajaran dikatakan efektif apabila mendapatkan feedback 

yang baik dari peserta didik. Menurut Rajabi (2015:49) “keefektifan perangkat 

didefinisikan sebagai ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa 

dan pembelajaran tersebut memperoleh respons positif siswa”. Menurut Sugiyono 

(2015:415) “Indikator efektivitas metode mengajar baru adalah, kecepatan 

pemahaman murid pada pelajaran lebih tinggi, murid bertambah kreatif dan hasil 

belajar meningkat”. Dalam penelitian ini, alat peraga dikatakan efektif ditujukan 

dengan peningkatan hasil belajar peserta didik serta ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Ketercapaian tujuan pembelajaran diukur melalui pretes dan postes. 

Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Saputro (2017:45) “uji efektifitas model 

dilakukan dengan menggunakan desain penelitian one-group pretest-postest 

design”. 

 

3 METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan. Dalam hal ini 

produk yang dikembangkan oleh penulis yaitu alat peraga papan tali perkalian. 

Menurut Sudjana dalam Trianto (2013:177) menyatakan bahwa “untuk 

melaksanakan pengembangan perangkat pengajaran diperlukan model-model 

pengembangan yang sesuai dengan sistem pendidikan”. Sehubungan dengan itu, 

model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan alat peraga papan 

tali perkalian yaitu model pengembangan ADDIE. 

 Pemilihan model pengembangan yang baik dan sesuai akan menghasilkan 

produk yang baik dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, dalam artian 

produk yang dihasilkan akan lebih efektif dan efesien jika digunakan dalam 

proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

yaitu menghasilkan perangkat atau produk untuk melaksanakan proses 

pembelajaran yang menyenangkan berupa alat peraga pembelajaran matematika 
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yang akan diuji kevalidan dan praktikalitasnya. Pengembangan produk untuk 

proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

menghasilkan suatu produk pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang 

telah ditentukan. 

 Model pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Model ADDIE (Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation). 

Model ADDIE memiliki beberapa langkah-langkah pengembengan. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, penulis mencoba melakukan pengembangan alat peraga 

matematika berbasis metode montessori pada operasi hitung perkalian. Hasil 

produk pengembangan Alat peraga matematika papan tali perkalian ini yaitu 

untuk pembelajaran Matematika pada operasi hitung perkalian di Sekolah Dasar.  

 

3.2     Prosedur Pengembangan 

3.2.1 Analyze (Analisis)  

Tahap analisis dalam pengembangan ini dibagi menjadi empat bagian 

yaitu antara lain sebagai berikut: 

1. Analisis kebutuhan  

Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi antara pengetahuan awal 

yang dimiliki peserta didik dengan kemungkinan masalah yang timbul. Adapun 

masalah yang timbul tersebut yaitu: (1) keterbatasan media pembelajaran 

sehingga tidak memadainya alat bantu yang memudahkan pemahaman peserta 

didik (2) kurangnya kreatifitas guru dalam menggunakan media (3) 

berdasarkan karakteristik peserta didik kelas III yang hanya memahami sesuatu 

melalui hal-hal konkrit sangat membutuhkan media yang nyata dan dapat 

dilihat, diraba dan disentuh oleh peserta didik (4) peserta didik kelas III 

Sekolah dasar  identik dengan karakter yang masih senang bermain, dengan 

adanya pengembangan media yang bersifat permainan maka kebutuhan peserta 

didik dapat dicapai dan media dapat mendukung kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. 

2. Analisis Kurikulum  

Hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sebuah media 

pembelajaran adalah menganalisis kurikulum. Menganalisis kurikulum 

bertujuan untuk  mengkaji atau mendalami tentang standar kompetensi (SK) 

dan kompetensi dasar (KD) dalam proses pembelajaran yang hendak dicapai.  

Pengembangan ini dilakukan pada mata pelajaran matematika di kelas III 

Sekolah dasar. 

3. Analisis Karakteristik Peserta didik  

Peserta didik kelas III Sekolah Dasar merupakan subjek penelitian dalam 

pengembangangan ini. Tentunya setiap peserta didik memiliki karakteristik dan 

gaya belajar yang berbeda-beda. Setiap peserta didik memiliki kemampuan 

awal dan tingkat pemahaman yang bervariasi. Dengan melalui analisis 

karakteristik peserta didik maka harapannya dapat menghasilkan suatu 

pembelajaran yang sesuai. 
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4. Analisis Media 

Tahap selanjutnya setelah mengetahui media apa yang cocok dilihat dari analisis 

kebutuhan, kurikulum dan karakteristik peserta didik. Analisis media dilakukan 

untuk melihat kondisi media atau alat peraga yang ada di sekolah tersebut. 

Analisis media juga diperlukan agar media yang dikembangkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

3.2.2 Design (Perancangan)  

 Desain merupakan proses pengembangan produk yang sangat perlu diteliti 

dan diperhatikan. Desain dalam proses pengembangan, yaitu untuk mengetahui 

bentuk media yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan 

sebuah  produk  tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan alat 

dan bahan yang akan digunakan, menentukan bentuk dan ukuran alat peraga yang 

akan dikembangkan dan merangkai produk sesuai dengan rancangan. Selanjutnya, 

dilakukan  pengumpulan data-data rancangan dan data penilaian alat peraga, 

adapun tahap pengumpulan  yang akan digunakan berdasarkan konsep dan 

rancangan sebagai berikut:  

1) Menentukan Standar kompetensi/ kompetensi dasar (SK/KD) serta menyusun 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan mengumpulkan materi.  

2) Pengumpulan alat dan bahan yang akan digunakan.  

3) Menentukan ukuran dan membuat alat peraga yang akan digunakan  

4) Membuat instrumen penilaian alat peraga. 

 

3.2.3 Tahap Pengembangan (Develop) 
Pada tahap pengembangan dan pembuatan alat peraga dilakukan lah 

penilian kevalidan alat peraga yang didesign. Alat peraga yang telah selesai 

dikembangkan maka divalidasi oleh ahli-ahli guna untuk mengetahui 

kevalidannya. Setelah dilakukannya validasi oleh para ahli, maka akan dilakukan 

revisi mengenai produk yang telah dibuat. Revisi atau perbaikan tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan  saran dan masukan dari para ahli. Pada tahap 

development (pengembangan) dapat dilakukan langkah sebagai berikut:  

1. Tahap Validasi para ahli 

Pada tahap ini validasi dilakukan oleh ahli pembelajaran dan ahli media. Ahli 

pembelajaran didalam pengembangan ini adalah dosen yang ahli dalam 

pembelajaran dengan minimal memiliki spesifikasi sarjana (S2) pendidikan dan 

ahli media pembelajaran adalah salah satu dosen yang diminta kesediaannya 

untuk memvalidasi alat peraga yang telah dikembangkan dengan minimal 

berspesifikasi sarjana (S2) pendidikan. Validasi dilakukan oleh tim ahli. Dalam 

hal ini yang dimaksud yaitu ahli media dan ahli pembelajaran. Validator diminta 

untuk memberikan penilaian dan saran terhadap produk yang telah dihasilkan. 

Penilaian dan saran terhadap produk yang dikembangkan dilakukan oleh ahli 

media. Sementara itu, penilaian dan saran untuk aspek pembelajaran dilakukan 

oleh ahli pembelajaran. 

 

 

  



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 17  

 

 

 

 

 

2. Tahap revisi  

Setelah divalidasi, maka adanya penyempurnaan atau revisi produk yang 

dikembangkan. Hal ini bertujuan agar produk yang dikembangkan dapat menjadi 

lebih baik dalam penggunaan dan penyajiannya.  

 

3.2.3    Implementation (Implementasi)  

 Pada tahap ini, produk yang telah dinyatakan valid oleh ahli kemudian 

diimplementasikan dalam pembelajaran matematika pada peserta didik kelas III di 

sekolah dasar. Implementasi dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Uji coba produk dilakukan dengan subjek uji coba kelompok kecil yang 

berjumlah 6 orang siswa  

2. Analisis hasil uji coba kelompok kecil dilakukan untuk mengetahui 

kepraktisan produk yang dikembangkan melalui respon guru dan respon 

siswa. 

3. Uji coba kelompok besar dengan subjek uji coba kelompok besar yang 

berjumlah 22 orang peserta didik. 

4. Analisis hasil uji coba kelompok besar dilakukan untuk mengetahui 

keefektifan alat peraga yang dikembangkan untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik melalui pretes dan postes yang dilakukan. 

 

3.2.4 Evaluation (Evaluasi)  
 Tahap evaluasi yaitu memperbaiki kekurangan pada alat peraga 

pembelajaran tersebut, kekurangan tersebut dapat dilihat dari setiap tahap 

pengembangan. Pada tahap evaluasi alat peraga yang dibuat perlu perbaikan dan 

penyempurnaan kembali. Evaluasi yang dilakukan pada setiap langkah ADDIE, 

diuraikan apa saja yang terjadi pada setiap langkah sebagai bentuk perbaikan 

dalam pengembangan. 

 

3.3 Subjek Uji Coba 

Subjek dalam penelitian ini merupakan sasaran uji coba. Subjek uji coba 

dilakukan pada uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Uji coba 

kelompok kecil berjumlah 6 siswa kelas III SDN No. 34/I  Teratai. Selanjutnya 

uji coba kelas sebenarnya atau uji coba kelompok besar berjumlah 22 orang 

siswa kelas III SDN No. 34/I  Teratai. 

Uji coba produk papan tali perkalian berbasis metode montesori bertujuan 

untuk melihat keterbacaan produk atau keterpakaian produk sebelum dilakukan 

uji coba kelompok besar. Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil, selanjutnya 

dilakukan uji coba kelompok besar, uji coba ini dilakukan untuk melihat respon 

siswa diakhir pembelajaran serta untuk mengetahui hasil belajar siswa. Dengan 

demikian, tujuannya adalah untuk melihat kepraktisan dan keefektifan alat 

peraga papan tali perkalian berbasis metode montessori pada operasi perkalian di 

kelas III Sekolah Dasar. 
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1.3 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang diambil yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Pada tahap validasi produk, data yang diperoleh merupakan data 

kualitatif yang berupa kritik, saran dan tanggapan validator dalam perbaikan alat 

peraga papan tali perkalian berbasis metode montesori. Data kuantitatif 

diperoleh dari tingkat kevalidan dan pernyataan dalam memberikan penilaian 

produk yaitu kepraktisan dan keefektifan produk pada saat uji coba kelompok 

besar. 

 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket 

(kuesioner). Angket digunakan untuk memperoleh data validitas dan data 

kepraktisan dari produk yang dikembangkan yaitu alat peraga papan tali 

perkalian berbasis metode montesori pada operasi hitung perkalian. Keterangan 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen Kevalidan 

Instrumen kevalidan digunakan untuk menilai alat peraga papan tali perkalian 

dengan menggunakan lembar validasi. Lembar validasi berisi kisi-kisi untuk 

ahli pembelajaran dan ahli media.  

2. Instrumen Kepraktisan 

Instrumen kepraktisan digunakan untuk mendapat respon guru dan respon 

siswa tentang kepraktisan alat peraga papan tali perkalian yang 

dikembangkan. Instrumen kepraktisan dibagi menjadi dua bagian yaitu 

angket kepraktisan oleh guru dan lembar wawancara kepraktisan oleh siswa. 

a. Angket kepraktisan oleh guru berguna untuk menilai kepraktisan media 

pembelajaran serta membantu guru membimbing peserta didik dalam 

proses pembelajaran. 

b. Lembar wawancara kepraktisan oleh peserta didik berguna untuk menilai 

kepraktisan alat peraga pembelajaran dan mengetahui respon siswa sebagai 

pengguna media dalam proses pembelajaran. 

3. Instrumen Keefektifan 

Instrumen keefektifan pada penelitian ini berupa instrumen hasil belajar siswa 

dari ranah kognitif. Sebelum produk diuji cobakan dilakukan pre-test atau tes 

awal, setelah produk diuji cobakan maka dilakukan tes akhir atau post-test 

untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil uji coba untuk menilai kevalidan, kepraktisan 

dan keefektifan kemudian dianalisis dengan tekniknya masing-masing. Teknik 

analisis mendeskripsikan data kevalidan, kepraktisan dan keefektifan media 

pembelajaran. Data kualitatif yaitu data yang berupa validitas, kritik, saran dan 

tanggapan validator. Data kuantitatif diperoleh dari angket respon guru dan 

angket respon siswa dalam menilai produk alat peraga papan tali perkalian. 
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1. Analisis Data Hasil Validasi alat peraga papan tali perkalian 

Data hasil validasi produk oleh ahli media dan ahli materi digunakan teknik 

analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif 

dilakukan dengan mengelompokkan informasi-informasi berupa validitas, 

kritik, saran dan tanggapan validator yang terdapat pada angket. Selanjutnya, 

hasil analisis data ini kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam 

merevisi produk media diorama siklus hujan berbasis kontekstual. Sementara 

itu, untuk mencari rata-rata nilai digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅 =  
∑ 𝑉𝑖𝑗𝑛

𝑗=1

𝑛𝑚
       Sumber: Muliyardi (2006:82) 

Keterangan: 

R = Rerata hasil penilaian para ahli/praktisi 

Vij = Skor hasil penilaian para ahli/praktisi ke-j kriteria 

n = Banyaknya para ahli/praktisi yang menilai 

m = Banyaknya kriteria 
 

2. Analisis Angket Kepraktisan 

Kepraktisan alat peraga dilihat dari kemudahan penggunaan alat peraga yang 

didapat dari wawancara peserta didik serta angket reposn guru sebagai 

observer pada saat penelitian. Berikut untuk mencari rata-rata niai angket 

kepraktiasan angket guru digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟
    Sumber: Widoyoko (2017:113) 

3. Analisis Keefektifan 

Keefektifan alat peraga dilakukan dengan mencari informasi data mengenai 

peningkatan kemampuan peserta didik dengan ketentuan rumus : 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠−𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑀𝐼−𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠
      (sumber: Zarkasyi, 2017 : 225) 

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa alat peraga papan tai perkalian 

berbasis metode montessori yang layak digunakan sebagai penunjang pada 

proses pembelajaran Matematika di kelas III Sekolah Dasar. Alat peraga 

pembelajaran ini terdiri dari sebuah papan yang disekelilingnya ditancapkan 

beberapa paku sebagai tempat mengaitkan tali-tali perkalian. Selain itu, alat 

peraga ini juga terdapat kotak penyimpanan alat peraga agar alat peraga mudah 

dibawa dan tidak tercecer setelah digunakan. 

Pengembangan alat peraga papan tali perkalian berbasis metode montessori  

pada pembelajaran Matematika kelas III Sekolah Dasar ini menggunakan 

tahapan model pengembangan ADDIE. Model pengembangan ADDIE terdiri 

dari 5 tahap pengembangan yaitu, Analysis-Design-Development-

Implementation-Evaluation. Proses penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan prosedur pengembangan alat peraga papan tali perkalian berbasis 

metode montessori pada operasi hitung pekalian di kelas III Sekolah Dasar. 

Berdasarkan hasil penilaian kevalidan, kepraktisan dan keefektifan alat 

peraga papan tali perkalian sudah memenuhi standar kelayakan yaitu alat peraga 
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dinyatakan sudah valid, praktis dan efektif. Dalam hal ini alat peraga papan tali 

perkalian siklus hujan sudah memenuhi kategori kevalidan karena sudah 

dinyatakan valid oleh ahli media dan ahli pembelajaran. Media mendapatkan 

nilai rata-rata 4,7 dari nilai rata-rata maksimal yaitu 5 pada penilaian ahli media. 

Sementara itu, pada penilaian ahli pembelajaran mendapatkan nilai rata-rata 4,6 

dari nilai rata-rata maksimal yaitu 5.  

Alat peraga papan tali perkalian juga termasuk sudah memenuhi kategori 

kepraktisan. Berdasarkan penilaian angket respon guru alat peraga papan tali 

perkalian termasuk dalam kategori praktis. Penilaian angket respon guru 

mendapatkan nilai rata-rata 4,9 dari nilai rata-rata maksimal yaitu 5. Untuk 

menilai respon peserta didik dilakukan wawancara, memalui tahap wawancara di 

dapatkan respon positif dari peserta didik dimana alat peraga mudah digunakan 

dan belajar menjadi menyenangkan.  

Alat peraga papan tali perkalian termasuk memenuhi standar keefektifan 

jika hasil belajar kognitif siswa setelah penggunaan alat peraga tersebut 

meningkat. Dalam hal ini alat peraga papan tali perkalian meningkatkan hasil 

belajar kognitif siswa. Penilaian uji keefektifan media mendapatkan hasil dari 22 

orang peserta didik, 20 orang peserta didik hasil belajar kognitifnya meningkat. 

Jika dihitung menggunakan rumus persentase keefektifan maka mendapatkan 

data 0,76 Konversi dari hasil kualitatif menjadi kuantitatif maka pedoman 

keefektifan hasil belajar 0,76  termasuk dalam kategori sangat efektif. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Tahap pertama pada penelitian dan pengembangan ini yaitu analisis. 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan ini dilakukan 

melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan wawancara dengan guru kelas III 

sekolah dasar didapatkan hasil yaitu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

KTSP di kelas III sekolah dasar. Pembelajaran yang dirasakan sulit bagi peserta 

didik yaitu adalah pembelajaran matematika karena pembelajaran matematika 

dikelas III semakin tinggi tingkat kesulitannya dan bersifat asbtrak. Keterbatasan 

alat peraga di sekolah dasar tersebut membuat guru harus menyediakan sendiri 

alat peraga atau media dalam proses pembelajaran. Pada kenyataannya pun alat 

peraga belum di gunakan guru secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkannya alat 

peraga yang menarik dan dapat mendorong minat belajar peserta didik serta 

mampu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi perkalian. 

Pengembangan alat peraga papan tali perkalian berdasarkan pada masalah 

keterbatasan alat peraga matematika. Pembelajaran matematika yang seharusnya 

meningkatkan pemahaman peserta didik dan menyenangkan peserta didik malah 

terkesan membosankan dan membuat peserta didik jenuh dengan metode 

menghafal, media batu-batuan dan belajar hanya dengan buku cetak pembelajaran. 

Terutama untuk KD melakukan perkalian yang hasilnya tiga angka dan 

pembagian yang hasilnya tiga angka. Media batu sangat tidak efektif karena 

peserta didik membutuhkan banyak waktu untuk mengalikan perkalian setiap satu 

kali langkah perkalian. Berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik, maka 
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peserta didik membutuhkan alat peraga pembelajaran berbasis montessori yang 

dapat meningkatkan aktifitas peserta didik dan belajar menjadi menyenangkan.  

Tahap kedua dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu mendesain alat 

peraga. Alat peraga didesain sedemikian rupa dengan menggunakan metode 

montessori. Alat peraga di desain untuk dapat memgontruksikan pengetahuan-

pengetahuan baru, mudah di bawa kemana-mana, berwarna menarik dan terbuat 

dari bahan yang aman. Selain itu, peserta didik dapat mengendalikan atau 

menggunakan alat peraga tersebut secara mandiri karena sudah terdapat kartu soal 

dan jawaban, sehingga  peserta didik dapat mengoreksi kesalahannya sendiri. 

Menurut Magini (2013:54) “alat peraga yang didesain montessori disebut sebagai 

alat peraga didaktis memiliki unsur pengendali kesalahan. Maksudnya, tanpa ada 

orang lain yang mengoreksi, alat peraga tersebut sudah mampu menjawab letak 

kesalahan anak”. kemudian Lilard (sidharta, 2011:137) menambahkan bahwa 

“alat peraga matematika montessori dirancang untuk mengajar matematika, 

meliputi: memahami perintah, mengurutkan, mengabtraksikan, dan kemampuan 

untuk mengkontruksikan pengetahuan-pengetahuan menjadi suatu konsep yang 

baru”.   

Tahap ketiga pada penelitian dan pengembangan ini yaitu 

mengembangkan desain yang telah dirancang kedalam bentuk nyata atau protype 

produk. alat peraga yang telah di hasilkan dalam bentuk prototype tersebut di 

validasi oleh ahli atau pakar yang memahami tentang alat peraga yang 

dikembangkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Menurut sugiyono (2015:414) 

“validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau 

tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang di 

rancang. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya 

dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya”. Ahli validasi tersebut akan 

memberikan penilaian terhadap produk yang telah dikembangkan jika terdapat 

kesalahan maka dilakukanlah perbaikan design. Menurut Sugiyono (2015:14) 

“setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli 

lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain yang 

bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang menghasilkan produk tersebut”. 

Ahli validasi dalam penelitian dan pengembangan ini adalah ahli validasi media 

dan ahli validasi pembelajaran.  

Tahap keempat pada penelitian dan pengembangan ini yaitu tahap 

implementasi. Tahap implementasi dalam pengembangan ini yaitu untuk 

mengetahui sejauhmana peran dan fungsi alat peraga papan tali perkalian dalam 

pembelajaran matematika pada operasi hitung perkalian. Pada tahap awal peneliti 

melakukan uji coba kelompok kecil dengan subjek uji coba yaitu 6 orang peserta 

didik kelas III sekolah dasar yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Uji 

coba kelompok kecil ini ditujukan untuk mengukur kepraktisan penggunaan alat 

peraga dalam pembelajaran. Pengukuran kepraktisan alat peraga di lakukan 

dengan melihat respon dari guru dan peserta didik setelah menggunakan alat 

peraga dalam pembelajaran. Menurut Nieveen (Rochmad, 2012:70) 

“pengembangan materi pembelajaran, dapat disinyalir bahwa mengukur tingkat 
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kepraktisan dilihat dari apakah guru (dan pakar-pakar lainnya) 

mempertimbangkan bahwa mudah dan dapat  digunakan oleh guru dan siswa”.  

Tahap Implementasi selanjutnya, dilakukan uji coba kelompok besar. Uji 

coba kelompok besar ini, ditujukan untuk mengukur keefektifan alat peraga. 

Menurut Nieveen (Rajabi, 2015:49) “keefektifan perangkat didefinisikan sebagai 

ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan pembelajaran 

tersebut memperoleh respons positif siswa”. Pada tahap uji coba kelompok besar 

dilakukan pretest dan postest untuk melihat sejauh mana peningkatan kemampuan 

peserta didik seteah menggunakan alat peraga dalam pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Menurut Saputro (2017:45) “uji efektifitas model dilakukan 

dengan menggunakan desain penelitian one-group pretest-postest design”.  

Tahap kelima dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu tahap evaluasi. 

Tahap evaluasi merupakan tahap penilaian alat peraga papan tali perkalian. Alat 

peraga papan tali perkalian dinilai dan mendapatkan sejumlah perbaikan-

perbaikan. Sehingga setelah dilakukannya evaluasi alat peraga papan tali 

perkalian yang dikembangkan sesuai dengan harapan. 

Mengutip pendapat menurut Tung (2017:66) “evaluasi merupakan hasil 

penilaian untuk melihat apakah proses dalam sistem pembelajaran yang sedang 

dibangun telah berhasil atau tidak, sesuai dengan harapan awal atau tidak”. 

 

5 SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini telah menghasilkan prosedur pembuatan suatu produk berupa 

alat peraga papan tali perkalian pada pembelajaran matematika materi operasi 

hitung perkalian di kelas III Sekolah dasar yang dapat memfasilitasi peserta didik 

agar lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, serta memberikan 

kemudahan bagi peserta didik dalam memahami materi operasi perkalian tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:   

1. Alat peraga ini dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) 

2. Alat peraga ini dikembangkan dengan menggunakan metode montessori 

4. Dalam pengembangan alat peraga yang dikembangkan diberi nama papan 

tali perkalian untuk pembelajaran matematika pada materi operasi hitung 

perkalian di kelas III Sekolah dasar  

5. Pada pengembangan ini validator yang ditunjukan untuk memvalidasi alat 

peraga papan tali perkalian adalah validator ahli pembelajaran dengan skor 

rata-rata 4,6 dan validator ahli media dengan skor rata-rata 4,7.  

6. Uji coba kelompok kecil untuk mengetahui kepraktisan alat peraga papan 

tali perkalian dengan subjek uji coba yang terdiri dari 6 orang peserta didik 

dan mendapat respon yang positif. Sementara itu, hasil angket repson guru  

berada pada skor 4,9 yang termasuk kategori alat peraga dinyatakan praktis 

untuk digunakan dalam pembelajaran.  

7. Uji coba kelompok besar untuk melihat keefektifan alat peraga yang 

dikembangkan dalam uji coba kelompok besar melalui data peningkatan 
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hasil belajar peserta didik. Subjek uji coba yang dilakukan dalam uji coba 

ini yaitu 22 orang peserta didik. Hasil belajar peserta didik berdasarkan 

pretes dan postes yang dilakukan yaitu 0,76 dengan kategori “tinggi”. 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan tersebut alat peraga papan tali 

perkalian berbasis metode montessori pada operasi hitung perkalian di kelas III 

Sekolah Dasar telah dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Produk 

pengembangan membantu peserta didk dan guru dalam proses pembelajaran. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan bahwa alat peraga 

papan tali perkalian menggunakan metode montessori pada pembelajaran 

matematika dinyatakan telah layak digunakan. Alat peraga ini dapat bermanfaat 

bagi peserta didik, guru maupun sekolah. Alat peraga papan tali perkalian dapat 

membuat peserta didik memahami materi, aktif, terdorong untuk belajar dan 

menarik minat belajar karena dengan menggunakan alat peraga ini peserta didik 

dapat belajar sambil bermain. Selain itu, alat peraga papan tali perkalian juga 

dapat menambah pengalaman dan pemahaman guru tentang alat peraga yang 

dapat mempermudah dalam menyampaikan materi tentang perkalian yang 

hasilnya tiga angka.  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Alat peraga papan tali perkalian ini efektif dalam proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, guru diharapkan dapat menggunakan alat peraga ini untuk 

memudahkan mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Penulis juga menyarankan untuk penelitian pengembangan berikutnya agar 

dapat mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran  dengan 

menggunakan alat peraga yang lebih bervariasi untuk menghasilkan media  

yang lebih menarik serta lebih baik, sehingga dapat membuat siswa lebih 

termotivasi dalam belajar.  

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas dan penelitian 

eksperimen. 
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