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ABSTRAK 

 

 Penggunaan alat peraga sangat penting bagi pendidik karena 

bisa membantu pendidik untuk mempermudah dalam menyampaikan 

materi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

psikomotorik serta afektifnya. Oleh karna itu penulis melakukan 

penelitian dengan mengembangkan desain alat peraga permainan, 

bertujuan untuk menghasilkan permainan yang edukatif berupa 

monopoli berbasis montessori, mengetahui kemampuan matematika 

peserta didik melalui permainan monopoli berbasis montessori dan 

kelayakkan dari desain alat peraga permainan monopoli untuk 

meningkatkan kemampuan matematika. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah pengembangan R&D 

(Research and  Development) dan menggunakan model ADDIE yang 

meliputi lima langkah yaitu analisis (analysis), perencanaan (design), 

pengembangan (depelopment), implementasi (implementation) dan 

evaluasi (evaluation). Instrumen yang digunakan berupa skala 

penilaian untuk mengetahui kelayakkan alat peraga respon pendidik 

dan peserta didik terhadap kemenarikkan alat peraga dengan 

menggunakan perhitungan skala likert serta analisis data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dari 

ahli materi, ahli media, pendidik dan peserta didik. 

Pengembangan alat peraga permainan monopoli berbasis 

montessori yang dilakukan  di MIN 9 Bandar Lampung mendapatkan 

kategori “Sangat Layak” untuk dijadikan alat peraga pembelajaran. 

Penilaian tersebut diperoleh berdasarkan validasi materi dengan 

presentase 94,4%, validasi media dengan presentase 82,14%, respon 

pendidik dengan presentase 92,70% dan respon peserta didik dengan 

presentase 90,28%. 

 

Kata Kunci: Desain Alat peraga, Permainan Monopoli, Montessori 
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MOTTO 

 

                                   

                  

 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum maka tak ada  

yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada  

pelindung bagi mereka selain Dia. 

(Q.S. Ar-Rad. Ayat 11) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

vii 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan segala kerendahan hati terucap syukur alhamdulillah untuk 

segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, sehingga dengan 

ridho-Nya skripsi ini bisa terselesaikan. Penulis mempersembahkan 

karya ini sebagai tanda cinta kasih dan baktiku kepada : 

1. Ibunda tercinta Misronah yang mengajarkan ku kemandirian, 

ketegaran dan menjadi motivasi dalam hidupku. Ayahanda 

tersayang Sjahruddin Imron (Alm) yang jiwanya selalu ada di 

hati ini. 

2. Kakanda ku Erzon Fanades, Yon Mirsa Caparena, S.H.I, 

Aipda.Nopeyan Smith, Ahmad Dai Robi, Ramadona, S.Pd dan 

Ayunda ku Dian Maya Rahayu, S.Pd.I, Fitrian Aprilysa, S.Pd, 

Fajriyana, Mesi Rosyalina, S.Pd yang telah mendoakan dan 

memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

3. Keponakkan ku tersayang Maziya, Putri, Deliza, Aleesya, 

Hafizah, Hamid,  Aldylon, Javas, Habibie, Althaf (Alm) Serta 

Yai, Oom, Bicik, Cik dan seluruh keluarga besar yang selalu 

mendambakan keberhasilan ku. 

4. Dosen Pembimbing ku Ibu Dr. Nur Asiah, M.Ag dan Ibu Yuli 

Yanti, M.Pd.I yang senantiasa selalu membimbing hingga skripsi 

ku selesai. 

5. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang tercinta selalu ku 

banggakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

viii 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis yang bernama lengkap Rizki Oktya Rosa lahir di 

Bandar Lampung pada 29 Oktober 1998, anak keenam dari lima 

bersaudara merupakan putri dari Ayahanda Sajahruddin Imron (Alm) 

dan Ibunda Misronah.  

Penulis memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak 

Dwi Tunggal pada tahun 2003-2004, melanjutkan ke Sekolah Dasar 

Negri 1 Jagabaya pada tahun 2004-2010, setelah itu melanjutkan di 

MTs Al-Hikmah pada tahun 2010-2013 dan melanjutkan ke Madrasah 

Aliyah Al-Hikmah pada tahun 2013-2016. 

Tahun 2016 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi UIN Raden 

Intan Lampung di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI). Penulis juga aktif 

mengikuti UKM Pramuka Raden imba kesuma ratu putri sinar alam 

dari jenjang Calon anggota hingga Anggota pandega  

Pada 04 Agustus 2018 penulis diterima di SDN 2 Penengahan 

Bandar Lampung sebagai pembina pramuka. Pada tahun 2019 penulis 

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata yang berlokasi di Desa Sukamaju 

Kabupaten Lampung Selatan dan bulan Oktober 2019 penulis 

melaksanakan Program Pengalaman Lapangan di SD MUTU 1 Bandar 

Lampung yang berlokasi di Jl. Za Pagar alam Kec. Labuhan Ratu 

Bandar Lampung. Tahun 2019 sampai Juli 2021 penulis sudah 

bergabung sebagai guru tidak tetap di SDN 2 Penengahan Bandar 

Lampung dan membuka bimbel mandiri di rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim...   

Alhamdulillah hirobbil’alamin, segala puji syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada 

penulis sehingga diberikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengembangan Desain Alat Peraga Permainan 

Monopoli Berbasis Montessori untuk Meningkatkan Kemampuan 

Matematika”. Sholawat beserta salam tak lupa penulis curahkan 

kepada baginda Rosululloh Nabi Muhammad SAW yang senantiasa 

selalu dinantikan syafaatnya oleh seluruh umat akhir zaman di yaumul 

akhit nanti.  

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Pendidikan di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyyah (PGMI) Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan 

dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, karena itu 

penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat:  

1. Ibu Prof. Dr. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung beserta stafnya. 

2. Ibu Syofnida Ifrianti, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI). 

3. Ibu Nurul Hidayah, M.Pd selaku sekretaris jurusan yang telah 

memberikan arahan, motivasi dan semangat kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini.  

4. Ibu Dr. Nur Asiah, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Yuli 

Yanti, M.Pd.I selaku pembimbing II yang dengan penuh 

keikhlasan telah mengorbankan waktunya untuk memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini dengan penuh kesabaran. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(PGMI) di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN RIL yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

6. Teruntuk seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 



 

x 

7. Teruntuk kak hendi yang selalu membimbing serta memberikan 

arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

8. Ibu Evi Linawati, S.Ag. M,M.Pd selaku kepala sekolah MIN 9 

Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis 

untuk melaksanakan penelitian. 

9. Ibu aswarani, S.Pd dan Bapak Mahyudin, S.Pd selaku wali kelas 

IV di MIN 9 Bandar Lampung. Akhir kata, penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis 

berharap semoga karya yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Amiin. 

 

 

Bandar Lampung,    November 2021 

 

Penulis, 

 

 

 

Rizki Oktya Rosa 

1611100181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

DAFTAR ISI 

 

 Halaman 

HALAMAN JUDUL .......................................................................... i 

ABSTRAK ......................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN ................................................................. iii 

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................... iv 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................... v 

MOTTO  ........................................................................................... vi 

PERSEMBAHAN  ........................................................................... vii 

RIWAYAT HIDUP  ....................................................................... viii 

KATA PENGANTAR  ..................................................................... ix 

DAFTAR ISI  .................................................................................... xi 

DAFTAR TABEL  .......................................................................... xiv 

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN  ................................................................. xvi 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  .................................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah  ........................................................ 2 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  .......................................... 9 

D. Batasan Masalah ..................................................................... 9 

E. Rumusan Masalah  ................................................................. 9 

F. Tujuan Penelitian  ................................................................. 10 

G. Manfaat Penelitian  ............................................................... 10 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  .......................... 11 

I. Sistematika Penulisan  .......................................................... 14 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Metode Pengembangan  ....................................................... 15 

B. Alat Peraga  .......................................................................... 16 

1. Pengertian Alat Peraga  ................................................... 16 

2. Fungsi Alat Peraga  ......................................................... 17 

3. Syarat dan Karakteristik Alat Peraga  .............................. 18 

C. Permainan Monopoli  ........................................................... 19 

1. Pengertian Permainan Monopoli  .................................... 19 

2. Sejarah Permainan Monopoli  ......................................... 20 



 

xii 

3. Kelebihan dan Kekurangan Permainan Monopoli  .......... 20 

4. Peralatan Permainan Monopoli  ....................................... 21 

D. Montessori  ........................................................................... 22 

1. Pengertian Montessori  .................................................... 22 

2. Prinsip Dasar Pendekatan Montessori  ............................ 24 

3. Langkah-langkah Montessori  ......................................... 26 

4. Karakteristik Alat Peraga Berbasis Montessori  .............. 26 

E. Matematika  .......................................................................... 28 

1. Pengertian Matematika  ................................................... 28 

2. Tujuan Pembelajaran Matematika  .................................. 29 

F. Kerangka Berfikir  ................................................................ 30 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian Pengembangan  ..................... 33 

B. Desain Penelitian Pengembangan ......................................... 33 

C. Prosedur Penelitian Pengembangan ...................................... 34 

1. Analisis (Analysis)  .......................................................... 35 

2. Desain (Design)  .............................................................. 35 

3. Pengembangan (Development)  ....................................... 36 

4. Implementasi (Implementation)  ...................................... 37 

5. Evaluasi (Evaluation)  ..................................................... 38 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan .............................. 39 

E. Subjek Uji Coba Penelitian Pengembangan ......................... 39 

F. Instrumen Penelitian Pengembangan .................................... 40 

1. Wawancara ...................................................................... 40 

2. Kuesioner (Angket)  ........................................................ 42 

3. Dokumentasi.................................................................... 43 

G. Uji Coba Produk ................................................................... 44 

1. Tim Ahli Materi............................................................... 44 

2. Tim Ahli Media ............................................................... 45 

H. Teknik Analisis Data ............................................................ 47 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Deskripsi Penelitian dan Pengembangan .............................. 51 

1. Analisis ............................................................................ 51 

2. Desain .............................................................................. 51 

3. Pengembangan ................................................................ 52 



 

xiii 

a. Validasi Produk .......................................................... 53 

b. Perbaikan Validasi Produk ......................................... 57 

4. Implementasi ................................................................... 64 

a. Respon dari Pendidik .................................................. 64 

b. Uji Coba Kelompok Kecil .......................................... 64 

c. Uji Coba Kelompok Besar .......................................... 64 

B. Pembahasan .......................................................................... 67 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan .......................................................................... 69 

B. Saran .................................................................................... 70 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 

 

  



 

xiv 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

Tabel 1 Kisi-kisi Wawancara Pendidik  ............................................ 41 

Tabel 2 Kisi-kisi Wawancara Peserta Didik ..................................... 42 

Tabel 3 Kisi-kisi Kuesioner Respon Peserta Didik ........................... 43 

Tabel 4 Kisi-kisi Kuesioner Respon Pendidik .................................. 43 

Tabel 5 Kisi-kisi Validasi Ahli Materi .............................................. 45 

Tabel 6 Kisi-kisi Validasi Ahli Media .............................................. 45 

Tabel 7 Kisi-kisi Validasi Ahli Media Berbasisi Montessori ............ 46 

Tabel 8 Skor Penilaian Validasi Ahli ................................................ 47 

Tebel 9 Kriteria Validasi Analisis Rata-rata Perindikator ................. 48 

Tabel 10 Interprestasi Skor Kuesioner Validasi Produk ................... 48 

Tabel 11 Interprestasi Skor Kuesioner Respon Peserta Didik ........... 49 

Tabel 12 Data Penilaian dan Revisi Ahli Materi  .............................. 59 

Tabel 13 Hasil Validasi Ahli Materi (Validator 1)  ........................... 59 

Tabel 14 Hasil Validasi Ahli Materi (Validator 1)  ........................... 59 

Tabel 15 Data Hasil Validasi Tahap 1 .............................................. 61 

Tabel 16 Data Hasil Validasi Tahap 2 .............................................. 63 

Tabel 17 Hasil Penilaian Uji Coba Skala Kecil  ............................... 64 

Tebel 18 Hasil Penilaian Uji Coba Skala Besar  ............................... 65 

Tabel 19 Hasil Penilaian Respon Pendidik ....................................... 66 

 

 

 

  



 

xv 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

Gambar 1 Tahapan Model Pengembangan ADDIE  ......................... 34 

Gambar 2 Prosedur Penelitian Pengembangan ................................. 39 

Gambar 3 Desain Papan Permainan Monopoli ................................. 52 

Gambar 4 Desain Pion/Bidak ........................................................... 53 

Gambar 5 Desain Buku Panduan ...................................................... 55 

Gambar 6 Desain Kartu-kartu ........................................................... 56 

Gambar 7 Uang Monopoli ................................................................ 57 

Gambar 8 Desain Dadu ..................................................................... 57 

Gambar 9 Rumah dan Hotel ............................................................. 58 

Gambar 10 Diagram Hasil Ahli Materi ............................................. 60 

Gambar 11 Data Hasil Ahli Media Tahap 1 ...................................... 60 

Gambar 12 Hasil Revisi Produk Ahli Media .................................... 61 

Gambar 13 Data Hasil Validasi Tahap 2 ........................................... 62 

Gambar 14 Diagram Hasil Ahli Media ............................................. 63 

Gambar 15 Diagram Hasil Uji Coba Produk .................................... 65 

Gambar 16 Diagram Hasil Peilaian Pendidik ................................... 66 

 

  



 

xvi 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Halaman 

Lampiran 5 Berita Acara Validasi ..................................................... 70 

Lampiran 5 Validali Ahli Materi ....................................................... 71 

Lampiran 5 Validali Ahli Media ....................................................... 75 

Lampiran 1 Surat Keterangan Permohonan Penelitian  ..................... 88 

Lampiran 2 Surat Keterangan Balasan Penelitian ............................. 90 

Lampiran 3 Lembar Wawancara Pendidik ........................................ 91 

Lampiran 4 Lembar Wawancara Peserta Didik ................................ 95 

Lampiran 6 Instrumen Penilaian Respon Pendidik ........................... 97 

Lampiran 7 Instrumen Penilaian Respon Peserta Didik .................. 103 

Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian ............................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Tahapan pertama dalam penulisan isi skripsi serta 

memahami isi tulisan dari skripsi ini. Maka diperlukan untuk 

menentukan judul terlebih dahulu dan memahaminya agar 

menghindari kesalah-pahaman. Penulis akan menjelaskan 

beberapa kata yang menjadi judul dalam penulisan skripsi ini. 

Adapun judul yang dimaksudkan ialah “Pengembangan Desain 

Alat Peraga Permainan Monopoli Berbasis Montessori untuk 

Meningkatkan Kemampuan Matematika di MIN 9 Bandar 

Lampung”. Berdasarkan judul pada skripsi ini terdapat beberapa 

istilah yaitu pengembangan merupakan metode Penulisan yang 

dapat digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifitas produk tertentu. Dengan demikian  pada 

judul ini ialah memperbaiki atau menciptakan suatu produk 

pengajaran yang telah diuji kelayakkannya dari tim validator agar 

produk dapat digunakan secara efektif dan efesien dalam 

pembelajaran guna meningkatkan kualitas mutu yang terbaik.  

Desain yang dimaksud dari judul ini adalah kegiatan kreatif 

untuk merencanakan sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak 

ada sebelumnya agar memiliki nilai lebih serta bermanfaat bagi 

penggunanya, dalam rangka menyelesaikan suatu alat peraga 

mengandung ciri-ciri dari konsep yang dipelajari, merupakan alat 

peraga yang segala sesuatu dapat digunakan untuk menyatakan 

pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

Peserta didik sehingga dapat mendorong proses belajar
1
. Alat 

peraga berbasis montessori merupakan metode pengajaran yang 

dikembangkan oleh Dr. Maria montessori (1870-1952) dengan 

menggunakan konsep belajar sambil bermain serta merupakan 

material pembelajaran Peserta didik yang dirancang secara 

menarik, bergradasi, memiliki kendali kesalahan dan 

                                                           
1Suciaty, Firdaus & Andini, “Pengembangan Alat Peraga Papan Positif 

Negatif Berbasis Metode Montessori pada Peserta didik dengan ADHD”, Jurnal 

Pendidikan Matematika Vol. 10 No. 1 (2021):75. 
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memungkinkan Peserta didik untuk belajar secara mandiri tanpa 

arahan dan bantuan dari Pendidik
2
. Penggunaan alat peraga 

permainan monopoli berbasis montessori selain membantu 

peserta didik untuk meningkatkan kemampuan matematika, 

pesera didik juga dapat mengenal lima nama negara baik dari 

icon, nilai mata uang berbagai negara, bendera serta penjelasan 

sekilas dari negara tersebut. Dalam permainan monopoli peserta 

didik diajarkan juga untuk melatih kesabaran karena dalam 

permainan ini membutuhkan waktu yang agak lama untuk 

menentukan pemenang serta permainan ini pun dapat menjadikan 

peserta didik termotivasi dalam pembelajaran dan menalar sendiri 

secara logika. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

penulis menentukan judul skripsi tentang Pengembangan Desain 

Alat Peraga Permainan Monopoli Berbasis Montessori untuk 

Meningkatkan Kemampuan Matematika di MIN 9 Bandar 

Lampung ialah untuk melakukan pengembangan desain alat 

peraga berupa permainan monopoli berbasis montessori untuk 

meningkatkan kemampuan matematika di materi pecahan kelas 

IV dan menjadikan peserta didik bereperan aktif seta mandiri. 

  

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu pekerjaan yang disadari dan diatur 

untuk menciptakan suasana belajar dan ukuran pembelajaran agar 

peserta didik secara efektif mengembangkan kemampuannya 

untuk memiliki kemampuan yang mendalam, tegas, tenang, budi 

pekerti, pengetahuan, pribadi yang terhormat dan kemampuan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, negara dan bangsa. 

Pendidikan juga memegang peranan yang sangat penting dalam 

menciptakan kehidupan manusia yang cerdas, tentram, damai dan 

demokratis. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi 

setiap individu karena ketika manusia dikandung mereka tidak 

memiliki informasi apa pun seperti dalam ungkapan Allah SWT 

                                                           
2Gregeori sari Ari Nugrahanta dkk, “Pengembangan Alat Peraga Matematika 

Berbasis Montessori Papan Dakon Operasi Bilangan Bulat Untuk Peserta didik SD”, 

Jurnal Penulisan, Vol. 20 No. 2, (2017):104. 
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yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menyiratkan “Dan Allah 

mengeluarkan kamu dari perut ibumu, tidak mengetahui sesuatu” 

(Q.S 58: 2)
3
. Berdasarkan fungsi ini, maka Pendidik memiliki 

peran penting dalam menentukan keberhasilan misi pendidikan 

dan pembelajaran di sekolah. Pendidik memiliki tanggung jawab 

mengatur, mengarahkan dan menciptakan suasana belajar yang 

kondusif. Pentingnya pendidikan sehingga terdapat dibeberapa 

ayat dalam Al-qur’an yang menjelaskan tentang keutamaan 

orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan sebagaimana 

tercantum dalam  Q.S Al Mujaadilah ayat 11: 

 

ُ لَُكْمْۚ َواِ 
ا اَِذا قِْيَل لَُكْم تَفَسَُّحْىا فِى اْلَمٰجلِِس فَاْفَسُحْىا يَْفَسِح ّللّاٰ َذا قِْيَل اْوُشُزْوا ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّرْيَه ٰاَمىُْىٰٓ

ُ الَِّرْيَه ٰاَمىُْىا ِمْىُكْمْۙ َوالَِّرْيَه اُْوتُىا اْلِعْلمَ  ُ بَِما تَْعَملُْىَن َخبِْيس   فَاْوُشُزْوا يَْسفَِع ّللّاٰ  َدَزٰجت ٍۗ َوّللّاٰ

 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu 

berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan 

berdirilah kamu, maka berdirilah niscaya Allah akan 

meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

Bagian tersebut menjelaskan jaminan Allah SWT kepada 

individu yang memiliki informasi, Allah SWT akan mengangkat 

derajat individu yang memiliki informasi. Ilmu bukan hanya 

sekedar informasi yang kaku namun juga informasi umum yang 

harus kita ketahui dan pelajari, dengan tujuan agar kita sebagai 

pekerja Allah SWT dilindungi di dunia dan akhirat. Mutu 

Pendidikan dipengaruhi oleh beberapa hal terutama ketersediaan 

fasilitas belajar, pemanfaatan waktu dan penggunaan media 

belajar. Pendidik berkewajiban untuk mencapai kegiatan 

pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan 

kognitif, psikomotorik dan afektif bagi peserta didik untuk 

mencapai hasil belajar yang ideal. Hal yang dapat mendukung 

                                                           
3Aas Siti Sholichah, “Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur’an”, Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol. 07 No. 1, (2018): 28. 
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tercapainya pembelajaran yang lebih baik adalah pemanfaatan 

media pembelajaran di sekolah, bagi pendidik tidak cukup hanya 

menggunakan lisan untuk menyampaikan pembelajaran. 

Bagaimanapun juga dibutuhkan sarana atau alat sebagai saluran 

pesan-pesan dari penjelasan pendidik yang bisa disebut media. 

Tanpa media pendidik akan menganggapnya merepotkan dan 

membutuhkan banyak tenaga tambahan untuk menyampaikan 

latihan, sehingga media atau bantuan pertunjukan diharapkan 

dapat membantu jalannya pembelajaran.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

ditempuh peserta didik mulai dari sekolah dasar hingga tingkat  

menengah keatas. Matematika sangat penting dan berguna untuk 

dipelajari oleh peserta didik dikarenakan matematika sangat 

berguna bagi peserta didik untuk kepentingan hidup pada 

lingkungannya untuk mengembangkan pola pikirnya dan untuk 

mempelajari ilmu-ilmu kemudian terlebih lagi aritmatika adalah 

salah satu mata pelajaran yang sangat membutuhkan media. 

Matematika tidak hanya untuk ilmu pengembangan bidang 

psikologis tetapi juga untuk menciptakan ruang perasaan dan 

psikomotorik yang penuh untuk mengkordinasikan kualitas yang 

ketat dalam matematika. Pada Al-Qur'an terdapat ide-ide numerik 

yang tegas dan pasti. Tegas menyiratkan bahwa ide-ide numerik 

jelas dan tegas diungkapkan dalam makna Surah Al-Israa bagian 

44, Allah berfirman: 

 

ْبُع َواْْلَْزُض َوَمْه فِ  ْه َشْيء  اِْلَّ يَُسبُِّح بَِحْمِدٖي َوٰلِكْه ْلَّ تَُسبُِّح لًَُ السَّٰمٰىُت السَّ  َواِْن مِّ
ْيِههٍَّۗ

ًٗ َكاَن َحلِْيًما َغفُْىًزا َّ  تَْفقَهُْىَن تَْسبِْيَحهُْمٍۗ اِو

 

“Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya 

bertasbih kepada Allah dan tak ada satupun melainkan bertasbih 

dengan memuji-nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih 

mereka, sesungguhnya dia adalah maha penyatu lagi maha 

pengampun.” (Q.S Al-Israa: 44) 

 

Dalam penyebutan 44 ada pemberitahuan tentang angka 7 

dalam Al-Qur'an yang dinyatakan bahwa ada 38 angka yang 
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berbeda itu adalah 30 bilangan ordinal dan 8 bilangan rasional 

salah satunya pada bait 44. Pada bagian ini angka 7 dirujuk 

dengan kata sab'u dan pada bagian ini angka 7 adalah angka 

kardinal serta nomor kardinal akan menjadi nomor yang 

digunakan untuk mengkomunikasikan jumlah artikel
4
. Aritmatika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat membutuhkan 

media. Pembelajaran matematika merupakan ilmu yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara teratur dan latihan 

matematika berperan tidak hanya untuk memberikan kualitas 

edukatif yang mengajar peserta didik tetapi juga nilai-nilai yang 

membantu dengan membentuk kepribadian peserta didik.
5
 

Matematika juga adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan 

penelaahan bentuk-bentuk suatu struktur yang abstrak dan 

hubungan diantara hal-hal tersebut. Karena sifatnya yang abstrak 

maka dibutuhkan alat bantu yang dapat memudahkan peserta 

didik dalam memahami materi terutama pada materi pecahan. 

Pecahan merupakan salah satu materi penting dalam matematika.  

Pecahan mencakup konsep-konsep dasar dan merupakan 

materi prasyarat untuk mempelajari dan memahami jenis 

bilangan yang lain seperti bilangan riil dan bilangan kompleks. 

Untuk mengajarkan bilangan pecahan diperlukan suatu yang 

kongkrit dan nyata untuk menyampaikan pembelajaran efektif 

kepada peserta didik dengan suatu alat peraga yang dapat diserap 

oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu pendidik agar 

proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Penggunaan alat 

peraga dapat digunakan untuk membantu kesulitan peserta didik 

dalam memahami suatu materi tertentu terutama dalam 

pembelajaran matematika khususnya pada materi pecahan. Alat 

peraga yang disediakan oleh sekolah menjadi kendala bagi 

pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Oleh 

sebab itu permasalahan tersebut layak untuk segera disikapi. 

                                                           
4 Usis Khoirida & Neni Mariana, “Transformasi Konteks Pemecahan Masalah 

Matematika yang Mengandung Nilai-nilai Islami Dalam Al-qur’an Surah Al-isra,” 

Jurnal Pendidikan Pendidik Sekolah Dasar, Vol. 6 No. 8, (2018): 1272. 
5Tatang Yuli Eko Siswono, Pembelajaran Matematika Berbasis Pengajuan 

dan Pemecahan Masalah (Bandung: Remaja Roesdakarya,  2018), 2. 
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Penulis menggunakan alat peraga berbasis Montessori 

karena membantu peserta didik untuk mencapai potensinya serta 

menekankan pada kemandirian dan keaktifan dengan konsep 

pembelajaran langsung melalui praktik dan permainan. Alat 

peraga berbasis Montessori memiliki ciri-ciri yaitu: 1) menarik, 

2) bergradasi, 3) auto-correction, 4) auto-education yang dapat 

menarik perhatian peserta didik. Alat peraga bergradasi dalam 

tingkatan warna, bentuk atau ukuran dan rangsangan-rangsangan 

yang rasional. Terdapat control of error dalam alat peraga 

sehingga peserta didik dapat memperbaiki kesalahannya sendiri. 

Dalam penggunaan alat peraga tersebut dapat memungkinkan 

terjadinya pembelajaran secara mandiri. Dari penjelasan ini 

penulis mendesain alat peraga permainan monopoli berbentuk 

segi lima yang memiliki arti lima prinsip dasar pendekatan 

montessori yaitu 1) Menghormati anak (Respect for the child), 2) 

Pikiran menyerap (The absorbent mind), 3) Periode sensitif 

(Sensitive periods), 4) Lingkungan yang disiapkan (The prepared 

environment), 5) Pendidikan otomatis (Auto education). 

Adapun lima aspek montessori yang terdapat pada desain 

bentuk segi lima tersebut diantaranya 1) Kehidupan sehari-hari 

(Pracitial life), 2) Sensori (Sensorial), 3) Bahasa (Language), 4) 

Metmatika (Mathematics), 5) Sejarah dan budaya (Culture). 

Dalam desain alat peraga yang berbentuk segi lima ini juga sama 

dengan logo yang digunakan kementerian agama yang memiliki 

arti lima rukun islam sebagai pondasi dasar umat islam. 

Permainan monopoli adalah permainan yang telah banyak dikenal 

oleh peserta didik. Peraturan ataupun tata cara permainan 

monopoli telah familiar dikalangan mereka sehingga penggunaan 

monopoli sebagai media pembelajaran sangat bagus karena tidak 

terlalu sulit dan mereka telah mengenal permainan tersebut 

sebelumnya. Permainan model bisnis yang mengesankan adalah 

permainan yang disukai oleh peserta didik sekolah dasar. Belajar 

sambil bermain dapat memberikan kebebasan kepada peserta 

didik untuk menyelidiki, menemukan sendiri, berlatih dan 

memperoleh berbagai ide dan pemahaman yang tak terhitung 

jumlahnya dan di sinilah suasana belajar terjadi. Pendidik dibatasi 
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untuk memindahkan informasi serta mengarahkan peserta didik 

agar berbakat dalam menemukan ide-ide informasi dengan 

wawasan mereka sendiri melalui suasana belajar yang menarik 

dan menyenangkan.  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di MIN 9 

Bandar Lampung didapati bahwa pada proses belajar mengajar 

sudah berjalan sesuai dengan RPP, SK, KD, Silabus dan pendidik 

juga sudah banyak menggunakan alat peraga atau media dalam 

pembelajaran, misalnya seperti buku cetak, globe, peta, gambar-

gambar, sempoa serta permainan monopoli yang pada umumnya 

pun sudah pendidik gunakan. Namun alat peraga yang digunakan 

di sekolah masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari 

pendidik tanpa adanya bimbingan dan arahan dari pendidik maka 

peserta didik tidak dapat menggunakan alat peraga tersebut 

secara mandiri. Sehingga kegiatan belajar mengajar pendidik 

lebih ditekankan pada kemampuan kognitifnya saja dan 

kemampuan psikomotorik serta afektifnya masih belum 

berkembang dengan baik. 

Hasil wawancara dengan wali kelas 4 menyatakan bahwa 

sudah melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan buku 

cetak, rpp, SK, KD dan pendidik pun selalu menggunakan alat 

peraga untuk membantu proses pembelajaran. Alat peraga sangat 

penting bagi pendidik khususnya di mata pelajaran matematika 

namun alat peraga yang pendidik gunakan hanya menjadikan 

peserta didik besifat pasif. Pada saat peserta didik diminta untuk 

maju kedepan menjawab butir soal di papan tulis peserta didik 

menjadi takut dikarenakan kurangnya keterampilan menghitung 

dengan baik dan kurang pecaya diri dalam belajar. Pendidik pun 

membutuhkan solusi bagaimana cara agar peserta didik dapat 

mengerti serta mencerna materi yang disampaikan dengan baik
6
.  

Menurut hasil wawancara peserta didik kelas 4 menyatakan 

bahwa tidak menyukai pembelajaran matematika yang  serius dan 

menegangkan sehinga menjadi sulit untuk dicerna atau dipahami. 

Peserta didik menginginkan pembelajaran matematika yang 

                                                           
6Aswarani (27 Juli 2020), Mahyudin (20 Juli 2020), Hasil Wawancara Wali 

Kelas IV, (MIN 9 Bandar Lampung). 
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terlihat lebih santai dan mudah untuk dipelajari. Peserta didik pun 

sangat menyukai permainan yang bersifat tantangan karena 

semakin sulit tantangan dalam permainan maka semakin 

memunculkan rasa penasaran untuk terus memainkan permainan 

tersebut hingga berakhir
7
. 

Hal inilah yang menjadikan dasar bahwa peserta didik 

membutuhkan suatu alat peraga berupa permainan monopoli yang 

berbasis montessori dimana alat peraga tersebut membantu 

peserta didik berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan 

psikomotorik dan afektifnya serta alat peraga yang sebelumnya 

digunakan disekolah seperti gambar-gambar, peta, sempoa di 

desain menjadi satu alat peraga berupa permainan monopoli yang 

dapat peserta didik gunakan secara mandiri. Dengan hanya 

melihat dan membaca buku panduan yang ada dalam permainan 

monopoli tersebut sehingga mempermudah pemahaman mereka 

melakukan secara mandiri. Alat peraga berbasis montessori 

sebaiknya dilakukan secara perkelompok sehingga peserta didik 

dapat belajar sambil bermain, menemukan permasalahan dan 

memecahkan masalahnya sendiri serta menjadikan peserta didik 

berperan aktif. Sehubungan dengan pembahasan diatas penulis 

ingin mengembangkan sebuah desain alat peraga permainan 

monopoli berbasis Montessori yang menjadi pembeda dengan 

permainan monopoli sebelumnya dan dapat digunakan dalam 

pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kemampuan matematika 

khususnya pada materi pecahan. Desain alat peraga ini belum 

dikembangkan di MIN 9 Bandar Lampung. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan Penulisan yang berjudul: 

“Pengembangan Desain Alat Peraga Permainan Monopoli 

Berbasis Montessori Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Matematika di MIN 9 Bandar Lampung”. 

 

 

 

 

                                                           
7 Alisa Mutia Harun dkk (27 Juli 2020), Alvaro Raditya dkk (20 Juli 2020), 

Hasil Wawancara Peserta Didik Kelas IV, (MIN 9 Bandar Lampung). 
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C. Identifikasi Masalah 

Permasalahan dalam Penulisan ini dapat diidentifikasi sebagai 

berikut. 

1. Belum pernah digunakan alat peraga pembelajaran berupa 

permainan monopoli berbasis montessori. 

2. Ingin mengetahui dapatkah dikembangkan desain alat peraga 

permainan monopoli berbasis montessori untuk meningkatkan 

kemampuan matematika peserta didik kelas IV. 

 

D. Batasan Masalah 

Penulisan ini dibatasi sebagai fokus Penulisan yaitu: 

1. Alat peraga ini dibatasi oleh desain alat peraga permainan 

monopoli berbasis Montessori.  

2. Alat peraga digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

matematika pada materi pecahan kelas IV 

 

E. Rumusan Masalah 

Bertolak dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

diatas maka secara operasional permasalahan yang akan diteliti 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan matematika peserta didik kelas IV 

sebelum menggunakan desan alat peraga permainan monopoli 

berbasis montessori di MIN 9 bandar lampung? 

2. Bagaimana langkah-langkah pengembangan desain alat 

peraga permainan monopoli berbasis montesori untuk 

meningkatkan kemampuan matematika? 

3. Bagaimana pendapat ahli terhadap pengembangan desain alat 

peraga permainan monopoli berbasis montesori untuk 

meningkatkan kemampuan matematika? 

4. Bagaimana uji efektivitas terhadap desain alat peraga 

permainan monopoli berbasis montessori untuk meningkatkan 

kemampuan matematika? 
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F. Tujuan Penulisan 

Tujuan Penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kemampuan matematika peserta didik 

kelas IV sebelum menggunakan desain alat peraga permainan 

monopoli berbasis montessori di MIN 9 Bandar Lampung. 

2. Mengethui langkah-langkah pengembangan desain alat peraga 

permainan monopoli berbasis montesori dalam meningkatkan 

kemampuan matematika. 

3. Mengetahui pendapat para ahli terhadap pengembangan 

desain alat peraga permainan monopoli berbasis montesori 

untuk meningkatkan kemampuan matematika. 

4. Mengetahui uji efektivitas terhadap desain alat peraga 

permainan monopoli berbasis montessori untuk meningkatkan 

kemampuan matematika 

 

G. Manfaat Penulisan 

Pada dasarnya, Penulisan yang diarahkan oleh seseorang 

diperlukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Selain itu, 

pemeriksaan ini diperlukan untuk membawa keuntungan yang 

menyertainya: 

1. Manfaat Hipotetis 

a. Ini merupakan komitmen kontribusi pemikiran dalam 

ranah pendidikan pada umumnya dan pendidikan sekolah  

secara khusus. 

b. Sebagai bahan atau referensi bagi berbagai Penulis lainnya 

yang ingin mengembangkan dunia pendidikan dan ilmu 

pengetahuan. 

 

2. Manfaat Fungsional 

a. Untuk Penulis 

Penulistan ini dapat memperluas inspirasi para Penulis 

lainnya untuk mengembangkan desain alat peraga yang 

baru  untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. 
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b. Bagi Peserta didik 

Dapat memotivasi peserta didik, membantu lebih mandiri 

dalam belajar dan membantu peserta didik menemukan 

konsep-konsep matematika menjadi lebih konkret. 

c. Bagi Pendidik 

Dapat memberi salah satu alternative pendidikan 

matematika dengan desain alat peraga yang baru agar dapat 

meningkatkan minat belajar matematika pada peserta 

didik. 

d. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan pemikiran sebagai alternative 

peningkatan kualitas pendidikan khususnya kualitas belajar 

matematika dan dunia pendidikan pada umumnya 

 

H. Kajian Penulisan Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan kajian teori yang dialami berikut ini 

dikemukakan beberapa Penulisan terdahulu yang relevan dengan 

Penulisan yang akan dilakukan oleh penulis sebagai berikut: 

1.   Alan Wahyu Saputra (2018) “Pengembangan Alat Peraga 

Kereta Abacus Berbasis Metode Mentossori Materi 

Penjumlahan dan Pengurangan Kelas 1 Sekolah Dasar”. Dari 

hasil Penulisan ini menunjukkan bahwa Alat peraga Kereta 

Abacus yang dikembangkan memenuhi empat ciri alat 

peraga montessori yaitu menarik, bergradasi, menekankan 

peserta didik belajar mandiri dan pengendali kesalahan. 

Kualitas alat peraga matematika berbasis metode Montessori 

yaitu Kereta Abacus konsep penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat dua angka sampai pada uji coba terbatas tahap 

I adalah “sangat baik” kualitas tersebut dapat diketahui 

berdasarkan rata-rata nilai validasi produk oleh ahli 

pembelajaran Montessori pendidik kelas I dan Peserta didik 

yaitu 3,7 yang menunjukkan  dengan kualitas “sangat baik”. 

Penggunaan alat peraga kereta abacus memiliki dampak 

terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Peserta didik 

menjadi lebih antusias, lebih aktif, lebih berkonsentrasi dan 

dapat belajar secara mandiri selama proses pendampingan. 
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Alat peraga kereta abacus yang dikembangkan mampu 

meningkatkan hasil belajar Peserta didik sebesar 74,89% 

berdasarkan pretest dan posttest.8 

Persamaan dalam Penulisan tersebut adalah mengembangkan alat 

peraga berbasis metode Montessori. Sedangkan yang menjadi 

perbedaan adalah pengembangan alat peraga Kereta Abacus dan 

penggunaannya untuk materi penjumlahan dan pengurangan. 

2.   Nilam Sri Anggraheni (2018) “Pengembangan Media 

Permainan Monopoli Merah-Putih Pada Pembelajaran 

Tematik Integratif Peserta Didik Kelas V SD/MI Tahun 

Ajaran 2017/2018”. Produk ini telah melewati uji validasi 

ahli media, validasi ahli materi, praktisi pendidikan, uji coba 

kelas kecil serta uji coba kelas besar ke tiga sekolah yang 

berbeda. Kualitas produk telah mencapai standar kelayakan 

media pembelajaran. Media Pembelajaran Monopoli Merah-

Putih sebagai media pembelajaran berdasarkan penilaian: 

a. Ahli Material memperoleh tingkat normal 93% dengan 

standar "Umumnya sangat baik" 

b. Ahli Media memperoleh tingkat normal 92% dengan 

standar “Umumnya sangat baik” 

c. Pendidikan Praktisi memperoleh tingkat normal 90% 

dengan standar "Umumnya sangat baik" 

d. penyisihan kelas kecil memperoleh tingkat normal 96% 

dengan standar “Umumnya sangat baik” dan 

e. penyisihan kelas besar mendapat nilai normal 94% 

dengan ukuran “Sangat Baik”. Mengingat efek samping 

dari penggambaran tersebut, maka item yang dibuat oleh 

analis khususnya media permainan sindikasi merah putih 

seharusnya layak untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran.
9
 

                                                           
8Alan Wahyu Saputra, “Pengembangan Alat Peraga Kereta Abacus Berbasis 

Metode Mentossori Materi Penjumlahan dan Pengurangan Kelas 1 Sekolah Dasar” 

(Skripsi, Universitas Sanata Dharma, 2018), 12.  
9Nilam Sri Anggraheni, “Pengembangan Media Permainan Monopoli Merah-

Putih Pada Pembelajaran Tematik Integratif Peserta Didik Kelas V SD/MI” (Skripsi, 

Universitas Sanata Dharma, 2018). 
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Persamaan Penulisan diatas adalah pengembangan media 

pembelajaran monopoli dan perbedaannya dalam penggunaannya 

untuk pembelajaran tematik. 

3. Deka Suhendra (2017) “Pengembangan Media Permainan 

Monopoli Matematika Bernuansa Islam Berbantuan Brain 

Gym”. Sifat pengambilan media ini dari penilaian beberapa 

ahli menjadi ahli materi tertentu. Media dan ahli ketat dilacak 

bahwa media itu memungkinkan untuk digunakan. Berikutnya 

adalah evaluasi para spesialis: 

a. spesialis materi khususnya di bagian ketercapaian konten 

diperoleh normal 3,38 dalam sudut pandang semantik 

diperoleh normal 3,52 

b. ahli media khususnya di bagian ketercapaian pertunjukan 

diperoleh normal 3,77 dan di bagian responden visual 

diperoleh normal 3,78 

c. spesialis yang ketat khususnya pada aturan untuk 

perspektif yang ketat diperoleh skor ketercapaian 3 dan 

pada aturan untuk penampilan visual diperoleh skor 

kepraktisan. Efek lanjutan dari babak penyisihan yang 

diperoleh dari reaksi peserta didik mendapat skor 3.706 

dengan aturan yang sangat menarik.
10

 

 Persamaan dari Penulisan diatas adalah pengembangan media 

pembelajaran monopoli serta pada mata pelajaran yang diteliti 

yaitu matematika dan perbedaannya dalam penggunaannya yang 

bernuansa islam berbantu brain gym. Berdasarkan Penulisan yang 

relevan tersebut bahwa permainan monopoli sudah banyak diteliti 

untuk digunakan sebagai alat peraga. Nilam Sri Anggraini yang 

berasal dari jurusan PGMI Fakultas Tabiyah Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung pernah meneilti tentang monopoli 

yang digunakan untuk pembelajaran IPS materi sejarah Indonesia 

sehingga dinamai monopoli merah putih. Deka Suhendra dari 

jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah UIN Raden 

Intan Lampung juga pernah melakukan Penulisan mengenai 

permainan monopoli bernuansa Islam berbantuan brain gym 

                                                           
10Deka Suhendra, “Pengembangan Media Permainan Monopoli Matematika 

Bernuansa Islam Berbantuan Brain Gym” (Skripsi, UIN RIL, 2017), 60. 



14 

 
dimana dalam permainan monopoli tersebut dipadukan dengan 

brain gym atau senam otak. Sedangkan Alan Wahyu Saputra 

yang berasal dari Program Studi Matematika FKIP Universitas 

Sanata Dharma meneliti mengenai alat peraga berbasis 

Montessori berupa kereta abacus dimana dalam alat peraganya 

terdapat 4 karakteristik yaitu menarik, bergradasi, auto education 

dan auto correction. Namun dari ketiga alat peraga yang diteliti 

belum ada Penulisan mengenai desain alat peraga permainan 

monopoli berbasis Montessori. 

 

I. Sistematika Tulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan Penulisan dan sistematika penulisan. 

2.   Bab II Kajian Teori 

Pada bab ini penulis membahas tentang teori yang penulis 

kembangkan. Teori tentang alat peraga pembelajaran, teori 

tentang metode montessori, teori tentang materi pecahan 

dalam pembelajaran matematika untuk peserta didik kelas 

IV SD/MI. 

3. Bab III Metode Penulisan 

Bab ini penulis membahas mengenai waktu dan tempat 

Penulisan, desain Penulisan, subjek Penulisan, instrumen 

Penulisan, uji coba produk, dan teknik analisis data. 

4. Bab IV Hasil Penulisan dan Pembahasan 

Pada bab ini penulis membahas mengenai hasil Penulisan. 

5. Bab V Penutup 

Selanjutnya pada bab yang terakhir terdapat kesimpulan dan 

saran, yang berisi rekomendasi deskripsi, analisis data hasil 

uji coba dan kajian produk akhir. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Metode Pengembangan 

Penulisan pengembangan ini sebagai aturan, teknik 

pemeriksaan adalah metode logis untuk mendapatkan informasi 

dengan alasan dan penggunaan tertentu. Teknik eksplorasi yang 

digunakan dalam perbaikan ini adalah strategi kerja inovatif atau 

sering disebut Research and Development (R&D). Penulisan 

perbaikan dicirikan sebagai laporan yang teratur untuk merespon 

peserta didik dalam mengembangkan dan mengevaluasi program-

program, proses dan hasil-hasil pembelajaran yang harus 

memenuhi kriteria konsistensi dan kefektifan secara internal, 

Setyosari.
11

 Menurut Sugiyono Penulisan pengembangan yakni 

langkah-langkah Penulisan yang dimanfaatkan dalam membuat 

produk yang dikembangkan dan untuk menilai uji pemakaian 

produk.
12

  

Item Penulisan perbaikan di bidang pelatihan dapat berupa 

model, media, peragaan bantuan, modul, perangkat penilaian dan 

tambahan perangkat pembelajaran. Prosedur Penulisan ini 

mengadaptasi model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 

lima tahapan meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, 

implementasi dan evaluasi.
13

 Berdasarkan Penulisan dan 

pengembangan alat peraga berupa permainan monopoli ini 

menggunakan  model pengembangan menurut Sugiyono alasan 

pemakaian model ini ialah karena langkah-langkahnya yang 

sistematis dan revisi dilakukan secara bertahap. 

 

 

 

                                                           
11Yudi Hari Rayanto, Sugianti, Penulisan Pengembangan Model ADDIE & 

R2D2 Teori dan Praktek (Pasuruan: Penerbit Lembaga Academic & Research 

Institute, 2020),  20. 
12Sugiyono, Metode Penulisan Pendidikan (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2018), 407. 
13Ibid, 200. 
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B. Alat Peraga 

1. Pengertian Alat Peraga 

Alat peraga merupakan alat bantu yang digunakan untuk 

mempermudah penyampaian suatu informasi
14

. Sedangkan 

menurut Sudjana alat peraga pendidikan adalah suatu alat 

yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan 

membantu Pendidik agar proses belajar mengajar Peserta 

didik lebih efektif.
15

 Alat peraga adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyatakan pesan merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik 

sehingga dapat mendorong proses belajar.
16

 Penggunaan alat 

peraga dalam proses pembelajaran matematika sangatlah 

diperlukan untuk menjelaskan konsep yang abstrak menjadi 

konkret. Menurut Pramudjono alat peraga adalah benda 

konkret yang dibuat dihimpun atau disusun secara sengaja 

kemudian digunakan untuk membantu menanamkan atau 

mengembangkan konsep matematika. Ruseffendi menyatakan, 

“Alat peraga adalah alat yang menerangkan atau mewujudkan 

konsep matematika”.
17

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

alat peraga adalah semua benda yang menjadi perantara untuk 

membantu menanamkan dan memperjelas konsep dalam 

proses pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Dengan demikian penggunaan alat peraga dalam 

pembelajaran matematika dapat mengoptimalkan seluruh 

panca indera Peserta didik untuk meningkatkan efektifitas 

dalam belajar dengan cara mendengar, melihat, meraba dan 

menggunakan pikirannya secara logis dan realistis. 

 

 

 

                                                           
14Lisa Musa, Alat Peraga Matematika (Makasar: Aksara Timur, 2018), 1. 
15 M. Rudy Sumiharsono, Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran (Jawa 

Timur: Penerbit CV Pustaka Abadi, 2018), 2. 
16Rostina Sundayana, Media dan Alat Peraga dalamPembelajaran 

Matematika (Bandung: Alfabeta, 2018), 7. 
17 Ibid, 7. 
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2. Fungsi Alat Peraga 

Alat peraga merupakan bagian dari media pembelajaran 

yang mempermudah peserta didik dalam memahami dan 

memperjelas konsep pembelajaran. Menurut Heinich media 

merupakan saluran komunikasi serta perantara sumber pesan 

dengan menerima pesan yang disampaikan oleh pendidik 

kepada peserta didik melalui suatu alat peraga atau media 

dengan menggambarkan prosedur pembelajaran tertentu.
18

 

Adapun menurut Sadiman secara umum menyatakan bahwa 

media pembelajaran mempunyai fungsi: 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistik. 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan fakultas. 

c. Membangkitkan semangat belajar dan komunikasi yang 

lebih lugas antar peserta didik dengan teman belajar. 

d. Memungkinkan peserta didik untuk beradaptasi secara 

mandiri sesuai dengan bakat dan kapsitas visual, 

pendengaran dan sensasi mereka. 

e. Memberikan peningkatan serupa dan membandingkan 

pengalaman serta mengarah pada penegasan serupa. 

f. Penyampaian pesan pembelajaran bisa lebih normal. 

g. Belajar bisa sangat menarik. 

h. Belajar ternyata sangat memotivasi. 

i. Waktu belajar dapat disingkat. 

j. Sifat belajar dapat ditingkatkan. 

k. Interaksi belajar dapat terjadi pada titik dan tempat 

manapun yang dibutuhkan. 

l. Semangat belajar peserta didik terhadap materi 

pembelajaran dan siklus belajar dapat ditingkatkan.
19

 

Menurut Sumiharsono dan Hasanah mengemukakan fungsi 

pokok media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

antara lain: 

a. Penggunaan media belajar dalam proses belajar mengajar 

bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai 

                                                           
18 Badru Zaman, Asep Hery Hermawan, Media &Sumber Belajar PAUD 

(Banten: Universitas Terbuka, 2019), 3.5. 
19 Rostina Sundayana, Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran 

Matematika (Bandung: Alfabeta, 2018), 7. 
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fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan 

situasi belajar mengajar yang efektif 

b. Penggunaan media belajar merupakan bagian yang integral 

dari keseluruhan situasi mengajar. 

c. Media belajar dalam pendidikan bukan semata-mata alat 

hiburan atau bukan sekedar pelengkap 

d. Media belajar dalam pendidikan lebih diutamakan untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu 

Peserta didik dalam mengankap pengertian yang diberikan 

Pendidik. 

e. Penggunaan media belajar dalam pendidikan diutamakan 

untuk mempertinggi mutu belajar mengajar.
20

 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

fungsi alat peraga sama dengan media pembelajaran dimana 

keduanya berfungsi untuk mempermudah penyampaian materi 

yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret sehingga dapat 

lebih dimengerti oleh peserta didik.  

 

3. Syarat dan Karakteristik Alat Peraga 

Alat peraga atau media pembelajaran yang digunakan 

dalam setiap pembelajaran hendaknya memiliki syarat dan 

kriteria tertentu agar alat peraga tersebut tepat sasaran dan 

dapat digunakan dengan baik. Menurut Rusefendi (Sundayana 

2016:18) beberapa persyaratan yang harus dimiliki alat peraga 

antara lain: 

1) Tahan lama. 

2) Bentuk dan shadingnya memikat. 

3) Sederhana dan sederhana untuk diawasi. 

4) Ukuran pas. 

5) Dapat memperkenalkan ide-ide numerik sebagai asli 

gambar atau grafik. 

6) Dalam memahami dengan ide-ide numerik. 

7) Dapat menjelaskan ide numerik dan bukan sebaliknya. 

                                                           
20 M. Rudy Sumiharsono, Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran (Jawa 

Timur: Penerbit CV Pustaka Abadi, 2018), 11. 
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8) Pertunjukan tersebut adalah alasan untuk berkembangnya 

ide-ide deduksi yang unik bagi peserta didik.
21

 

Melihat dari penilaian di atas sangat mungkin beralasan 

bahwa dalam membuat peragaan ada beberapa aturan atau 

syarat yang harus dipenuhi sehingga peragaan membantu 

mempermudah peserta didik untuk mengerjakan pemahaman 

mereka dengan cara yang lebih sederhana. Bantuan 

pembelajaran yang dibuat atau dibuat juga harus apik, 

memikat, dapat digunakan berulang-ulang karena kokoh dan 

sesuai dengan karakteristik peserta didik dan topic. Hal ini 

dilakukan agar bantuan yang ditampilkan dapat diterima 

secara umum oleh peserta didik. 

 

C. Permainan Monopoli 

1. Pengertian Permainan Monopoli 

Permainan monopoli adalah salah satu permainan yang 

sangat pupuleh di dunia. Tujuan dari permainan ini adalah 

untuk menguasai semua petak dalam papan permainan melalui 

pembelian, penyewaan dan pertukaran properti dalam sistem 

ekonomi yang disederhanakan. Setiap pemain menggerakkan 

dadu untuk memindahkan pionnya, dan jika pemain tiba di 

petak yang belum dimiliki oleh pemain lain maka pemain 

dapat membeli petak tersebut dengan harga yang tertera. Jika 

petak telah dibeli oleh pemain lain maka  harus membayar 

pemain tersebut dengan uang sewa yang nominalnya sudah 

ditetapkan pada kartu hak milik.
22

 Dalam pembelajaran 

matematika permainan monopoli telah banyak dimodifikasi 

sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran matematika.  

Mathpoly atau permainan monopoli yang dimodifikasi 

adalah simulasi atau penyederhanaan realita dari transaksi-

transaksi yang abadi pada kehidupan sehari hari. Media ini 

menggabungkan unsur-unsur permainan dan simulasi yaitu 

adanya setting, pemain, aturan, tujuan dan penyajian model 

                                                           
21 Rostina Sundayana, Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran 

Matematika (Bandung: Alfabeta, 2018). 
22Zaky Ghufron, “Pengembangan Media Monopoli Edukatif di Kelas IV,” 

Malang: Jurnal Nasional, Vol. 2 No. 2,(2018): 210 
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situasi. Selain itu peserta didik juga dapat memahami cara 

mengelola uang lewat konsep untung rugi serta mengajarkan 

konsep tentang kejujuran dan mengetahui aturan. Tujuan 

permainan ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. 

 

2. Sejarah Permainan Monopoli 

Awal mula dijadikan permainan monopoli sebelumnya 

sudah ada permainan perbandingan saat itu diantaranya The 

Landlord's merupakan permainan yang dibuat oleh Elizabeth 

Magie untuk memudahkan orang melihat bagaimana para 

manajer properti memajukan diri dan menghancurkan 

penduduknya. Magie mempresentasikan permainan pada 

tahun 1904. Meskipun permainan ini tidak ada produsen untuk 

memproduksinya secara luas sampai tahun 1910 oleh The 

Economic Game Company di New York di Inggris. Namun 

permainan ini didistribusikan pada tahun 1913 oleh The 

Newbie Game Company di London dengan nama Brer Fox an' 

Brer Rabbitt. Selain melalui penjualan permainan ini juga 

tersebar dari mulut ke mulut serta variasi-variasi lokal salah 

satunya disebut Auction Monopoly atau kemudian disingkat 

Monopoly. Permainan itu kemudian dikonsentrasikan oleh 

Charles Darrow dan dilindungi serta dijual olehnya ke Parker 

Brothers sebagai inovasinya sendiri. Parker memproduksi 

permainan ini secara luas pada 5 November 1935.
23

 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Permainan Monopoli 

Dalam mengunakan permainan monopoli ini terdapat 

beberapa kelebihan dan kekurangan diantaranya: 

a. Manfaat Media Permainan 

1) Siklus perakitan sangat mudah. 

2) Tidak membutuhkan tempat yang luas. 

3) Perawatan dan pemeliharaan umumnya sederhana. 

                                                           
23Dina Oktaviatna, “Pengembangan Pembelajaran Berbentuk Permainan 

Monopoli,” Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 2,(2018): 175. 
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4) Permainan ini memliki jumlah yang banyak sehingga 

dapat mempersiapkan ketelitian dan kesabaran peserta 

didik untuk membersihkan setelah digunakan. 

5) Dibuat dengan full tone sehingga tidak melelahkan. 

6) Dapat dimainkan oleh lebih dari 5 orang. 

7) Pemain bisa merasakan kesenangan dan minat. 

8) Sederhana untuk bekerja.
24

 

 

b. Hambatan Media Permainan Monopoli 

1) Tidak dapat dimainkan secara mandiri (minimal 3 

individu). 

2) Itu harus digunakan untuk mengerjakan ide-ide 

pemahaman. 

3) Sepotong waktu harus berlalu untuk memulai 

permainan, karena Anda harus membagi uang tunai. 

 

4. Peralatan Permaianan Monopoli 

Pada permainan monopoli maka anda perlu menyiapkan 

perelngkapan diantaranya: 

a. Pion atau bidak untuk pemain terdapat enam pion dalam 

kotak monopoli. 

b. Dua dadu berisi enam angka 

c. Kartu kepemilikan untuk setiap properti. Kartu ini 

diberikan kepada pemain yang membeli properti. Pada 

kartu tersebut tercatat biaya properti, biaya sewa, biaya 

rumah dan penginapan. 

d. Papan permainan dengan petak-petak: 

- 13 titik dipisahkan menjadi 5 kumpulan bewarna dengan 

masing-masing warna memiliki tiga atau empat tempat. 

Seorang pemain harus menguasai satu kelompok warna 

sebelum ia membeli rumah atau penginapan. 

- Pada petak kartu soal dan kartu langkah pemain yang 

berhenti di petak tersebut harus mengambil salah satu 

                                                           
24 Arif S. Raharjo Muji S.P, “permainan monopoli sebagai media 

pembelajaran sub materi sel pada Peserta didik sma kelas xi ipa,” (2021), 

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bioedu. 
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kartu dan menyelesaikan soal serta menjalankan petunjuk 

yang tertera. 

- Pada petak penjara pemain yang berhenti di petak 

tersebut tidak bisa bermain selama tiga kali lemparan 

dadu kecuali ia memperoleh dadu dengan nominal yang 

sama atau kembar. 

e. Uang-uangan monopoli 

f. 52 rumah dan 26 hotel dari plastik dengan keterangan 

warna yaitu rumah bewarna hijau dan hotel bewarna 

merah. 

g. Kartu-kartu seperti kartu soal, kartu langkah, penghargaan 

dan kartu jawaban. 

 

D. Montessori 

1. Pengertian Montessori 

Montessori adalah sebuah metode pendidikan yang 

dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori dan pendekatannya 

berpusat pada peserta didik (children centered) serta 

berdasarkan pengamatan ilmiah terhadap peserta didik 

(scientific observation).25
 Metode montessori pada prinsipnya 

merupakan metode pendidikan untuk peserta didik yang 

dalam penyusunannya didasari dengan teori perkembangan 

peserta didik itu sendiri. Metode ini menekankan pada 

stimulasi terhadap seluruh indra yang dimiliki oleh peserta 

didik untuk memaksimalkan pembelajaran.
26

 Montessori juga 

menegaskan bahwa peserta didik memiliki tenaga-tenaga 

untuk berkembang sendiri, membentuk sendiri. Pendidik akan 

berperan sebagai pembimbing dan mengamati bagaimana 

perkembangan peserta didik-nya. Pernyataan Montessori ini 

menekankan bahwa yang lebih banyak melakukan aktivitas di 

dalam pembentukan diri adalah peserta didik itu sendiri 

sedangkan pendidik hanya membimbing dan merencanakan 

kegiatan yang dilakukan oleh peserta didikan. Montessori 

                                                           
25 Zahra Zahira, Islamic Montessori Inspired Activity (Yogyakarta: Bentang 

Pustaka, 2019), 15. 
26 Maria montessori, Rahasia Masa Kanak-Kanak Terj. Ahmad Lintang 

lizuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 163. 
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sebagai sebuah pendekatan mendidik peserta didik didasarkan 

pada pengamatan-pengamatan Maria Montessori antara lain: 

a. Peserta didik suka mengulang-ulang aktivitas yang 

menarik perhatian. 

b. Peserta didik suka beraktivitas di lingkungan yang tenang. 

c. Peserta didik bisa belajar tanpa perlu reward atau 

punishment 

d. Peserta didik suka melakukan aktivitasnya seorang diri 

e. Peserta didik mampu memperbaiki kesalahannya ssendiri 

f. Peserta didik memiliki rasa kebebasan untuk melakukan 

aktivitas dengan caranya sendiri 

g. Peserta didik suka beraktivitas dengan alat-alat real 

daripada sekedar hanya main 

h. Peserta didik mampu menjaga lingkungannya agar tetap 

teratur dan bersih.
27

 

Dari pengamatan inilah kita kemudian mengenal lima aspek 

Montessori antara lain: 

a. Practical Life adalah kehidupan keterampilan sehari-hari 

yang mencakup keterampilan motorik halus yang meliputi 

merawat lingkungan, diri sendiri, dan kegiatan lainnya. 

b. Sensorial merupakan serangkaian material dan cara yang 

dilakukan untuk mengembangkan seluruh indera yang 

dimiliki anak. 

c. Language adalah system komunikasi yang berhubungan 

dengan suara, pembentukan kata-kata, kalimat, dan tata 

bahasa yang digunakan sekelompok orang. Montessori 

memiliki material bahasa tersendiri untuk memudahkan 

anak-anak memahami bahasa yang ada di sekitarnya. 

d. Mathematics adalah salah satu kurikulum unik yang ada di 

Montessori. Merupakan pembelajaran untuk memabantu 

anak-anak memahami konsep matematika dari abstrak ke 

konkret. 

e. Culture adalah pembelajaran untuk mengajak anak-anak 

memahami dunia, seperti geography, zoology, botany, 

family dan history.28
 

                                                           
27 Wijaya Brillian, Islamic Montessori (Yogyakarta: Pustaka Al Uswah), 1. 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

metode Montessori adalah metode yang diciptakan oleh Maria 

Montessori yang pendekatannya berpusat pada peserta didik, 

dimana pendidikan harus didasari oleh tahap perkembangan 

peserta didik itu sendiri, sedangkan para pendidik hanya 

sebagai pembimbing dalam melakukan setiap kegiatannya. 

 

2. Prinsip Dasar Pendekatan Montessori 

Dalam buku Dr. Montessori’s Own Handbook disebutkan 

pendekatan montessori memiliki lima prinsip mendasar yang 

harus diterapkan bagi para orang tua atau pendidik.
29

 Prinsip-

prinsip tersebut adalah: 

a. Respect For The Child 

Prinsip yang pertama ini merupakan fondasi yang paling 

mendasar dari semua prinsip Montessori lainnya. Orang 

tua atau pendidik harus menunjukkan rasa hormat pada 

peserta didik ketika saat membantu peserta didik 

melakukan berbagai hal dan belajar. Tujuannya, agar 

peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dan 

kemampuannya untuk belajar secara efektif dan 

mendapatkan apresiasi positif atas kemampuan yang 

dicapainya 

b. The Absorbent Mind 

Maria Montessori menerima bahwa peserta didik 

dilengkapi untuk mengajari diri mereka sendiri. Montessori 

membutuhkan orang tua untuk memahami bahwa peserta 

didik tidak harus dibantu dalam belajar. Cukup dengan 

kehidupan sehari-hari, peserta didik mendapatkan 

keuntungan dari keadaan mereka saat ini. Peserta didik 

diwajibkan untuk belajar dan mereka adalah kerangka 

belajar yang brilian. Peserta didik belajar dengan alasan 

bahwa mereka adalah hewan yang dapat berpikir. 

                                                                                                                              
28 Zahra Zahira, Islamic Montessori Inspired Activity (Yogyakarta: Bentang 

Pustaka, 2019), 15. 
29 Wijaya Brillian, Islamic Montessori (Yogyakarta: Pustaka Al Uswah), 9. 
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Bagaimanapun, apa yang peserta didik sadari akan sangat 

bergantung pada pelatih, pengalaman, dan iklim mereka. 

c. Sensitive Periods 

Ada masa-masa sensitif peserta didik yang biasanya kita 

sebut sebagai masa cemerlang, yaitu ketika peserta didik 

lebih peka terhadap latihan-latihan tertentu dan bisa lebih 

mengenal keterampilan tertentu tanpa masalah. Meskipun 

semua peserta didik mengalami masa sensitif yang sama 

(misalnya usia yang baik bagi peserta didik untuk dapat 

membaca), kelompok dan waktu berubah untuk setiap 

peserta didik. Salah satu tugas wali atau pendidik adalah 

memanfaatkan persepsi untuk mengenali masa-masa 

cemerlang dan memberikan bantuan belajar sehingga 

masa-masa cemerlang tertentu peserta didik menjadi ideal. 

d. The Prepared Environment 

Lingkungan belajar untuk peserta didik yang paling tepat 

adalah lingkungan yang disiapkan dengan sebaik-baiknya, 

tempat dimana peserta didik dapat melakukan sesuatu 

untuk diri mereka sendiri. Lingkungan disiapkan 

sedemikian rupa dengan ketersediaan bahan belajar yang 

ditata teratur. Dengan demikian, peserta didik bebas 

mengeksplorasi bahan yang mereka pilih sendiri dan 

menyerap apa yang mereka temukan disana. 

e. Auto Education 

Peserta didik mampu mendidik dirinya sendiri sebagai 

auto-education atau self-education. Peserta didik yang 

secara aktif terlibat dalam lingkungan yang telah disiapkan 

dan mereka bebas menggunakannya untuk mendidik diri 

mereka sendiri. 
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3. Langkah-langkah Montessori 

Montessori diselesaikan dalam tiga fase khususnya cara 

untuk mununjukkan, memahami, dan mengingat: 

1) Langkah-langkah menunjukkan 

Menunjukkan keterkaitan antara benda dengan nama benda 

tersebut misalnya pendidik menyiapkan beberapa kotak 

dengan berbagai isi: 

- Kotak utama berisi koin 

- Kotak berikutnya berisi batu 

- Kotak ketiga berisi beras (Pendidik mengeluarkan isi 

wadah dan mengembalikannya sambil mengatakan "ini 

suara koin"). 

2) Langkah-langkah untuk mengetahui 

Mengenalkan berbagai benda yang berbeda-beda dengan 

memastikan peserta didik dapat memahaminya misalnya 

peserta didik dapat mengenali dan menggambarkan suara 

yang keluar dari setiap benda tersebut. 

3) Langkah-langkah mengingat 

membedakan hal-hal atau benda-benda yang serupa 

pendidik memperdengarkan kembali bunyi benda-benda 

tersebut satu persatu dan peserta didik diminta untuk 

menebaknya. Sebelum peserta didik melakukan suatu 

kegiatan pendidik harus memberikan suatu penjelasan 

tentang cara dan alat yang harus dipakai. Setelah diberikan 

penjelasan maka dibiarkan untuk mempraktekkannya 

sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing dan 

selama diberikan kegiatan tersebut peserta didik diberikan 

kebebasan untuk melakukannya secara mandiri. 

. 

4. Karakteristik Alat Peraga Berbasis Montessori 

 Alat peraga pembelajaran berbasis Montessori adalah 

alat peraga yang didesain oleh Montessori sendiri. Montessori 

mulai dengan merangkai alat-alat pembelajaran secara paralel 

dengan modifikasi bentuk dan warna yang berbeda-beda 

untuk satu jenis alat. Jika peserta didik ternyata lebih memilih 

untuk menggunakan suatu alat peraga. Montessori lalu 
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menyingkirkan semua alat peraga paralel yang tidak dipilih 

peserta didik. Dengan demikian Montessori mendapatkan alat 

peraga yang memang sesuai dengan kecenderungan alamiah 

sendiri. Setiap alat peraga yang dibuat memiliki ciri tersendiri 

adapun ciri-cirii tersebut ialah
30

: 

a. Menarik 

Setiap alat peraga harus mampu menarik perhatian peserta 

didik sehingga secara spontan ingin menyentuh dan 

menggunakannya untuk belajar. Alat peraga yang menarik 

adalah alat peraga yang memiliki keindahan dari segi 

warna dan kecerahanya sehingga warna yang digunakan 

merupakan warna yang terang. 

b. Bergradasi 

Alat peraga yang baik harus bergradasi. Gradasi yang 

dimaksud adalah rangsangan yang rasional tentang gradasi. 

Ciri gradasi dilihat dari berat. Unsur gradasi pada 

umumnya nampak dari segi warna dan bentuk. Ketika 

peserta didik bekerja menggunakan alat peraga maka akan 

menggunakan lebih dari satu indera. 

c. Auto-correction 

Media yang baik harus memiliki pengendali kesalahan 

maksudnya melalui media tersebut peserta didik dapat 

mengetahui sendiri setiap kesalahan yang dilakukannya 

sehingga dengan sendirinya menjadi tahu jika terdapat 

kekeliruan ketika selesai mencoba. 

d.  Auto-education 

Seluruh alat peraga Montessori dibuat sedemikan rupa 

sehingga memungkinkan peserta didik melakukan 

pendidikan diri (auto-education). Dari hal tesebut maka 

akan meningkatkan kemandirian peserta didik dalam 

belajar dan bantuan dari pendidik dapat diminimalisir. 

Peran pendidik dalam kelas Montessori adalah sebagai 

pengamat. Dengan demikian alat peraga berbasis metode 

                                                           
30Maria Montessori, Metode Montessori Panduan Wajib Untuk Pendidik Dan 

Orang Tua Didik PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Trjmh Ahmad Lintang 

Lazuardi (Yogyakarta), 170 – 176. 
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Montessori tidak lagi menggunakan istilah “Pendidik” 

tetapi “pembimbing” bagi peserta didik sebab ia bertugas 

untuk mengarahkan aktivitas psikis, perkembangan 

fisiologisnya dan jiwanya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik alat peraga berbasis Montessori adalah menarik 

perhatian Peserta didik  yang pertama Alat peraga dibuat 

semenarik mungkin untuk membangkitkan keinginan peserta 

didik untuk menyentuh, meraba dan menggunakan alat 

tersebut ketika belajar. Kedua mengandung gradasi 

rangsangan rasional penekanan gradasi dalam pembelajaran 

montessori didasarkan pada rasional peserta didik. Rasional 

peserta didik terbentuk secara bertahap ketika peserta didik 

bekerja dengan alat peraga gradasi yang dibedakan yaitu 

gradasi umur dan gradasi ransangan.  

Ketiga terdapat  Auto-Correction yang memiliki pengendali 

kesalahan. Pengendali kesalahan menunjukan sendiri setiap 

kesalahan sehingga peserta didik menyadari apabila telah 

melakukan kekeliruan. Tanpa ada orang lain yang mengoreksi 

alat peraga sudah mampu menjawab setiap kesalahan peserta 

didik. Keempat terdapat Auto Education yang dirancang untuk 

memungkinkan peserta didik melakukan pendidikan diri. 

Peserta didik membawa dan menggunakan alat peraga sendiri, 

sehingga mampu menyerap pemahamannya yang telah ia 

peroleh sendiri tanpa diberitahu orang lain. 

 

E. Matematika  

1. Pengertian Matematika 

Kata matematika berasal dari perkatan latin mathematika 

yang mulanya diambil dari bahasa yunani mathematike yang 

berarti mempelajari, kata tersebut mempunyai asal katanya 

mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu, kata 

mathematike berhubungan dengan mathein atau mathenein 

yang artinya belajar (berfikir).
31

 

                                                           
31 Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika untuk PGSD (Bandar 

Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2016), 1. 
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Dalam belajar matematika peserta didik diarahkan untuk 

berfikir secara matematis, berfikir merupakan proses kognitif 

yang menghasilkan ide atau pengetahuan dan kegiatan berfikir 

penting untuk dilakukan serta dibiasakan pada peserta didik. 

Hal ini di dukung dalam pendapat Schoenfeld (1992) yang 

menyatakan belajar untuk berfikir berarti mengembangkan 

sudut pandang matematis dimana menghargai proses 

matematisasi dan abstraksi serta menerapkannya dan 

mengembangkan kompetensi dengan menggunakan perangkat 

yang bertujuan untuk memahami struktur pembelajaran 

matematika.  

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa mata pelajaran 

matematika lebih mengutamakan proses pembelajaran yang 

menonjolkan pada kemampuan berfikir logika, untuk itu 

dalam proses pembelajarannya keaktifan peserta didik sangat 

diperlukan dalam usaha pencapaian hasil belajar. Adapun 

menurut Johson (1991) mengatakan bahwa pembelajaran 

matematika seharusnya melibatkan siswa secara aktif dalam 

hal memahami konsep-konsep serta menemukan prinsip-

prinsip matematika
32

 

Matematika adalah suatu bidang ilmu yang merupakan 

alat pikir komunikasi, alat untuk memecahkan berbagai 

persoalan praktis yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, 

analisa dan kontruksi, generalitas dan individualitas serta 

mempunyai cabang-cabang antara aritmatika, aljabar, 

geometri dan analisis. Dari pengertian di atas matematika 

merupakan ilmu yang bersifat abstrak, asiomatik dan 

merupakan ilmu yang berkenaan dengan ide-ide, gagasan, 

konsep serta tersusun secara sistematis untuk memperoleh 

kemampuan pola pikir yang baik. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Berfikir secara matematis merupakan tujuan penting dari 

pendidikan sebagai aspek dalam belajar matematika, maka 

pembelajaran matematika perlu diberikan kepada peserta didik 

                                                           
32 Dwi Agustin Irmawati, Media Pembelajaran Matematika (2018), 10 
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sejak sekolah dasar sebagai prasyarat untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan serta teknologi. Selain itu, matematika 

diperlukan untuk membekali peserta didik menjadi pelajar 

yang mandiri dan mampu mengatasi permasalahan yang 

muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pelajaran 

matematika tidak cukup jika diberikan teori atau konsep yang 

bersifat hafalan saja. Adapun tujuan pembelajaran matematika 

ialah : 

a. Memahami konsep matematika dengan menjelaskan 

ketertarikkan antar konsep dan mengaplikasikan secara 

luwes, akurat dan efesien serta tepat dalam pemecahan 

masalah, 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat untuk 

melakukan manipulasi matematika generalisasi, menyusun 

bukti atau menjelaskan gagasan dan peryataan matematika, 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, 

meyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh, 

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram atau media lain yang memperjelas keadaan atau 

masalah, 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan 

minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah
33

. 

 

F. Kerangka Berfikir 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada 

disekolah dasar. Matematika bersifat abstrak sehingga dibutuhkan 

suatu alat peraga untuk mengubah konsep yang abstrak menjadi 

konkret. Salah satu materi yang ada di kelas IV sekolah dasar 

adalah materi pecahan. Alat peraga merupakan salah satu dari 

media pembelajaran. Alat peraga berfungsi untuk mempermudah 

anak dalam memahami suatu konsep dalam pelajaran 

                                                           
33 Herlambang Rahmadani, Inovasi Pembelajaran Matematika SD 
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matematika. Alat peraga yang digunakan dalam Penulisan ini 

adalah alat peraga berbasis Montessori. Montessori sangat 

menekankan pembelajaran yang aktif dan disiplin. Dalam 

pembelajaran Montessori ditekankan pembangunan pengetahuan. 

Pembangunan pengetahuan ini dilakukan dengan menggunakan 

alat peraga yang sudah disediakan dalam kelas, peserta didik 

dapat meggunakan alat peraga tersebut dibawah izin pendidik. 

Pendidik bertugas mengobservasi perkembangan Peserta didik. 

Karena pada metode montessori pendidik hanya sebagai pengarah 

dan perencana kegiatan saja.  

Metode montessori merupakan metode pendidikan yang 

menekankan pada keaktifan dan kreativitas anak sehingga 

perkembangan fisik, emosional, intelektual dan  sosial anak dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal. Montessori membuat 

alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. 

Montessori menciptakan alat peraga dengan ciri menarik, 

bergradasi, auto correction serta auto education.  Alat peraga 

dibuat sebagai media penunjang penyampaian materi dalam 

kelas, membantu penyampaian konsep dalam pembelajaran 

matematika. Permasalahan minimnya penggunaan alat peraga 

serta rendahnya ketertarikan Peserta didik terhadap pelajaran 

matematika membuat Penulis mengembangkan alat peraga yang 

sesuai dengan tahap perkembangan Peserta didik. Penulis 

megembangkan desain alat peraga berupa permainan monopoli 

untuk meningkatkan kemampuan matematika khususnya pada 

materi pecahan dengan karakteristik berbasis Montessori.  
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