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ABSTRACT.  Students often think that mathematics’ a scary lesson. They aren’t 

interested in learning. They are also easily bored of the way teachers teach them which is 

usually rather boring. They need interesting and innovative learning method which is 

using props. The aim of this study is to determine the implementation process of learning 

and to identify 3
rd

 graders interests in learning four-digit addition and subtraction using 

the Montessori props. The subjects were 7 students of 3
rd

 grade. Data were collected 

through interviews, observation, questionnaire, and pre-test and post-test. The interview 

contained questions about student’s interests, the observation provides guidance 

observation interests of students during the learning process with props, the 

questionnaire contains statements relating to the seminar the students' learning, as well 

as pre-test and post-test contains questions of addition and subtraction of four digit 

consisting of about symbolic and stories. The implementation of learning was done in five 

meetings, including a pre-test, three times learning with props and exercises, and a post-

test. The results showed that students have a higher interest in learning by using 

Montessori props. The results of questionnaires and observation sheets shows that the 

students are more excited, happy, not feeling bored, more attentive towards the teacher's 

explanation, and are present in every meeting. 

 

Keywords: addition, Montessori, props, subtraction. 

 

ABSTRAK.  Siswa sering menganggap matematika sebagai pelajaran yang menakutkan 

sehingga mereka tidak berminat dalam pembelajaran. Siswa juga mudah bosan dengan 

pengajaran guru yang monoton. Oleh karena itu, siswa membutuhkan pembelajaran yang 

menarik dan inovatif, salah satu caranya adalah dengan menggunakan alat peraga. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran dan 

mengidentifikasi minat belajar siswa kelas 3 SD terhadap materi penjumlahan dan 
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pengurangan empat digit dengan menggunakan alat peraga Montessori. Subjek penelitian 

ini adalah 7 orang siswa kelas 3 SD. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 

wawancara, observasi, kuesioner, serta tes (pre-test dan post-test). Wawancara berisi 

pertanyaan-pertanyaan tentang minat belajar siswa, observasi berisi tuntunan pengamatan 

minat siswa selama proses pembelajaran dengan alat peraga, kuesioner berisi pernyataan-

pernyataan berkaitan dengan minar belajar siswa, serta pre-test dan post-test berisi soal-soal 

penjumlahan dan pengurangan empat digit yang terdiri dari soal simbolik dan cerita.  
Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sebanyak lima pertemuan yang terdiri dari pre-test, tiga 

kali pembelajaran dengan alat peraga dan latihan soal, dan post-test. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa siswa memiliki minat belajar tinggi terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan alat peraga Montessori. Hal ini dilihat dari hasil kuesioner dan lembar 

observasi yang menunjukkan siswa bersemangat, senang, tidak merasa bosan, memperhatikan 

penjelasan guru, dan hadir dalam setiap pertemuan. 

 
Kata Kunci: alat peraga, penjumlahan, pengurangan, Montessori. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu pengetahuan yang penting dan 

bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu matematika sangat erat 

kaitannya dengan ilmu pengetahuan lain (misal fisika, kimia, akutansi, ekonomi) 

dan teknologi. Oleh sebab itu, matematika perlu dikenalkan pada anak sedini 

mungkin supaya anak lebih terampil dalam memecahkan persoalan-persoalan 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Siswa di sekolah sering menganggap matematika sebagai pelajaran yang 

menakutkan sehingga banyak siswa tidak berminat dalam pembelajaran. Selain itu 

siswa juga mudah bosan dengan pengajaran guru yang masih konvensional dan 

monoton dengan ceramah. Hal ini terjadi dengan subjek yang akan diteliti. 

Pembelajaran guru yang monoton mengakibatkan siswa merasa jenuh, cepat 

bosan, dan siswa menjadi kurang kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Pembelajaran yang bersifat konvensional cenderung membuat dan menuntut siswa 

untuk menghafal, sehingga siswa cepat lupa tentang cara menyelesaikan soal.  

Oleh karena itu, siswa membutuhkan pembelajaran yang menarik dan 

inovatif sesuai dengan perkembangan pikiran dan sikap mereka. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan alat peraga. Alat peraga akan 

membantu guru menerangkan materi matematika yang abstrak menjadi lebih 
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konkret di mata siswa. Siswa pun akan menganggap matematika lebih sederhana 

dan tidak menakutkan sehingga minat siswa untuk belajar tinggi. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

 Mengacu pada latar belakang di atas, disusun dua rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran tentang penjumlahan dan 

pengurangan empat digit dengan menggunakan alat peraga Montessori pada 

siswa kelas 3 SD. 

2. bagaimana minat belajar siswa kelas 3 SD dalam pembelajaran materi 

penjumlahan dan pengurangan empat digit dengan menggunakan alat peraga 

Montessori? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1) mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran tentang penjumlahan dan 

pengurangan empat digit dengan menggunakan alat peraga Montessori pada 

siswa kelas 3 SD. 

2) mengidentifikasi minat belajar siswa kelas 3 SD terhadap materi penjumlahan 

dan pengurangan empat digit dengan menggunakan alat peraga Montessori. 

 

1.3 Manfaat 

Manfaat penelitian ini untuk peneliti adalah sebagai berikut: 

1. mengembangkan kemampuan peneliti dalam merencanakan pembelajaran 

dengan pendekatan Montessori untuk mengidentifikasi minat belajar siswa. 

2. memberikan gambaran bagi peneliti tentang penerapan alat peraga Montessori.  

Sedangkan manfaat penelitian bagi siswa adalah mampu meningkatkan 

minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika dengan alat peraga 

Montessori. 
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2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. 

Dalam metode ini peneliti berusaha menggambarkan subjek yang diteliti sesuai 

dengan kenyataan, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran kegiatan secara 

sistematis, sesuai fakta, dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Melalui 

penelitian ini, peneliti berhadap mendapatkan gambaran proses pelaksanaan 

pembelajaran serta dapat mengidentifikasi minat belajar siswa. Penelitian 

dilakukan pada siswa kelas 3 SD sebanyak tujuh siswa, enam siswa berasal dari 

SD Negeri Timbulharjo dan satu siswa SD Negeri Malangrejo.  

Peneliti menggunakan pengembangan dari alat peraga Montessori sebagai 

alat bantu dalam mengidentifikasi minat belajar siswa. Alat peraga Montessori 

memiliki nama asli Pegs for the Algebraic Peg Board dan nama alat setelah 

dikembangkan adalah papan penjumlahan dan pengurangan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan selama pembelajaran penjumlahan dan pengurangan 

4 digit dengan menggunakan alat peraga Montessori. Pembelajaran dengan alat 

peraga pertama dilakukan pada hari Kamis, 20 Oktober 2016 dengan materi 

penjumlahan 4 digit dengan dan tanpa menyimpan. Semua siswa antusias dan 

penasaran dengan alat peraga yang akan digunakan dan tidak sabar ingin mencoba 

menggunakannya sendiri. Ada beberapa siswa yang serius, mandiri, mahir dan 

teliti dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Namun, para siswa terlalu 

banyak bercanda sehingga kurang teliti dalam mengerjakannya. Mereka kurang 

cermat dalam memasukkan manik-manik ke mangkok kecil, menghitung hasilnya, 

dan mengingat nilai tempat. Ketika siswa mengalami kesulitan, mereka akan malu 

untuk bertanya dan akan diam saja, sehingga masih perlu bimbingan. Hanya 

beberapa siswa saja yang sulit menjalin kerja sama dengan teman satu kelompok, 

hanya ingin menguasai alat peraga itu sendiri. Semua siswa hadir dalam 

pertemuan.  
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Pembelajaran dengan alat peraga yang kedua yaitu dengan materi 

pengurangan 4 digit dengan dan tanpa meminjam dilakukan pada Jumat, 21 

Oktober 2016. Siswa antusias dengan alat peraga yang akan digunakan dan tidak 

sabar ingin mencoba menggunakan alat peraga sama seperti pertemuan 

sebelumnya. Ketika alat peraga digunakan, para siswa sulit diatur. Beberapa siswa 

serius tetapi ada juga yang mengganggu teman yang sedang menggunakan alat 

peraga dan beberapa siswa banyak bercanda yang membuat mereka kurang teliti. 

Mereka salah dalam memasukkan manik-manik ke dalam baskom dan 

menghitung hasilnya. Beberapa siswa sudah mampu menggunakan alat peraga 

secara mandiri, tetapi ada juga yang masih perlu bimbingan. Ada juga siswa yang 

pasif. Ketika mengalami kesulitan mereka takut atau malu bertanya. Masih ada 

yang mengalami kebingungan tentang nilai tempat. Siswa mampu menjalin kerja 

sama dalam kelompok, namun ada juga yang tidak bisa bekerja dalam kelompok, 

hanya ingin menguasai alat peraga sendiri. Pada pertemuan ini ada dua siswa yang 

tidak hadir.  

Selasa, 25 Oktober 2016 dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 

alat peraga Montessori dengan materi latihan soal cerita. Mayoritas siswa antusias 

dengan alat peraga yang akan digunakan, namun ada seorang siswa yang kurang 

antusias karena merasa bosan. Meskipun mayoritas siswa telah dapat 

mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan dengan tepat menggunakan alat 

peraga, namun beberapa ketika diberikan soal cerita masih ada siswa yang keliru 

dalam memahami maksud soal cerita tersebut. Empat orang siswa sudah mampu 

menggunakan alat peraga dengan benar dan tepat, namun dua orang siswa 

terkadang masih bingung dalam mengoperasikan alat peraga ketika diberikan soal 

penjumlahan menyimpan dan pengurangan meminjam. Seluruh siswa hadir dalam 

pertemuan.  

Dari observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa siswa memiliki minat yang tinggi terhadap alat peraga 

Montessori yang digunakan. Hal ini terlihat ketika para siswa antusias sekali 

menggunakan alat peraga tersebut, senang, bisa bekerja sama dengan kelompok, 
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dan ingin selalu menggunakan alat peraga, sekalipun mereka kurang teliti dan 

lebih banyak bercanda.   

 

3.2 Hasil Wawancara Siswa 

Disamping melakukan observasi dan pembelajaran, peneliti juga 

melakukan wawancara terhadap setiap individu siswa. Wawancara dilakukan 

sebelum dilaksanakannya pembelajaran, tepatnya sebelum pre-test diberikan. 

Peneliti melakukan wawancara dengan siswa bertujuan untuk mengetahui minat 

dan kebiasaan belajar siswa terhadap pelajaran Matematika baik di sekolah 

maupun di rumah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru di kelas ketika 

pembelajaran, peran keluarga selama siswa belajar, dan sebagainya. 

Berdasarkan wawancara dengan para siswa, peneliti menyimpulkan bahwa 

mereka tidak terlalu suka Matematika, namun juga tidak benci, mereka tidak suka 

Matematika ketika diberikan soal dalam bentuk cerita. Mereka belajar Matematika 

di sekolah karena memang sudah dijadwalkan, selain itu terkadang guru 

menggunakan alat permainan dalam kegiatan belajar di kelas jadi tidak 

membosankan, tapi ketika di rumah mayoritas siswa mengaku hanya belajar 

kadang-kadang saja, belajar ketika ada PR atau ulangan saja, karena mereka 

merasa kurang fokus ketika belajar, ketika menemukan kesulitan menjadi malas 

untuk belajar, mudah bosan, dan lebih suka bermain bersama teman-teman bahkan 

sampai sore, ketika malam sudah mengantuk jadi malas untuk belajar. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa siswa lebih menyukai 

kegiatan belajar sambil bermain, misalnya menggunakan alat permainan. Ketika 

belajar di rumah, mayoritas siswa mengatakan bahwa mereka lebih sering belajar 

mandiri dibanding dibantu atau didampingi oleh anggota keluarga. Meskipun 

demikian, dari pengakuan para siswa, orang tua mereka selalu memotivasi untuk 

belajar dan mengingatkan untuk tidak bermain terus.  

 

3.3 Pre-Test dan Post-Test 

Pre-test dilaksanakan pada hari Senin, 17 Oktober 2016. Tes ini bertujuan 

untuk mengetahui letak kesulitan siswa dalam materi penjumlahan dan 
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pengurangan 4 digit. Pre-test ini merupakan acuan bagi peneliti dalam 

menentukan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa. Jadi, selain 

mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran, peneliti juga dapat memberikan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.  Pre-test berjumlah 5 soal dan 

berisi soal penjumlahan (menyimpan dan tanpa menyimpan), soal pengurangan 

(meminjam dan tanpa meminjam). Soal berupa simbolik dan soal cerita. Jumlah 

siswa yang mengikuti pre-test sebanyak 6 orang. Siswa diberikan waktu selama 

30 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Selama mengerjakan soal, siswa 

terlihat fokus dan tidak ribut. Siswa dapat mengerjakan soal tersebut secara 

mandiri. 

Pada akhir pembelajaran diadakan post-test. Post-test dilaksanakan pada 

hari Selasa, 25 Oktober 2016. Post-test bertujuan untuk melihat hasil belajar siswa 

setelah belajar dengan menggunakan alat peraga Montessori. Jumlah dan model 

soal post-test sama dengan pre-test. Siswa diberi waktu 30 menit untuk 

mengerjakan soal post-test. Selama mengerjakan soal, siswa terlihat tidak serius. 

Siswa ribut dan mondar-mandir sambil mengerjakan soal. Peneliti menegur dan 

mengkondisikan siswa untuk serius mengerjakan soal namun siswa sulit untuk 

diatur.  

Secara umum, nilai pre-test siswa lebih baik dari nilai post-test. Siswa 

yang konsisten mengikuti pre-test dan post-test berjumlah 5, maka peneliti 

menghitung hasil test berdasarkan 5 siswa tersebut. Pada saat pre-test, 80% siswa 

mendapat nilai diatas 7 dan 20% siswa mendapat nilai di bawah 7. Sedangkan 

pada post-test, 20% siswa mendapat nilai di atas 7 dan 80% mendapat nilai di 

bawah 7. Berikut adalah daftar nilai pre-test dan post-test dari siswa.  

Tabel 1.Nilai pre-test dan post-test 

Nama Nilai Pre Test Nilai Post Test 

Rahma - 8 

Indri 10 4 

Irfan 8 6 

Lala 8 10 

Agung 8 6 

Raihan 4 2 

Atta 6 - 
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3.4 Hasil Kuesioner 

Pengisian kuesioner dilakukan agar peneliti dapat mengetahui lebih dalam 

tentang minat siswa terhadap pembelajaran dengan alat peraga Montessori. 

Pengisian kuesioner dilakukan pada hari Selasa, 25 Oktober 2016. Kuesioner ini 

berisi pernyataan- pernyataan yang berkaitan dengan minat siswa dalam belajar 

matematika. Siswa yang ikut mengisi kuesioner ada 6 anak.  

Peneliti mengklasifikasikan rentang minat siswa sebagai berikut: 12-24 

menggambarkan minat yang rendah, 25-37 menggambarkan minat sedang dan 38-

50 menggambarkan minat yang  tinggi. Dari hasil analisis kuesioner, 5 siswa 

memiliki minat yang tinggi terhadap pembelajaran matematika dengan alat peraga 

Montessori dan 1 siswa memiliki minat yang rendah terhadap pembelajaran 

matematika dengan alat peraga Montessori. Secara umum, siswa yang memiliki 

minat tinggi yakni siswa yang menyatakan bahwa mereka semangat dan tidak 

bosan mengikuti pembelajaran. Selain itu, mereka menyatakan bahwa alat peraga 

dapat membantu dalam memahami materi. Siswa yang memiliki minat rendah 

yakni siswa yang menyatakan bahwa mereka tidak bersemangat dan bosan 

mengikuti pembelajaran. Berikut adalah diagram tingkat minat siswa.    

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Proses pelaksanaan pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan 4 

digit menggunakan alat peraga Montessori berjalan dengan lancar. Semua siswa 

mendapat kesempatan menggunakan alat peraga meskipun masih memerlukan 

bimbingan. Meskipun berjalan lancar, peneliti juga mengalami kesulitan selama 

proses pembelajaran. Kesulitan yang dialami yakni kesulitan dalam 

mengkondisikan siswa agar fokus mengikuti pembelajaran. 
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Gambar 1. Hasil analisis kuesioner 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memiliki minat belajar tinggi 

terhadap pembelajaran dengan menggunakan alat peraga Montessori. Hal ini 

dilihat dari hasil kuesioner dan lembar observasi yang menunjukkan siswa 

bersemangat, senang, tidak merasa bosan, memperhatikan penjelasan guru, dan 

hadir dalam setiap pertemuan. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang 

perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan minat belajar siswa dengan 

menggunakan alat peraga Montessori: 

1. peneliti diharapkan lebih memperhatikan karakter siswa. 

2. pemberian motivasi bagi siswa untuk tekun dan semangat belajar dapat 

menunjang keefektifan program pembelajaran. 

3. peneliti yang hendak melakukan pembelajaran (untuk penelitian) harus kreatif 

dalam melakukan kegiatan agar siswa tidak mudah bosan. 

4. peneliti dapat memberikan wadah bagi siswa SD yang masih dalam tahap 

pertumbuhan dan sedang banyak melakukan eksplorasi diri. 

5. peneliti lebih memantau hasil belajar dan minat siswa agar keduanya saling 

seimbang. 
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