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I. TIMBANGAN BILANGAN 

Timbangan bilangan yang disajikan dalam modul ini berbeda dengan 

timbangan bilangan yang diwujudkan dalam beberapa buku tentang pembelajaran 

matematika. Timbangan bilangan yang disajikan berupa torso dari timbangan 

yang biasa digunakan para pedagang dalam jual-beli beras, gula, telur, kedelai, 

kacang, dan sejenisnya yang dikemas atau ditawarkan beratnya. Torso ini 

diberikan visualisainya dengan sangat sederhana. Torso timbangan ini dilengkapi 

dengan kantong-kantong, dan batangan-batangan atau butiran-butiran benda.  

 

 

Petunjuk Bahan dan Pembuatan: 

(a) Torso timbangan terdiri dari tiang dan tangkai timbangan, dan dua 

badan/penopang timbangan. Tiang timbangan dapat dibuat dengan bahan 

kayu atau logam. Untuk pembelajaran di kelas, ukuran tiang disarankan 

memanjang 60 cm dan tinggi 40 cm. 
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(b) Badan timbangan yang terdiri dari 2 buah, masing-masing berukuran sama. 

Badan timbangan bilangan dapat dibuat dari bahan kayu/mika, namun sangat 

praktis kalau diwujudkan dalam bentuk nampan-plastik. Disarankan nampan-

plastik, karena nampan-plastik yang ukuran dimensinya sama pada umumnya 

beratnya sama. Untuk menggantungkan badan timbangan dapat digunakan 

kawat atau benang-nylon.  

(c) Batangan-batangan atau butiran-butiran sebagai beban, dapat berupa lidi-lidi, 

tusuk-gigi, stik es krim, kelereng-kelereng. Bahan-bahan ini mudah didapat di 

lingkungan, yang diperhitungkan bahwa antar setiap batang ataupun antar 

setiap butiran kelereng mempunyai berat sama. 

(d) Kantong-kantong sebagai kemasan beban dapat dibuat dari kain-tipis atau 

plastic taktransparan. Masing-masing kantong berdimensi sama dan 

diperlukan ikatan benang. Kantong-kantong tersebut diisi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 

6, butir kelereng atau batangan lidi atau tusuk-gigi atau stik eskrim. Kalau 

kantong diisi dengan butiran kelereng, maka beban tandingannya juga harus 

kelerang. Kalau kantong diisi dengan batangan lidi/tusuk-gigi/stik-es-krim, 

maka beban tandingannya juga harus batangan lidi/tusuk-gigi/stik-es-krim. 

Pemakaian. 

Torso timbangan atau timbangan bilangan ini dapat digunakan untuk 

mendemonstrasikan berbagai bentuk persamaan dan pertidaksamaan dengan satu 

variable atau dua variable. Dalam modul ini diberikan beberapa contoh 

pemakaiannya dengan memanfaatkan butiran-butiran kelereng. Kantong-kantong 

yang diisi dengan butiran-butiran kelereng memvisualisasikan variable, dan butiran-

butiran  kelereng yang tidak dikemas dalam kantong-kantong memvisualisasikan 

konstanta dalam suatu persamaan atau pertidaksamaan. Untuk 1 variabel digunakan 

kantong-kantong dengan warna yang sama, dan untuk 2 variabel digunakan warna 

berbeda. Apabila badan timbangan sebelah kiri telah diisi beberapa kantong dan 

badan timbangan sebelah kanan diisi beberapa butiran kelereng, maka dalam posisi 

setimbang timbangan tersebut menunjukkan persamaan dan dalam posisi tidak 

setimbang timbangan tersebut menunjukkan pertidaksamaan. 
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Gambar di atas menunjukkan persamaan 3x = 15, badan timbangan sebelah kiri diisi 

3 kantong yang masing-masing berisi 5 butir kelereng, dan badan timbangan sebelah 

kiri diisi 15 butir kelereng. Langkah berikutnya setiap kantong diuji 

kesetimbangannya, untuk menunjukkan nilai variable x, seperti gambar berikut. 
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Makna demonstrasi tersebut divisualisasikan berikut: 

 

Berikut ini diberikan contoh penggunaan timbangan bilangan tersebut untuk 

memvisualisasikan 5x = 15. 
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Kemudian setiap kantong diuji kesetimbangannya, untuk menunjukkan nilai variable 

x, seperti gambar berikut. 

 

Makna dimonstrasi tersebut divisualisasikan berikut: 
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Berikutnya ditunjukkan cara mendemonstrasikan 5x = 20. 

 

Langkah berikutnya menguji kesetimbangan setiap kantong, untuk menunjukkan 

nilai variable x,: 
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Makna demonstrasi tersebut divisualisasikan berikut: 

 

Berikut ini ditunjukkan langkah-langkah mendemonstrasikan untuk memvisualisikan 

6x = 42  dan penyelesaiannya. 
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Untuk memvisualisasikan persamaan dengan dua variable, maka kantong-

kantong yang diperlukan dua macam warna, seperti gambar berikut. 

 

Pada gambar di atas, terlihat butiran-butiran kelereng yang tersusun dengan beberapa 

macam susunan. Penyusunan tersebut memanfaatkan lem sintetik untuk merekatan 

antar kelereng. Pemanfaatan lem dimaksudkan untuk sekedar menambahkan beban 

untuk mengimbangi berat kantong. Kantong-kantong yang digunakan menggunakan 

2 macam warna, biru dan coklat-muda. Dua macam warna tersebut untuk 

membedakan 2 macam variable yang terlibat. Misalnya, kantong warna biru untuk 

memvisualisasikan variable x, sedangkan kantong wana coklat muda untuk 

memvisualisasikan variable y. Warna kantong berupa biru dan coklat-muda bukanlah 

keharusan. Kemasannya dapat menggunakan warna lain.  

Contoh-contoh penggunaanya, secara urut disajikan dalam gambar-gambar 

berikut. Sajian pertama ditunjukkan cara atau langkah-langkah memvisualisasikan 

persamaan dengan dua variable, yaitu  3x + 2y = 20. Kantong biru untuk 

memvisualisasikan variable x dan kantong krem untuk memvisualisasikan variable y. 
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Langkah-langkah untuk menemukan nilai variable x dan variable y. Misalnya 

diperoleh kejadian 3x = 12 dan 2y = 8.  
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Penemuan penyelesaiannya dilakukan seperti pada demonstrasi penyelesaian 

persamaan dengan satu variable. 
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Urutan demonstrasi tersebut ditunjukkan gambar berikut: 
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Visualisasi demonstrasi tersebut dapat juga diperoleh hasil: 

3x 0
3x 2 y 20

2 y 20
 atau 

3x 6
3x 2 y 20

2 y 12
  atau 

3x 18
3x 2 y 20

2 y 2
 untuk menghasilkan nilai-nilai variable x maupun variable 

y berupa bilangan-bilangan bulat positif. Untuk keperluan tersebut maka kemasan-

kemasan kantong-kantong perlu didesain sesuai kebutuhannya dan cara 

mendemonstrasikan seperti demonstrasi dari hasil penemuan bahwa 

3x 12
3x 2 y 20

2 y 8
. 

Contoh-contoh mendemonstrasikan persamaan dengan satu variable maupun 

dua variable dan penemuan penyelesaiannya yang disajikan sebelumnya sebatas pada 

persamaan yang berbentuk penjumlahan dua variable yang nilai-nilainya berupa 

bilangan-bilangan bulat positif. Batasan ini memberikan petunjuk bahwa setelah 

siswa memahami makna persamaan dan penyelesaiannya, maka demonstrasi ini tidak 

diperlukan lagi.   

Untuk menyajikan suatu system persamaan linear, dapat digunakan 2 torso 

timbangan secara terpisah atau 2 torso yang digabungkan, seperti gambar berikut. 
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Contoh penggunaannya disajikan gambar berikut untuk menunjukkan 

3x 2 y 15

2 x 3y 12
 dengan 2 torso gabungan. 
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Gambar berikut merupakan contoh menunjukkan 
3x 2 y 15

2 x 3y 12
 dengan 2 torso 

terpisah. 

 

 

Sistem persamaan linear dengan dua variable dapat diselesaikan dengan 

menggunakan grafik, substitusi, eliminasi, matriks. Oleh karena itu penyelesaian 

suatu system persamaan linear tidak perlu didemonstrasikan dengan menggunakan 

torso timbangan.  
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II.     MODEL GARIS BILANGAN BULAT 

Model garis bilangan bulat yang disajikan dalam modul ini merupakan  

modifikasi dari garis bilangan yang biasa dimanfaatkan dalam pembelajaran bilangan 

bulat dan operasi-operasinya. Dalam pembelajaran matematika di kelas pada 

umumnya diberikan secara grafis seperti gambar berikut: 

 

Ketika pembelajaran urutan bilangan bulat, gambar garis bilangan bulat 

tersebut cukup efektif penggunaannya. Namun ketika pembelajaran operasi-operasi 

antara dua bilangan bulat atau lebih, gambar garis bilangan bulat tersebut kurang 

efektif. Karena berkali-kali harus menggambar garis bilangan bulat untuk setiap kali 

meragakan operasi dua bilangan bulat dalam pembelajaran awal tentang operasi dua 

bilangan bulat.  Model garis bilangan bulat dan perangkatnya disajikan dalam 

gambar berikut: 

 

Perangkatnya terdiri dari batang model garis bilangan bulat dan boneka.  
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Petunjuk Pembuatan: 

1. Batang model garis bilangan bulat dibuat dari kayu berbentuk balok dengan 

ukuran panjang 150 cm – 200 cm, lebar dan tingginya 10-15 cm. Setiap 

titik bilangan bulat berupa lobang-lobang selebar diameter pensil. Gambar 

garis bilangan bulat dan angka-angka dapat dibuat dengan cat. Pewarnaan 

tidak harus seperti pada gambar, bias menggunakan warna apa saja agar 

bias terlihat dari jarak 10 m (seluruh penjuru ruang kelas). 

2. Boneka dapat dibuat dari kayu atau bahan lain dan dilengkapi dengan 

tangkai setinggi 15 cm – 20 cm (lebih tinggi dari tinggi batang garis 

bilangan bulat). Bentuk boneka tidak harus torso burung, dapat juga meniru 

bentuk lain. Misalnya boneka Barbie, boneka ikan, boneka kodok, boneka 

capung, boneka mobil, boneka loko kereta, dan sebagainya. Disarankan 

boneka yang dipilih merupakan tiruan benda (hidup atau mati) yang bias 

bergerak maju dan mundur. 
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Penggunaan: 

Model garis bilangan bulat ini didesaian untuk demonstrasi guru dan siswa dalam 

pembelajaran awal tentang konsep dan prinsip operasi dua bilangan bulat 

(penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian). Beberapa contoh 

penggunaannya disajikan dalam gambar-gambar berikut: 

1. Operasi Penjumlahan Dua Bilangan Bulat 

a. Penjumlahan Dua Bilangan Bulat Positif  

Langkah pertama: 

 

  Langkah kedua: 
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Langkah ketiga: 

 

 

b. Penjumlahan Bilangan Bulat Positif dan Bilangan Bulat Negatif 

Langkah pertama: 

 

Langkah kedua: 
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Langkah ketiga: 

 

Langkah keempat: 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

c. Penjumlahan Dua Bilangan Bulat Negatif 

Langkah pertama: 

 

Langkah kedua: 

 

Langkah ketiga: 
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d. Penjumlahan Bilangan Bulat Negatif dan Bilangan Bulat Positif 

Langkah pertama: 

 

Langkah kedua: 

 

Langkah ketiga: 
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Langkah keempat: 

 

Dari langkah-langkah yang diberikan sebelumnya, langkah-langkah 

tersebut dapat diikuti kembali untuk mendemonstrasikan penjumlahan dua 

bilangan bulat yang lain. Prinsip pengoperasiannya, yaitu perpindahan boneka 

selalu maju mengikuti nilai bilangan bulat yang dioperasikan. Apabila bilangan 

yang dioperasikan berupa bilangan bulat positif, maka boneka menghadap 

bilangan-bilangan bulat positif. Apabila bilangan yang dioperasikan berupa 

bilangan bulat negatif, maka boneka menghadap bilangan-bilangan bulat negatif. 

2. Operasi Pengurangan Dua Bilangan Bulat 

a. Pengurangan Bilangan Bulat Positif oleh Bilangan Bilangan Bulat positif  

Langkah pertama: 
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Langkah kedua: 

 

Langkah ketiga: 
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b. Pengurangan Bilangan Bulat Positif oleh Bilangan Bulat Negatif 

Langkah pertama: 

 

Langkah kedua: 

 

Langkah ketiga: 
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Langkah keempat: 

 

 

c. Pengurangan Bilangan Bulat Negatif oleh Bilangan Bulat Positif  

Langkah pertama: 
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Langkah kedua: 

 

Langkah ketiga: 

 

Langkah keempat: 

 



29 
 

d. Pengurangan Bilangan Bulat Negatif oleh Bilangan Bulat Negatif  

Langkah pertama: 

 

Langkah kedua: 

 

Langkah ketiga: 
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Dari langkah-langkah yang diberikan sebelumnya, langkah-langkah 

tersebut dapat diikuti kembali untuk mendemonstrasikan pengurangan dua 

bilangan bulat yang lain. Prinsip pengoperasiannya, yaitu perpindahan boneka 

selalu mundur mengikuti nilai bilangan bulat yang dioperasikan. Apabila 

bilangan yang dioperasikan berupa bilangan bulat positif, maka boneka 

menghadap bilangan-bilangan bulat positif. Apabila bilangan yang dioperasikan 

berupa bilangan bulat negatif, maka boneka menghadap bilangan-bilangan bulat 

negatif. 

3. Operasi Perkalian Dua Bilangan Bulat 

a. Perkalian Dua Bilangan Bulat Positif 

Langkah pertama: 

 

Langkah kedua: 
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b. Perkalian Bilangan Bulat Positif dan Bilangan Bulat Negatif 

Langkah pertama: 

 

Langkah kedua: 

 

 

c. Perkalian Bilangan Bulat Negatif dan Bilangan Bulat Positif 

Langkah pertama: 
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Langkah kedua: 

 

 

d. Perkalian Bilangan Bulat Negatif dan Bilangan Bulat Negatif 

Langkah pertama: 

 

Langkah kedua: 
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Dari langkah-langkah yang diberikan sebelumnya, langkah-langkah 

tersebut dapat diikuti kembali untuk mendemonstrasikan perkalian dua bilangan 

bulat yang lain. Perkalian dua bilangan “a  b”, a disebut sebagai bilangan 

pengali sedangkan b disebut sebagai bilangan yang dikalikan. Prinsip 

pengoperasiannya, yaitu perpindahan boneka dapat maju atau mundur mengikuti 

nilai bilangan bulat pengalinya: 

a) Apabila bilangan pengalinya berupa bilangan bulat positif, maka 

boneka melangkah maju.  

b) Apabila bilangan pengalinya bilangan bulat negatif, maka boneka 

melangkah mundur.  

Bilangan yang dikalikan menunjukkan ukuran lintasan  maju atau lintasan 

mundur sesuai bilangan pengalinya.  

a) Apabila bilangan yang dikalikan berupa bilangan bulat positif, maka 

boneka menghadap bilangan-bilangan bulat positif.  

b) Apabila bilangan yang dikalikan berupa bilangan bulat negatif, maka 

boneka menghadap bilangan-bilangan bulat negatif. 

 

4. Pembagian Dua Bilangan Bulat 

a. Pembagian Bilangan Bulat Positif oleh Bilangan Bulat Positif 

Langkah pertama: 
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Langkah kedua: 

 

b. Pembagian Bilangan Bulat Positif oleh Bilangan Bulat Negatif 

Langkah pertama: 

 

Langkah kedua: 
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Langkah ketiga: 

 

 

c. Pembagian Bilangan Bulat Negatif oleh Bilangan Bulat Positif 

Langkah pertama: 
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Langkah kedua: 

 

 

d. Pembagian Bilangan Bulat Negatif oleh Bilangan Bulat Negatif 

Langkah pertama: 
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Langkah kedua: 

 

Langkah ketiga: 

 

 

Dari langkah-langkah yang diberikan sebelumnya, langkah-langkah tersebut 

dapat diikuti kembali untuk mendemonstrasikan pembagian dua bilangan bulat 

yang lain. Pembagian dua bilangan “a  b”, a disebut sebagai bilangan yang 

dibagi sedangkan b disebut sebagai bilangan pembagi. Bilangan yang dibagi 

menunjukkan posisi/titik tujuan perpindahan pertama setelah berawal dari titik 

nol.    
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a) Apabila bilangan yang dibagi berupa bilangan bulat positif, maka dari titik 

nol boneka menuju titik bilangan yang dibagi menghadap bilangan-

bilangan bulat positif.  

b) Apabila bilangan yang dibagi berupa bilangan bulat negatif, maka dari titik 

nol boneka menuju titik bilangan yang dibagi menghadap bilangan-

bilangan bulat negatif. 

Prinsip pengoperasiannya, yaitu perpindahan boneka dapat maju atau 

mundur dari titik bilangan yang dibagi menuju titik nol mengikuti nilai bilangan 

pembaginya: 

a) Apabila bilangan pembaginya berupa bilangan bulat positif, maka boneka 

melangkah mundur.  

b) Apabila bilangan pembaginya bilangan bulat negatif, maka boneka 

melangkah maju.  

Bilangan pembagi juga menunjukkan ukuran lintasan  maju atau lintasan 

mundur untuk menuju titik nol. 
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III. ALAT PERAGA PEMBELAJARAN PELUANG, PERMUTASI, 

DAN KOMBINASI 

 

A. Alat Peraga Pembelajaran Peluang 

1. Dadu Bidang-enam 

Pembelajaran peluang pada umumnya memanfaatkan dadu bidang-

enam seperti gambar berikut.  

 

 

Dadu bidang-enam tersebut dapat dibuat dengan bahan kayu, tripleks, atau mika-

pasir. Pemanfaatannya dengan cara melambungkan dadu dan dijatuhkan di atas meja 

atau lantai. Pemunculan permukaan yang terlihat dari atas yang dicatat sebagai hasil 

percobaan. Dadu bidang enam tersebut hanya digunakan untuk mendemonstrasikan 

peluang dengan anggota ruang sampel sebanyak 6.  
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2. Dadu Dua-sisi 

Untuk ruang sampel dengan banyak anggota dua, sering digunakan 

mata uang. Gambar berikut contoh dadu dua-sisi (dua permukaan) yang dapat 

digunakan untuk demonstrasi di depan kelas. 

 

Dadu dua-sisi tersebut dapat dibuat dari kayu berbentuk lingkaran setebal 0,5 

cm dan diameter 10 cm. Namun kesulitan pembuatannya ketika harus 

memotong kayu berbentuk lingkaran. Bahan lain yang dapat dimanfaatkan, 

yaitu tripleks. Kesulitannya pun ketika harus memotong papan tripleks 

membentuk daerah lingkaran. Untuk mengatasi hal tersebut dadu dua-sisi 

dapat dibuat dari potongan batang pohon atau ranting, seperti gambar berikut: 
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Dari potongan batang pohon atau ranting tersebut dapat dibuat dadu sisi-dua. 

Satu sisi/permukaan diberi gambar dan sisi/permukaan yang lain dibiarkan 

polos. Pewarnaan dapat diolah sesuai dengan keinginan. Contoh hasilnya 

seperti gambar berikut:  

 

Dadu dua-sisi tersebut juga dapat diolah dengan memodifikasi warna 

permukaannya. Misalnya satu sisi/permukaan diberi warna putih dan 

sisi/permukaan lainnya diberi warna merah. Contoh hasilnya seperti gambar 

berikut: 

 

Cara penggunaannya seperti cara penggunaan mata uang logam, yaitu dengan 

cara melambungkan atau dengan cara memutar dengan poros tepi sisinya. 
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Permukaan yang terlihat langsung hasil pelambungan dinyatakan sebagai hasil 

percobaannya. 

 

3. Dadu Bidang-empat 

Dadu bidang-empat yang dimaksud berupa wujud tiga-dimensi bangun ruang 

bidang-empat beraturan atau limas segitiga beraturan. Dadu bidang empat 

memiliki 4 permukaan, seperti gambar berikut:  

 

Setiap permukaan dadu diberi label-label atau noktah-noktah seperti dadu 

bidang-enam. Banyak noktah setiap permukaan berbeda-beda banyaknya, yaitu 

berisi 1 noktah, 2 noktah, 3 noktah, dan 4 noktah.  

Dadu tersebut dapat dibuat dari kayu atau tripleks atau mika-pasir. Dadu 

bidang-empat dapat dibuat dengan ukuran rusuk 5 cm atau lebih. Dengan 

bahan kayu, kesulitannya pada pemotongannya membentuk bidang-empat. 

Apabila bahan yang digunakan menggunakan bahan tripleks atau mika-pasir, 

maka pembuatannya dapat dimulai dengan membuat potongan-potongan 

berbentuk segitiga samasisi. Potongan-potongan tersebut kemudian dirangkai 
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tepi-tepinya dengan menggunakan lem, sehingga membentuk bangun ruang 

berupa bidang-empat beraturan. Noktah-noktah dapat diwujudkan dengan 

menggunakan cat. Apabila pembuatan menggunakan bahan tripleks, lem yang 

digunakan berupa lem kayu. Sedangkan apabila pembuatan menggunakan 

bahan mika-pasir, lem yang digunakan berupa lem sintetik. 

Cara menggunakan dadu  bidang-empat, yaitu dengan cara 

melambungkan dan menjatuhkan di atas meja atau permukaan datar. 

Permukaan yang jatuh di atas meja atau yang tidak kelihatan, 

dianggap/dinyatakan sebagai hasil pelambungan/percobaan. Misalnya seperti 

gambar berikut, hasil pelambungan dadu bidang-empat jatuh di atas permukaan 

datar; permukaan dadu yang tidak kelihatan bernoktah empat, sebagai hasil 

pelambungan. 

 

 

Dadu bidang empat merupakan salah satu alat peraga untuk 

mendemonstrasikan peluang dengan ruang sampel yang memiliki 4 titik sampel.   
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4. Dadu Bidang-delapan 

Dadu bidang-delapan seperti yang disajikan melalui gambar di bawah 

ini, merupakan dadu dengan 8 bidang-sisi/permukaan.  

 

Pada gambar di atas ditunjukkan dadu bidang-delapan yang diletakkan di atas 

meja dan diamati dari 4 macam permukaan yang sejajar dengan permukaan-

atas meja. Bentuk dadu bidang-delapan merupakan visualisasi tiga dimensi dari 

bangun ruang yang disebut bidang-delapan beraturan. Dadu bidang-delapan 

tersebut, seperti bidang-delapan beraturan mempunyai 8 bidang-sisi/permukaan 

yang masing-masing berupa daerah segitiga samasisi. Setiap permukaan diberi 

label noktah-noktah, yang meliputi 1 noktah, 2 noktah, 3 noktah, 4 noktah, 5 

noktah, 6 noktah, 7 noktah, dan 8 noktah. Tidak ada aturan menempatkan 

urutan noktah-noktah tersebut.  

Dadu bidang-delapan tersebut dapat dibuat dari bahan kayu atau tripleks 

atau mika-pasir. Dadu bidang-delapan dapat dibuat dengan ukuran rusuk 5 cm 

atau lebih (untuk demonstrasi kelas). Dengan bahan kayu, kesulitannya pada 

pemotongannya membentuk bidang-delapan. Apabila bahan yang digunakan 
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menggunakan bahan tripleks atau mika-pasir, maka pembuatannya dapat 

dimulai dengan membuat potongan-potongan berbentuk segitiga samasisi. 

Potongan-potongan tersebut kemudian dirangkai tepi-tepinya dengan 

menggunakan lem, sehingga membentuk bangun ruang berupa bidang-delapan 

beraturan. Noktah-noktah dapat diwujudkan dengan menggunakan cat. Apabila 

pembuatan menggunakan bahan tripleks, lem yang digunakan berupa lem 

kayu. Sedangkan apabila pembuatan menggunakan bahan mika-pasir, lem yang 

digunakan berupa lem sintetik. 

Cara menggunakan dadu  bidang-delapan, yaitu dengan cara 

melambungkan dan menjatuhkan di atas meja atau permukaan datar. Ketika 

bidang-delapan tersebut jatuh di atas meja, maka ada satu permukaan yang 

menempel permukaan meja (tidak kelihatan) dan ada satu permukaan yang 

sejajar dengan permukaan yang tidak kelihatan tersebut (terlihat dari atas). 

Permukaan yang kelihatan dari atas inilah yang dianggap/dinyatakan sebagai 

hasil pelambungan/percobaan. Misalnya seperti gambar berikut, hasil 

pelambungan dadu bidang-delapan jatuh di atas permukaan datar; permukaan 

dadu yang kelihatan bernoktah dua, sebagai hasil pelambungan. 

 

Dadu bidang-delapan merupakan salah satu alat peraga untuk 

mendemonstrasikan peluang dengan ruang sampel yang memiliki 8 titik 

sampel. 
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5. Kartu Angka 

Pembelajaran peluang dalam pembelajaran matematika, selain 

memanfaatkan percobaan pelambungan dadu, pembelajaran juga 

memanfaatkan percobaan pengambilan kartu remi. Alternatif pengganti kartu 

remi, yaitu kartu angka, seperti pada gambar berikut.  

 

 

Kartu angka seperti di atas sangat mudah dibuat dengan bahan kertas. 

Jenis kertas yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kartu angka, yaitu 

kertas-kertas karton, antara lain kertas Malaga, kertas Ivory-2, kertas Ivory-3, 

kertas Voldo dan sebagainya. Kertas-kertas yang diusulkan tersebut mempunyai 

cirri khusus dalam hal ketebalannya melebihi 1 mm. Bentuk kartu dibuat seperti 

kartu pada umumnya, yaitu persegipanjang. Dimensi/ukuran kartu dapat dibuat 

dengan perbandingan 2:3, 5:8, atau 1:2. Angka-angka mudah dibuat dengan 

menggunakan sablon-angka atau ditulis langsung.   
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Apabila ada perencanaan pembelajaran menggunakan kartu seperti 

seperangkat kartu remi, maka kartu angka tersebut dapat didesain dengan 

seperangkat yang menggunakan 4 warna. Misalnya seperti gambar berikut: 

 

Banyak kartu dapat didesain atau dirancang sendiri sesuai dengan rencana 

pemanfaatannya. Kartu-kartu angka tersebut sangat bermanfaat dan akan 

mempertajam pengetahuan siswa, apabila siswa dan guru bersama-sama 

mendemonstrasikan percobaan. 

Kartu angka dapat dimanfaatkan sebagai alternative pengganti dadu-

dadu. Dadu bidang-empat dapat diganti dengan kartu 4 angka, dadu bidang-

enam dapat diganti dengan menggunakan kartu 6 angka, dadu-bidang-delapan 

dapat diganti dengan menggunakan kartu 8 angka. Kartu angka tersebut juga 

dapat digunakan sebagai pengganti dadu bidang-sepuluh, dadu bidang-duabelas, 

dadu bidang-duapuluh. 
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6. Gasingan 

  Ada beberapa bentuk gasingan yang dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran peluang. Gasingan didesain untuk memberikan alternative bentuk 

dadu dan kartu angka. Dadu yang dikenalkan pada bagian sebelumnya berupa 

bentuk-bentuk bidang banyak beraturan (bidang-empat, bidang-enam, bidang-

delapan). Pembuatan dadu tidak mudah, sehingga alat peraga alternative yang 

diberikan berupa kartu angka. Kartu angka dapat dimanfaatkan untuk berapa pun 

banyak titik sampel yang dikaji.  

Dadu bidang-tiga jelas tidak mungkin dapat dibuat, karena dadu 

berbentuk bidang banyak beraturan dan bidang banyak  paling sedikit memiliki 4 

buah permukaan. Dengan alasan tersebut pengganti dadu bidang-tiga dapat 

berupa kartu angka dengan tiga kartu atau gasingan sisi-tiga. Gambar berikut 

merupakan visualisasi perangkat gasingan sisi-tiga.   

 

 

Perangkat gasingan sisi-tiga berupa flat sisi-3 dan tangkai-poros. Flat 

sisi-3 berbentuk segitiga samasisi yang dapat dibuat dengan bahan tripleks, 

atau mika 2mm atau bekas compact-disk. Tepat pada titik-bagi atau titik-
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tengah flat tersebut diberi lubang untuk menempatkan tangkai-poros. Tangkai- 

poros dapat dibuat dari bamboo, wujudnya serupa dengan sumpit. Tangkai-

poros tersebut dapat dibuat dari bahan lain, misalnya kayu atau dari plastic 

bekas sisir rambut yang memiliki tangkai atau bahan lain. Flat sisi-3 dapat 

dibuat dengan ukuran sisi 5 cm atau lebih dan tangkai poros dapat dibuat 

sepanjang 5 cm dengan diameter kurang dari 5mm. Tangkai-poros sengaja 

dibuat cenderung meruncing, dengan maksud gasingan dapat dimainkan 

dengan cara memutar di atas permukaan licin (meja atau lantai). Tangkai-poros 

juga dapat memanfaatkan paku-rivet.  

Cara menggunakan gasingan, yaitu dengan cara memutar seperti 

memutar mainan gasingan, dengan menempatkan tangkai-poros yang runcing 

pada permukaan meja/lantai, dan memutar dengan menggunakan ibu-jari dan 

jari telunjuk pada tangkai-poros yang besar (memilin). Perhatikan gambar 

berikut! 

 

 

Gambar berikut menunjukkan gasingan sisi-tiga dalam kondisi berputar 

dengan pusat putarannya pada tangkai-poros yang telah dipilin. 
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 Hasil putaran tersebut, gasingan akan berhenti dan berpijak pada sisi 

tertentu. Gambar berikut memberikan hasil gasingan sisi-tiga setelah berputar 

dan berpijak di atas permukaan licin. 

 

Beberapa gasingan selain gasingan sisi-tiga dapat berupa gasingan 

sisi-empat, gasingan sisi-lima, gasingan sisi-enam, gasingan sisi-tujuh, 

gasingan sisi-delapan, gasingan sisi-sepuluh, gasingan sisi-duabelas. 
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Perangkatnya seperti perangkat gasingan sisi-tiga, terdiri dari flat gasingan dan 

tangkai-poros. Flat gasingan-gasingan tersebut berbentuk segibanyak-

beraturan. Cara menggunakannya pun seperti cara menggunakan gasingan sisi-

tiga. Beberapa gasingan yang lain, selain gasingan sisi-tiga disajikan melalui 

gambar-gambar berikut. 

 

Gambar berikut contoh putaran dan hasil putaran gasingan sisi-4 : 
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7. Kartu Warna 

Selain kartu angka dapat dijuga dibuat kartu-kartu warna seperti pada 

gambar di bawah ini. 

 

Satu set kartu warna dapat berisi 10 keping kartu atau lebih. Satu perangkat 

kartu warna dapat terdiri dari 5 set kartu warna atau lebih. Kartu warna dapat 

dibuat dari bahan kertas atau mika-pasir atau mika-bening atau bahan lain yang 

dapat dikemas menjadi bentuk-bentuk kartu. Banyak kertas-kertas berwarna 

tersedia di pasaran, seperti jenis asturo, harmoni, voldo, manila, BC, HVS, 

dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kartu warna. Demikian juga mika-bening 

maupun mika-pasir dengan berbagai macam warna dan kepadatannya banyak 

tersedia di pasaran. Sekeping kartu dibuat dalam bentuk persegipanjang dengan 

dimensi 5 8 atau 6 10 atau 8 15 dalam satuan sentimeter. Pemilihan warna 

dapat meniru warna-warna pelangi saja atau digabung dengan warna 

komplementernya.  

  Seperangkat kartu warna yang disajikan dalam bahan ajar ini 

dimaksudkan sebagai perangkat pembelajaran permutasi dan kombinasi. 
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Dengan seperangkat kartu warna dapat didemonstrasikan permutasi maupun 

kombinasi n buah warna (kartu warna) dari m buah warna (kartu warna) yang 

tersedia, dengan n < m bilangan asli. Gambar-gambar berikut ditunjukkan 

beberapa contoh penggunaannya. 

 

 

 



57 
 

IV. FLAT PECAHAN 
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(ADA KELANJUTANNYA) 


