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Abstrak. Pakan Patil merupakan suatu metode pembelajaran dengan menggunakan
papan kuartil. Patil dibuat melalui tahapan proses penelitian pengembangan, yakni
preliminary study dan formative evaluation, Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
alat peraga yang valid dan praktis, serta memiliki efek potensial terhadap pemahaman
konsep matematika terutama pada materi nilai letak kuartil data tunggal. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Patil dalam pembelajaran sangat efektif
dalam membantu peserta didik memahami konsep nilai letak pada data tunggal, serta
praktis dalam penggunaannya. Dengan demikian Patil yang dihasilkan merupakan alat
peraga yang valid dan praktis, serta memiliki efek potensial terhadap pemahaman
konsep pada materi kuartil data tunggal terhadap peserta didik.
Kata Kunci. Kuartil, Papan Kuartil, Pembelajaran Matematika
Pakan Patil is a method that learning using board of quartiles. Patil made through stages
of proceeding in development research, there are preliminary study and formative
evaluation. This research aims to obtain a props that valid and practically, and also
having the effect potential to a mathematical conception of understanding especially on
any material value quartiles on single data The research results show that by using Patil
in learning is very effective in helping students understanding the concept of the value
of single data, as well as practical in its use. Thus Patil produced is valid props and
practical, and has an effect on the potential understanding of matter quartiles on single
data to student.
Keywords: Quartiles, Quartile’s board, Mathematics Learning

1. Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diberikan kepada semua peserta
didik sebagai dasar untuk membekali mereka dapat mempunyai kompetensi menunjukkan
sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, tidak mudah
menyerah, memiliki sikap terbuka dan bekerja sama sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud Nomor 21 tahun 2016).
Berdasarkan Permendikbud tersebut, melalui pelajaran matematika diharapkan peserta didik
mempunyai kemampuan (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan
tepat dalam memecahkan masalah, (2) menggunakan penalaran pada pola sifat, menyusun
bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang
meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model mateamatika, menyelesaikan
model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan
simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah, dan (5)
memiliki sifat menghargai kegunaan matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
memecahkan masalah.
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Berbagai usaha dapat dilakukan untuk mengimplementasikan harapan tersebut, antara lain
adalah dengan membuat sistem pembelajaran matematika di sekolah menjadi lebih menarik,
diantaranya dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan
materi matematika. Pemilihan media pembelajaran didasarkan pada hasil analisis yang
tajam terhadap berbagai faktor, diantaranya adalah tujuan pembelajaran peserta didik
(Ozogul dalam Asyhar, 2011).
Dalam penelitian ini, media yang peneliti gunakan adalah alat peraga papan kuartil (Patil)
dengan tujuan peserta didik dapat memahami konsep kuartil pada datan tunggal. Selama ini
kuartil merupakan salah satu materi yang sulit bagi peserta didik terlihat dari hasil ulangan
harian yang diberikan rata-rata 80% di bawah KKM. Setelah penelti analisis, kesalahan
banyak terjadi pada perumusan, terutama pada kuartil atas dan kuartil bawah. Hal ini
disebabkan kurangnya pemahaman konsep peserta didik terhadap materi kuartil.
Selain kurangnya pemahaman konsep, rendahnya nilai peserta didik dapat juga disebabkan
karena metode pembelajaran yang peneliti gunakan kurang menarik sehingga pembelajaran
menjadi kurang bermakna. Peneliti hanya menjelaskan secara abstrak mengenai kuartil
dengan memanfaatkan media spidol dan papan tulis saja. Pembelajaran yang dilakukan
kurang berorientasi pada peserta didik.
Pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang
diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika, yakni dengan menunjukkan
pemahaman konsep matemtika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan
mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam
pemecahan masalah (Kesumawati, 2008:229). Salah satu konsep yang perlu dikuasai oleh
peserta didik adalah mengenai statistik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Murtiyasa
(2015:35) bahwa statistik dan analisis data merupakan salah satu konsep yang harus dikuasai
terkait dengan kurikulum matematika sekolah.
Salah satu upaya yang peneliti lakukan adalah dengan mengembangkan alat peraga Patil
yang kemudian digunakan dalam pembelajaran matematika. Patil peneliti kembangkan
melalui tahapan penelitian pengembangan (development research), yakni preliminary study
(tahap persiapan dan pendesainan materi) dan formative evaluation (evaluasi dan tahap
revisi) yang menghasilkan produk inovasi berupa alat peraga yang bernama Patil (Papan
Kuartil). Melalui Patil ini peneliti berharap pembelajaran matematika menjadi lebih
bermakna, dan peserta didik dapat memahami konsep kuartil dengan baik.

2. Landasan Teori
2.1. Pembelajaran Matematika
Pembelajaran identik dengan pengajaran suatu kegiatan dimana guru mengajar atau
membimbing anak. Pembelajaran merupakan interaksi mengajar dan belajar, berlangsung
sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan interaksi antara
guru dan peserta didik. Proses pengajaran berlangsung dalam situasi belajar mengajar yang
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mengandung faktor-faktor yang saling berhubungan, yakni tujuan mengajar, peserta didik
yang belajar, guru yang mengajar, bahan yang diajarkan, metode mengajar, dan alat bantu
mengajar (Hamalik, 2011:34).
Dalam kegiatan belajar matematika pastilah terdapat tujuan, terkait kompetensi yang harus
dimiliki oleh peserta didik berdasarkan Permendikbud No 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
Pendidikan Menengah, antara lain menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat
dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan
masalah. Selain itu juga memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika , serta
sikap kritis yang terbentuk melalui pengalaman belajar, memiliki sikap terbuka, objektif,
menghargai karya teman dalam interaksi kelompok, membandingkan dan menilai
keefektifan berbagai metoda penyajian data, memberi estimasi dengan menggunakan
perhitungan mental dan sifat-sifat aljabar visualisasi geometris, dan data statistik.
Menurut Hariyanto (2011:9), belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk
memperoleh pengetahuan, meningkakan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan
mengokohkan kepribadian. Belajar dimaknai sebagai kegiatan aktif peserta didik dalam
membangun makna atau pemahaman tanggung jawab untuk menciptakan situasi yang
mendorong prakarsa, motivasi dan tanggung jawab peserta didik. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa belajar akan efektif jika menggunakan metode belajar yang tepat, guru
mampu mengarahkan peserta didiknya untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan
berbagai inovasi pembelajaran.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan matematika merupakan pelajaran yang penting dan
tujuan mata pelajaran matematika harus dicapai melalui pembelajaran matematika. Salah
satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai inovasi pembelajaran
diantaranya menggunakan media pembelajaran. Banyak media yang dapat digunakan untuk
belajar, antara lain alat peraga yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan peserta
didik.
Kenyataannya dalam kurikulum atau silabus, materi bahan ajar hanya dituliskan secara garis
besar dalam bentuk materi pokok. Dengan demikian, menjadi tugas guru untuk menjabarkan
materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan ajar yang lengkap, dan dapat dipelajari
dengan baik oleh peserta didik. Dalam penjabaran materi pokok harus disesuaikan dengan
tuntutan kurikulum yang digunakan maupun kompetensi yang akan dicapai.

2.2. Media dalam Pembelajaran dan Perannya dalam KBM
Media merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembelajaran yang dapat
dipandang sebagai salah satu alternatif dalam membantu pencapaian tujuan pembelajaran
(Asyhar, 2011:18). Media belajar merupakan bagian dari sumber belajar berupa pesan,
orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan yang berfungsi memperjelas penyajian pesan,
dalam hal ini tujuan pembelajaran. Media dapat sengaja dirancang sedemikian rupa untuk
tujuan pembelajaran. Manfaat umum media pembelajaran antara lain menyeragamkan
penyampaian materi, pembelajaran menjadi jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi
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lebih interaksi (Aqib, 2013: 50). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media dalam
pembelajaran merupakan alat penyampai pesan berupa tujuan pembelajaran agar menjadi
jelas yang digunakan dalam proses pembelajaran.
Pemilihan media yang akan digunakan didasarkan pada hasil analisis yang tajam terhadap
berbagai faktor, diantaranya tujuan, peserta didik, metode pembelajaran, dan kemampuan
teknologi yang tersedia, sehingga media yang digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan
keperluan (Ozogul dalam Ahsyar, 2011:80). Berdasarkan fungsinya media dapat berbentuk
alat peraga yang mengandung ciri-ciri konsep yang akan dipelajari. Fungsi utama dari alat
peraga adalah untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep abstrak supaya
peserta didik mampu menangkap arti yang sebenarnya dari konsep tersebut (Suharjana,
2009:3).
Untuk meningkatkan pembelajaran dan pemahaman peserta didik terkait materi nilai letak
kuartil diperlukan bantuan media pembelajaran berupa alat peraga. Salah satu alat peraga
yang dapat digunakan adalah papan kuartil (Patil). Patil merupakan, sepotong papan yang
dibagi menjadi empat bagian dan di atasnya disusun angka-angka yang berurutan dan
digunakan dalam pembelajaran materi kuartil seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Papan Kuartil
Bahan papan yang peneliti gunakan berupa asbes, maupun papan triplek. Sedangkan kartu
bilangan dibuat dari map plastik yang tidak terpakai. Patil tersebut dibuat oleh peserta didik
dengan bimbingan dari peneliti. Kompetensi yang diharapkan dari penggunaan Patil ini
adalah peserta didik dapat memahami konsep kuartil untuk data tunggal.
Patil dapat membantu peserta didik memahami konsep kuartil suatu data tunggal dalam
pembelajaran matematika, yakni dengan menyusun sekumpulan angka yang berurutan
sedemikian hingga terdapat angka-angka yang letaknya berada pada garis bagi maupun
diantara garis bagi. Peserta didik melakukan pengamatan terhadap posisi angka-angka yang
terletak di sekitar garis bagi. Angka-angka tersebut ada yang terletak tepat pada garis bagi
maupun diantaranya. Apabila terdapat angka yang terletak pada garis bagi, maka angka
tersebut merupakan nilai kuartil yang dimaksud, namun apabila terletak diantara, maka nilai
kuartil merupakan nilai rata-rata dari kedua angka tersebut. Dengan demikian melalui
pengamatan terhadap angka-angka yang telah tersusun tersebut, peserta didik dapat
menemukan sendiri konsep kuartil data tunggal.
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3. Metodelogi Penelitian Perancangan Patil (Papan Kuartil)
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (development research), yang
melalui dua tahap, yakni preliminary study dan formative evaluation. produk yang dihasilkan
berupa alat peraga yang diberi nama Patil (Papan Kuartil) yang telah melalui tahap-tahap
preliminary study dan formative evaluation.
Pada tahap preliminary study, peneliti melakukan analisis SK dan KD mengenai materi
kuartil, merancang lembar aktivitas peserta didik dalam bentuk lembar kerja dan alat peraga
berupa papan kuartil terkait dengan tujuan pembelajarannya.
Pada tahap formative evaluation, uji coba pertama dilakukan pada kelompok kecil yang
bukan merupakan subjek penelitian, setelah dilakukan perbaikan selanjutnya diujicobakan
pada subjek penelitian untuk mengukur validasi, kepraktisan, dan keefektifan Patil. Untuk
mengetahui valid tidaknya produk yang dihasilkan, peneliti melakukan wawancara pada
validator, yakni guru lainnya yang berkompeten pada pengembangan alat peraga. Sedangkan
untuk mengetahui kepraktisannya diperoleh dari penilaian guru dan peserta didik, dan untuk
mengetahui keefektifan alat, peneliti melakukan evaluasi terhadap hasil prestasi belajar
peserta didik. .

4. Hasil dan Pembahasan
Proses perancangan papan kuartil sebagai prototype 1, peneliti lakukan di kelas yang bukan
menjadi subjek penelitian. Peserta didik melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk yang
terdapat dalam lembar kerja yang telah peneliti rancang sebelumnya. Lembar kerja tersebut
berisi langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam rangka proses
menggiring peserta didik menemukan konsep kuartil data tunggal. Alat dan bahan yang
diperlukan adalah papan dan kartu bilangan. Seiring dengan itu, peneliti melakukan proses
validasi melalui wawancara dengan teman sebaya terhadap produk yang dihasilkan. Dari
hasil wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai kelemahan dan kelebihan
prototype 1. Adapun keputusan revisi berdasarkan hasil wawancara dengan teman sebaya
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Keputusan Revisi Berdasarkan Komentar/Saran Validator
Komentar/Saran
Bahan Patil yang digunakan sebaiknya
dari triplek saja, karena lebih ringan
Kartu bilangan sebaiknya ditempel di
atas Patil

Keputusan Revisi
Saran diterima
Saran diterima

Seiring dengan uji validasi, untuk melihat kepraktisan prototype 1 dilakukan dengan uji coba
produk kepada kelompok yang bukan menjadi subjek penelitian. Adapun langkah-langkah
yang harus dilakukan adalah peserta didik diminta untuk menyiapkan papan yang berbahan
asbes dan triplek, serta kartu bilangan yang dibutuhkan, kemudian membagi papan menjadi
empat bagian dan memberi tanda terhadap garis bagi yang terbentuk dengan
.
Selanjutnya menyusun kartu-kartu bilangan ke atas papan tersebut secara urut dari nilai
terkecil sampai terbesar, kemudian melakukan pengamatan terhadap letak kartu bilangan
terhadap garis bagi, seperti terlihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Aktivitas Peserta Didik
Selain itu, peneliti melakukan pengamatan selama proses pembelajaran untuk melihat
kevalidan dan kepraktisan produk yang dihasilkan, seperti terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Proses Observasi
Peneliti mengamati proses pembelajaran dengan menggunakan Patil, sebagai prototype 1,
yang telah dibuat oleh peserta didik, guna mengetahui keefektifan Patil, dan juga
kepraktisannya dalam membantu peserta didik memahami konsep nilai letak kuartil pada
data tunggal. Pengamatan diawali dengan proses pembuatan Patil yang dilakukan oleh
peserta didik sampai dengan penyusunan kartu bilangan di atas papan tersebut. Bahan yang
digunakan untuk membuat Patil adalah asbes dan triplek. Peneliti melakukan pengamatan
terhadap kelompok yang menggunakan bahan asbes mapun triplek. Sebagaimana yang
diketahui, asbes dan triplek mempunyai sifat bahan yang keras, oleh karenanya menyulitkan
peserta didik untuk membagi dan membawa papan tersebut.
Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap penggunaan kartu bilangan yang digunakan.
Kartu-kartu bilangan yang terbuat dari bahan plastik memudahkan peserta didik dalam
bekerja, mengatur susunan-susunan angka secara terurut, namun karena tidak ditempel
menyebabkan mereka kesulitan untuk memperlihatkan hasil kerjanya pada saat presentasi di
depan kelas. Hal ini disebabkan kartu-kartu tersebut menjadi berserakan tatkala papan
kuartil diperlihatkan kepada kelompok yang lain.
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Selain itu peneliti melakukan refleksi bersama peserta didik terkait bahan dan penggunaan
Patil. Proses refleksi ini menghasilkan pendapat peserta didik yang menyatakan bahwa bahan
yang digunakan sulit untuk ditemukan, dipotong, dan dibawa, bahkan mereka kesulitan
untuk membagi papan tersebut menjadi empat bagian yang sama. Untuk membagi papan
tersebut, mereka harus menggunakan alat bantu berupa penggaris, kemudian mengukur
panjang papan yang digunakan dan dibagi empat yang hasilnya diberi tanda kuartil. Mereka
juga menemukan kesulitan mencari map yang tidak terpakai untuk digunakan membuat
kartu-kartu bilangan tersebut. Meskipun demikian bahan yang digunakan kokoh sehingga
memudahkan dalam penyusunan kartu bilangan di atasnya, hanya saja sulit untuk
dipindahkan karena kartu-kartu bilangan tersebut menjadi berserakan.
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada uji validasi dan kepraktisan seperti yang diuraikan
sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa prototype 1 belum valid dan praktis.
Komentar/saran dari validator maupun peserta didik, peneliti gunakan sebagai acuan untuk
memperbaiki produk yang dihasilkan menjadi prototype 2.
Prototype 2 yang dihasilkan diujicobakan kepada subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti
juga melakukan uji keefektifannya. Patil yang kedua terbuat dari kertas manila, bahan yang
sifatnya lentur. Setelah dilakukan uji coba dan melalui proses observasi, mulai tampak
kevalidan dan kepraktisan prototype 2, yakni bahan kertas yang digunakan untuk papan
kuartil bersifat lentur sehingga memudahkan peserta didik membaginya menjadi empat
bagian, cukup dengan cara dilipat dan dari hasil lipatan tersebut memudahkan juga dalam
memberi tanda setiap kuartil. Selain itu dengan bahan kertas yang digunakan memudahkan
peserta didik membawanya. Kartu-kartu bilangan disusun dengan cara ditempel di atas
papan tersebut, sehingga memudahkan peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya di
depan kelas. Proses pengembangan prototype 2 agar lebih valid dan praktis dapat dilihat
pada Gambar 4.

Gambar 4. Proses Kevalidan dan Kepraktisan Prototype 2.
Dari gambar 4 terlihat peserta didik membuat kartu bilangan dan Patil, yang aktivitasnya
sesuai dengan langkah-langkah yang peneliti rancang dalam lembar aktivitas. Adapun
langkah-langkah tersebut antara lain membuat kartu bilangan yang berbentuk persegi dan
membuat papan kuartil berbentuk persegi panjang, kemudian dibagi menjadi empat bagian,
lalu memberi tanda pada garis bagi dengan kuartil. Selama proses pengembangan prototype
2 tampak peserta didik tidak mengalami kesulitan dibandingkan dengan sebelumnya. Bahan
Patil yang digunakan memudahkan mereka dalam bekerja maupun memahami konsep kuartil
data tunggal. Melalui proses bimbingan guru, peserta didik dapat menemukan sendiri
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konsep nilai letak kuartil pada data tunggal. Adapun hasil prototype 2 dapat dilihat pada
Gambar 5.

Gambar 5. Prototype 2.
Melalui pengamatan pada kartu bilangan yang disusun di atas Patil, dilihat dari letaknya
terhadap garis bagi, peserta didik digiring untuk menentukan nilai letak kuartil. Adapun
posisi kartu bilangan terhadap garis bagi yang ditemukan oleh peserta didik adalah, ada kartu
bilangan yang terletak tepat pada garis bagi, dan ada juga kartu bilangan yang terletak
diantara garis bagi. Peserta didik telah ditanamkan konsep bahwa apabila kartu bilangan
terletak tepat pada garis bagi, maka nilai kartu itu merupakan nilai kuartil yang dimaksud,
dan jika kartu bilangan terletak diantara garis bagi, maka nilai kuartil ditentukan dengan cara
menghitung nilai rata-rata dari nilai angka pada kedua kartu bilangan tersebut. Dalam
pembelajaran, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas,
seperti terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Perwakilan Kelompok Mempresentasikan Jawaban Hasil Diskusi
Hasil yang ditampilkan oleh perwakilan kelompok ditanggapi oleh kelompok yang lain,
sehingga dapat dilihat tingkat pemahaman konsep yang diperoleh dari materi yang dipelajari.
Setelah peserta didik memahami konsep kuartil data tunggal dengan baik, guru meminta
perwakilan setiap kelompok maju ke depan kelas untuk menyelesaikan masalah yang akan
diberikan oleh guru, dan yang lainnya menyelesaikan masalah tersebut dari bangkunya
masing-masing, seperti terlihat pada Gambar 7. Hal ini dilakukan dalam rangka menguji
keefektifan dari prototype 2 yang dihasilkan.
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Gambar 7. Proses Pengujian Pemahaman Konsep.
Setelah delegasi kelompok menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru, mereka
diminta berbalik badan membelakangi papan tulis, kemudian menyimak tanggapan hasil
kerjanya dari peserta yang ada di bangku. Dari hasil jawaban yang diperoleh,masih ada
peserta didik yang keliru dalam menentukan nilai telak kuartil, kesalahan ini dikarenakan
yang bersangkutan lupa melakukan pengurutan data terlebih dahulu, seperti terlihat pada
Gambar 8.

Gambar 8. Hasil Jawaban Perwakilan Kelompok
Setelah ditemukan kesalahan yang terjadi, peneliti meminta peserta didik untuk
memperbaikinya. Di akhir pembelajaran peneliti melakuan tes berupa soa uraian mengenai
nilai letak kuartil data tunggal kepada peserta didik secara individu. Tes ini peneliti lakukan
untuk menguji keefektifan dari produk akhir yang dihasilkan. Salah satu hasil jawaban tes
peserta didik dapat dilihat pada Gambar 9, dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2.

497

Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume 5 Nomor 8 Tahun 2018
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN 2407-8530

Gambar 9. Hasil Jawaban Tes Peserta Didik
Tabel 2. Hasil Tes Peserta Didik
Rentang
Jumlah
Kategori
Nilai
80 – 100
35
Sangat Baik
66 – 79
0
Baik
56 – 65
0
Cukup Baik
40 – 55
0
Kurang Baik
0 – 39
0
Tidak Baik

Dari hasil tes diperoleh 100% peserta didik memiliki nilai sangat baik, menunjukkan bahwa
tingkat pemahaman konsep peserta didik terhadap materi nilai letak kuartil data tunggal
sangat baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Patil yang dihasilkan memiliki efek
potensial terhadap pemahaman konsep peserta didik.
Berdasarkan pengamatan peneliti, pembelajaran dengan menggunakan papan kuartil dapat
membuat peserta didik memahami bahwa nilai letak kuartil terdiri dari tiga bagian, yakni
kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Melalui analogi tersebut, peserta didik juga
dapat memahami nilai letak desil maupun persentil pada data tunggal.

5. Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini menghasilkan alat peraga Patil yang valid dan praktis, serta memiliki efek
potensial terhadap pemahaman konsep matematika pada materi nilai letak kuartil pada data
tunggal. Kevalidan diperoleh dari hasil validasi yang dilakukan dengan validator,
kepraktisan diperoleh dari penilaian peneliti dan peserta didik berdasarkan hasil uji coba
kepada peserta didik, dan keefektifan terlihat dari hasil tes yang dicapai peserta didik. Patil
sangat efektif membantu peserta didik memahami konsep nilai letak kuartil pada data
tunggal. Selain itu dari proses pembagian kertas, peserta didik juga dapat memahami nilai
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letak desil maupun persentil. Pemahaman konsep ini terlihat pada saat peserta didik
membagi kertas menjadi empat bagian dan kemudian menyusun kartu-kartu bilangan ke atas
Patil tersebut secara berurutan, dan melakukan pengamatan terhadap letak kartu yang telah
disusun dengan garis bagi, dan juga terlihat dari hasil tes.
Peneliti menyarankan dalam pembelajaran matematika materi nilai letak pada data tunggal
sebaiknya menggunakan Patil karena dapat mempermudah peserta didik memahami konsep
nilai letak data tunggal. Dengan menggunakan Patil, peserta didik juga dapat memahami
konsep nilai letak pada desil dan persentil data tunggal. Patil yang digunakan biarkan dibuat
oleh peserta didik, karena dapat melatih kerja sama dalam kelompok, dan mereka mengalami
sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.
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