
DDS (Dadu Duabelas Sisi)

Latar Belakang 

Dadu yang selama ini ada adalah dadu enam sisi, yang berisi angka 1 sampai 6. 
Benda kubus ini digunakan untuk bermain ular tangga, monopoli, ludo dan lainnya. 
Dadu juga bisa digunakan untuk belajar matematika untuk penjumlahan, pengurangan, 
perkalian dan pembagian.  Dengan dibuat dadu 12 sisi, maka belajar matematika bisa 
dijadikan permainan yang menyenangkan. 

Tujuan :

Supaya anak-anak mudah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 
pembagian dengan permainan dadu.

Alat :
- Gunting.
- Lem.
- Spidol.

Bahan :
-Kertas yang bergambar bentuk segilima sebanyak 12.

Cara membuat :
1. Potong kertas menjadi 12 bentuk segilima.
2. Susun 12 bentuk segilima tadi menjadi dadu yang memiliki 12 sisi menggunakan 

lem.
3. Buatlah 2 buah dadu duabelas sisi.
4. Keringkan 2 buah dadu tadi dibawah sinar matahari hingga kering.
5. Tulislah angka 0-10 dan anda tidak beruntung di setiap sisinya.

Cara menggunakan dadu duabelas sisi :

Penjumlahan :
1. Lemparlah 2 buah dadu duabelas sisi.
2. Jumlahkan kedua angka yang berada di atas 2 buah dadu tadi.
3. Jika keluar tulisan “anda tidak beruntung” maka pemain tidak dapat angka dan 

langsung pindah kegiliran pemain yang lainnya.
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4. Pemain yang berhasil mencapai angka 50 dialah pemenangnya.

Penjumlahan puluhan :

1. Lemparlah 2 buah DDS.
2. Kemudian gabungkan kedua angka yang berada diatas dadu tersebut misalnya : 

9 & 2 = 92.
3. Lemparlah 2 buah DDS lagi.
4. Kemudian gabungkan kedua angka yang berada diatas dadu.
5. Dan jumlahkan gabungan angka pertama dengan gabungan angka kedua.

Penjumlahan ribuan caranya sama dengan di atas.

Pengurangan :
1. Lemparlah 2 buah dadu duabelas sisi.
2. Kuranglah angka yang lebih besar  dengan angka yang lebih kecil yang berada 

di atas 2 buah dadu tadi.
3. Jumlahkan hasilnya dengan hasil gilirannya yang ke-2.
4. Jika keluar tulisan “anda tidak beruntung” maka pemain tidak dapat angka dan 

langsung pindah kegiliran pemain yang lainnya.
5. Pemain yang berhasil mencapai angka 20 dialah pemenangnya.

Perkalian :
1. Lemparlah 2 buah dadu duabelas sisi.
2. Kalikanlah kedua angka yang berada di atas 2 buah dadu tadi.
3. Jumlahkan hasilnya dengan hasil gilirannya yang ke-2.
4. Jika keluar tulisan “anda tidak beruntung” maka pemain tidak dapat angka dan 

langsung pindah kegiliran pemain yang lainnya.
5. Pemain yang berhasil mencapai angka 150 dialah pemenangnya.

Perkalian puluhan :

1. Lemparlah 2 buah DDS.
2. Kemudian gabungkan kedua angka yang berada diatas dadu tersebut misalnya : 

9 & 2 = 92.
3. Lemparlah 2 buah DDS lagi.
4. Kemudian gabungkan kedua angka yang berada diatas dadu.
5. Dan kalikanlah gabungan angka pertama dengan gabungan angka kedua.
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Untuk perkalian Ribuan sama caranya dengan perkalian puluhan

Pembagian :
1. Lemparlah 2 buah dadu duabelas sisi.
2. Bagilah angka yang lebih besar  dengan angka yang lebih kecil yang berada di 

atas 2 buah dadu tadi.
3. Jumlahkan hasilnya dengan hasil gilirannya yang ke-2.
4. Jika keluar tulisan “anda tidak beruntung” maka pemain tidak dapat angka dan 

langsung pindah kegiliran pemain yang lainnya.
5. Pemain yang berhasil mencapai angka 20 dialah pemenangnya.

Permainan Mengurutkan bilangan
1. Aturan dalam permainan ini angka 10 tidak di pakai.
2. Siapkan lima gambar kotak kosong

3. Lempar dua dadu, misalnya keluar 3 dan 7, lemparkan 4 kali lagi, misalnya 
keluar angka 4 dan 5, 9 dan 1,  7 dan 1, 2 dan 9 dan urutkan ke dalam kotak. Dia
yang mengurutkan secara benar dan selesai duluan adalah pemenangnya.  
Urutan dari yang terkecil dan yang benar adalah sbb :

17 19 29 37 45

Atau 
 

17 19 29 37 54

Atau

54 71 73 91 92
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Kesimpulan :
DDS atau Dadu Duabelas Sisi ini banyak manfaatnya untuk pelajaran atau 
permaianan Matematika. DDS bisa digunakan untuk permainan menjumlah, 
mengurang, mengali dan membagi, mengurutkan bilangan. Dengan DDS ini 
diharapkan anak-anak suka pelajaran matematika dan tidak bosan. 

Lampiran DDS (Dadu Duabelas Sisi)

1. Kertas yang bergambar bangun datar segilima untuk di buat DDS (Dadu Duabelas Sisi)
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2. Kertas segi lima yang disusun menjadi

 

3. DDS (Dadu Duabelas Sisi) yang sudah jadi

profesorcilik.wordpress.com



4. Dua DDS (Dadu Duabelas Sisi) yang telah dilemparkan menampilkan 2 angka
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