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ABSTRACT. Many students usually consider the division material as one of the most 

difficult material to understand and the teachers rarely used mathematics tools to help 

the students. One of the mathematics tools that can help students is Montessori’s tool 

“Board Division". This research aims to describe how the difficulties of students grade 

Fourth Kanisius Demangan Baru Yogyakarta Elementary School while working on the 

question of the Division especially with the double decker divisions. This research also 

aims to describe the impact of the uses of Montessori’s tool "Division Board" in terms of 

student learning outcomes. The kind of research used is descriptive qualitative. The 

subjects of this research are 5 students at the fourth grade of Kanisius Demangan Baru 

Yogyakrta Elementary School. The instruments of the research was learning instruments 

and  instrument data collection in the form of pre test, post test, and the manual of 

interview. The result of this research was the description of the students learning results 

after used Montessori’s  tool "Board Division". The students learning result showed a 

good results, that is an increase in the average of students learning results.  

Keywords: double decker division, division, Montessori, Montessori’s tool Board 

Division. 

ABSTRAK. Pembagian seringkali dianggap sebagai salah satu materi yang sulit 

dimengerti oleh siswa dan pengajarannya jarang menggunakan alat peraga. Salah satu alat 

peraga yang dapat membantu siswa memahami konsep pembagian adalah alat peraga 

montessori “papan pembagian“. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

bagaimana kesulitan yang dihadapi siswa kelas IV SD Kanisius Demangan Baru 

Yogyakarta saat mengerjakan soal pembagian khususnya dengan cara pembagian 

bersusun. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dampak penggunaan alat 

peraga montessori “papan pembagian” dari segi hasil belajar siswa. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 5 siswa kelas IV SD 

Kanisius Demangan Baru Yogyakarta. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi 

instrumen pembelajaran dan instrumen pengumpulan data berupa soal pre test, soal post 

test, dan pedoman wawancara. Hasil penelitian berupa deskripsi hasil belajar siswa 

setelah penggunaan alat peraga montessori “papan pembagian“. Hasil belajar yang 

diperoleh siswa setelah penggunaan alat peraga montessori “papan pembagian“ 

menunjukkan hasil yang positif, yaitu adanya peningkatan rata-rata hasil belajar siswa . 

Kata Kunci :  Montessori, pembagian, papan pembagian Montessori, pembagian 

bersusun. 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan 

siswanya, khususnya dalam aktivitas pemaknaan kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan pemikiran matematis seperti pada pembelajaran Matematika di 

Sekolah Dasar. Sebagian besar materi pada pembelajaran Matematika merupakan 

materi yang bersifat abstrak. Suwarsono (Jaeng, 2004: 3) mengatakan bahwa 

pelajaran matematika sering dianggap oleh sebagian besar siswa sebagai pelajaran 

yang sulit dan masih banyak siswa memperoleh hasil belajar yang kurang 

memuaskan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsep-konsep 

matematika. Penyebab lainnya yaitu adanya keterbatasan alat peraga matematika 

yang digunakan guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Oleh karena itu 

harus ada upaya dari guru untuk menyajikan materi pembelajaran dengan satu 

perantara yang memudahkan anak untuk mencerna materi pembelajaran. 

 Salah satu materi dalam matematika yang bersifat abstrak adalah materi 

pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang yang ada pada pembelajaran 

matematika di SD hingga SMA sehingga siswa harus bisa memahami konsep 

pembagian dari awal agar tidak mengalami kesulitan pada tahap selanjutnya. 

Akan tetapi, masih banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

masalah yang berkaitan dengan pembagian. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil 

observasi peneliti di SD Kanisius Demangan Baru Yogyakarta ketika banyak 

dijumpai para siswa kelas IV yang masih mengalami kesulitan dalam 

memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan operasi pembagian meskipun 

sudah diajarkan di kelas III. Berawal dari hal tersebut peneliti mencoba untuk 

membantu mengatasi kesulitan siswa dalam pemahaman konsep pembagaian. 

Penggunaan alat peraga merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk 

membantu pemahaman siswa pada konsep pembagian. Sudono (2010: 5) 

mengatakan bahwa alat peraga adalah alat yang berfungsi untuk menerangkan 

suatu materi pelajaran tertentu dalam pembelajaran. Melalui alat peraga, siswa 

dapat membangun pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri. Hal berikut 

sesuai dengan tahap perkembangan anak usia 7-11 tahun yang berada pada tahap 

operasional konkret. Pada tahap ini, proses pembelajaran membutuhkan alat 
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peraga yang konkret dan didukung oleh metode yang tepat agar anak dapat mudah 

memahami materi yang disampaikan. Anak-anak dalam tahap ini telah mampu 

merumuskan dan menggunakan konsep dengan benar, namun masih kesulitan 

dalam berpikir secara abstrak. Salah satu alat peraga yang dapat digunakan untuk 

membantu kesulititan siswa dalam pemahaman konsep pembagian adalah alat 

peraga Montessori. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian berkaitan dengan 

penggunaan alat peraga Montessori. Penelitian tersebut diantaranya mengenai 

pengembangan alat peraga berbasis metode Montessori dan persepsi guru 

terhadap penggunaan alat peraga pembagian berbasis metode Montessori dalam 

pembelajaran.  

Alat peraga Montessori adalah alat peraga yang digunakan dalam 

pendidikan Montessori hasil rancangan seorang dokter dari Italia bernama Maria 

Montesssori. Alat peraga montessori merupakan salah satu alat yang digunakan 

untuk membuat materi menjadi lebih nyata sehingga akan mudah dipahami oleh 

anak-anak karena sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Lillard (2011: 137) 

mengatakan bahwa alat peraga matematika Montessori tidak dirancang untuk 

mengajar matematika tetapi untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

matematika yang meliputi memahami perintah, mengurutkan, mengabstraksikan, 

dan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan menjadi suatu konsep 

baru. Alat peraga Montessori memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Montessori, 2002: 

173-179): 

1. Menarik 

Alat peraga Montessori dibuat dengan memperhatikan keindahan di dalamnya, 

sehingga anak tertarik untuk belajar. Maria Montessori melakukan penelitian 

terkait warna-warna yang digunakan pada alat peraga Montessori. Warna-

warna yang digunakan dalam alat peraga Montessori merupakan hasil dari 

penelitian dan dipilih sesuai dengan ketertarikan anak pada warna tersebut.  

 

 

2. Bergradasi 
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Alat peraga Montessori dibuat dengan memperhatikan gradasi. Montessori 

menyebutkan bahwa ada dua jenis gradasi yaitu gradasi umur dan gradasi 

rangsangan rasional. Gradasi umur dapat dilihat dari penggunaan alat untuk 

jenjang kelas sebelumnya maupun untuk jenjang kelas selanjutnya. Gradasi 

rangsangan rasional dapat terlihat pada penggunaan alat yang melibatkan 

beberapa indera.  

3. Pengendali kesalahan (auto correction) 

Alat peraga Montessori dibuat dengan memperhatikan pengendali kesalahan 

sehingga siswa tahu ketika melakukan kesalahan dalam menggunakan alat 

peraga tanpa ada arahan dari guru. Misalnya pada alat peraga knope silinder, 

jika siswa salah dalam menyusunnya dari kecil ke besar atau besar ke kecil, 

maka bentuk susunannya terlihat tidak teratur dan tidak indah. 

4. Kemandirian (auto education) 

Alat peraga Montessori dibuat juga dengan memperhatikan kemandirian yang 

memungkinkan siswa belajar secara mandiri dalam menggunakan alat tersebut. 

Alat peraga disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak yang membuat 

siswa tidak kesulitan untuk membawa dan menggunakannya. 

5. Kontekstual 

Montessori mengisi kelas dengan bahan-bahan pembelajaran yang dekat 

dengan lingkungan siswa. Menurut Lillard (2005: 32), proses belajar 

seharusnya disesuaikan dengan konteks yang ada. Konteks berarti pola belajar 

disiapkan berhubungan langsung dengan lingkungan seseorang (Johnson, 2010: 

34). Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa tentang lingkungan sekitar (Hainstock, 1997: 83).  

 Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa alat peraga 

Montessori merupakan alat peraga yang dirancang untuk membantu anak belajar 

dan memahami materi pembelajaran. 

Dengan karakteristik dari alat peraga Montessori maka peneliti memilih 

alat peraga Montessori “papan pembagian” yang terbuat dari kayu berbentuk 

papan dan dilengkapi dengan manik-manik berwarna merah, biru, dan hijau. 

Warna merah mewakili nilai ratusan, biru mewakili nilai puluhan, dan hijau 
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mewakili nilai satuan. Artinya, setiap sepuluh manik-manik hijau senilai dengan 

satu manik-manik berwarna biru. Demikian juga, sepuluh manik-manik berwarna 

biru, senilai dengan satu manik-manik berwarna merah. Pada papan terdapat 

lubang-lubang dan bilangan di bagian atasnya. Lubang-lubang tersebut berfungsi 

untuk meletakkan manik-manik sesuai nilai tempatnya.  

 Berdasarkan latar belakang seperti yang dijelaskan diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kesulitan yang dihadapi siswa saat mengerjakan soal pembagian? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah penggunaan alat peraga montessori 

“papan pembagian” dalam melakukan operasi pembagian? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal pembagian. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa setelah penggunaan alat peraga montessori 

“papan pembagian” dalam melakukan operasi pembagian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa untuk 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berfikir dan memahami konsep 

pembagian bersusun dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika khususnya dalam materi pembagian. Sedangkan 

manfaat bagi guru, dapat memantapkan konsep dan memilih metode yang tepat 

dan sesuai dengan perkembangan siswa dalam menyampaikan materi. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia 

pendidikan serta dapat dijadikan bahan kajian bagi pembaca, terutama dalam 

mengatasi kesulitan belajar dalam memahami konsep pembagian bersusun.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Sanggar Belajar Nusa Indah, Gang Nusa 

Indah, Jl. Flamboyan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi Sanggar ini tidak jauh dari sekolah maupun 

tempat tinggal peneliti sehingga mudah dijangkau. Waktu penelitian dilaksanakan 

selama bulan Oktober sampai awal November 2016. Subyek penelitian adalah  

siswa kelas IV SD Kanisius Demangan Baru Yogyakarta semester I tahun ajaran 
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2016/2017 dengan jumlah 5 siswa yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki–laki. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Instrumen penelitian yang digunakan 

meliputi instrumen pembelajaran dan instrumen pengumpulan data berupa soal 

pre test, soal post test, dan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara, unjuk kerja berupa pre-test dan post test, 

dan dokumentasi. Langkah–langkah penelitian yang dilakukan yaitu, observasi 

dan wawancara, pre test, analisis kesulitan siswa,  treatment (pembelajaran 

dengan alat peraga Montessori “papan pembagian”), post test, analisis hasil post 

test, refleksi, penarikan kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pre test terhadap siswa, 

diketahui bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam melakukan operasi 

pembagian, terutama pada pembagian bersusun. Siswa kesulitan menentukan 

langkah–langkah yang harus dilakukan saat melakukan operasi pembagian 

tersebut. Selain itu, ada juga siswa yang sulit menuangkan soal cerita ke dalam 

bentuk kalimat matematika.  

Dari kesulitan itulah, peneliti memberikan pengajaran dengan bantuan alat 

peraga Montessori “papan pembagian”. Pendampingan ini dilakukan sebanyak 

enam kali. Pertemuan pertama pelaksanaan pre test, observasi dan wawancara. 

Pertemuan kedua perkenalan dan sharing dengan siswa. Pertemuan ketiga, 

treatment pertama dengan mengenalkan alat peraga Montessori “papan 

pembagian”. Peneliti mengenalkan alat peraga Montessori “papan pembagian” 

dan cara penggunaannya serta konsepnya dalam melakukan operasi pembagian. 

Pertemuan keempat, treatment kedua, siswa mengerjakan soal–soal latihan 

dengan dan tanpa alat peraga. Pertemuan ke lima, treatment ketiga, siswa 

mengingat kembali penggunaan alat peraga dan konsepnya, setelah itu dilanjutkan 

post test. Pertemuan keenam, siswa mengerjakan latihan soal dilanjutkan refleksi. 

Dari hasil pengamatan selama penelitian, siswa sangat antusias saat 

mengikuti proses pendampingan berlangsung. Siswa merasa tertarik dan memiliki 
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rasa ingin tahu yang cukup tinggi tentang bagaimana cara penggunaan alat peraga 

Montessori “papan pembagian” dalam menyelesaikan operasi pembagian. 

Meskipun terkadang siswa sulit konsentrasi, namun hal ini dapat diatasi dengan 

adanya pendekatan personal terhadap siswa tersebut.  

Dilihat dari hasil pengamatan pada treatment pertama dan kedua, masih 

ada siswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan operasi pembagian. 

Namun siswa tersebut tidak segan-segan untuk bertanya sehingga peneliti segera 

menjelaskan ulang mengenai konsep pembagian dan cara pengerjaannya  baik 

menggunakan alat peraga maupun cara bersusun. 

Pada treatment ketiga, siswa mengerjakan soal post test. Namun sebelum 

itu, peneliti mengajak siswa untuk mengingat kembali materi yang sudah 

diberikan. Pada pertemuan ini siswa sudah mulai memahami konsep operasi 

pembagian bersusun serta mampu mengerjakan soal tanpa harus dibantu alat 

peraga. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil post test yang mengalami peningkatan 

dari hasil pre test. Selanjutnya, perbandingan hasil pre test dan post test dapat 

dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Perbandingan hasil pre test dan post test siswa kelas IV SD Kanisius  

Demangan Baru Yogyakarta 

 

No Siswa 
Hasil Pre Test Hasil Post Test 

Benar Salah Benar Salah 

1 A 3 4 6 4 

2 B 4 3 8 2 

3 C 0 7 9 1 

4 D 2 5 7 3 

5 E 3 4 7 3 

 

 Dari hasil pre test dapat dilihat bahwa hanya ada satu siswa yang dapat 

mengerjakan dengan benar 4 soal dari 7 soal, itu artinya 4 siswa lainnya belum 

berhasil mengerjakan setengah dari jumlah soal. Sedangkan pada post test dapat 

dilihat bahwa seluruh siswa dapat mengerjakan lebih dari setengah jumlah soal 

yang diberikan dengan benar. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 
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 Setelah dilakukan treatment dan melihat perbandingan hasil pre test dan 

post test dan juga pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa penggunakan alat 

peraga Montessori “Papan Pembagian” dapat membantu pemahaman siswa 

terhadap konsep pembagian bersusun sehingga hasil belajar siswa kelas IV SD 

Kanisius Demangan Baru Yogyakarta dalam melakukan operasi pembagian 

menjadi semakin baik. 

 Adapun saran terkait hasil penelitian yang diperoleh yaitu, sebaiknya guru 

menggunakan alat peraga Montessori “papan pembagian” untuk membantu siswa 

yang mengalami kesulitan dalam operasi pembagian bersusun. Selain itu, guru 

juga dapat menggunakan alat peraga lain yang mendukung. Saran bagi peneliti 

selanjutnya, sebaiknya penelitian dilakukan dalam waktu yang cukup lama 

sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal. Selain itu, instrumen yang digunakan 

lebih diperbanyak supaya sumber data yang digunakan lebih valid. 
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