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        Pemecahan masalah adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan dalam 

ilmu matematika. Dalam pemecahan masalah biasanya melibatkan beberapa 

kombinasi konsep dan keterampilan untuk mencari sebuah “jembatan” yang dapat 

menghubungkan keabstrakan matematika. Jembatan itu adalah alat peraga yang 

dapat membantu dalam proses pembelajaran matematika. Persoalan mencari 

jembatan merupakan sebuah tantangan dalam dunia pendidikan matematika. 

Tantangan untuk mencari, memilih alat peraga yang tepat, mudah dipahami, dapat 

membangkitkan semangat dan menantang peserta didik untuk terlibat dan pada 

akhirnya dapat membantu menanamkan konsep serta menjadikan peserta didik 

cerdas matematika. Dari hal tersebut dilakukan penelitian tentang penerapan alat 

peraga bintang pada pembelajaran matematika materi pembagian di kelas II SDN 

Sukorejo Sidayu Gresik. 

        Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan guru dalam proses pembelajaran dengan 

menerapkan alat peraga bintang, mendeskripsikan aktifitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga bintang, mendeskripsikan 

tes hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan alat peraga bintang. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta 

didik di kelas II SDN Sukorejo Sidayu Gresik tahun pelajaran 2014/2015 yang 

berjumlah 12 siswa. Instrumen penelitian yang dipergunakan adalah lembar 

pengamatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, lembar aktifitas 

peserta didik dan tes hasil belajar peserta didik. 

        Hasil-hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) hasil pengamatan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran pada materi pembagian dengan 

menerapkan alat peraga bintang dapat dikatakan sangat baik karena rata-rata 

seluruh pertemuan adalah 89,77; (2) hasil pengamatan peserta didik yang aktif 

adalah 55% maka aktifitas peserta didik terhadap pembelajaran matematika 

dengan menggunakan alat peraga bintang dapat dikatakan baik; (3) ketuntasan 

belajar klasikal tercapai karena lebih dari 85% yaitu 91,67%. 
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