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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Pada bab II ini akan membahas mengenai kajian teori, kajian relevan, dan 

kerangka pikir.  

A. Kajian Teori 

Kajian teori akan membahas mengenai teori-teori matematika, serta media 

pembelajaran. 

1. Matematika 

a. Hakikat Matematika 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang penting dan ada dalam 

setiap jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Matematika memiliki peran yang penting bagi seorang siswa, karena dengan belajar 

matematika secara benar dapat membuat daya nalar siswa menjadi terolah dan 

berkembang (Supatmono, 2009: 1). Selain itu matematika mendukung dalam 

perkembangan pengetahuan serta kemajuan teknologi. Matematika tidak dapat 

disamakan dengan aritmatika karena aritmatika adalah pengetahuan tentang suatu 

bilangan dan bilangan merupakan bagian dari matematika (Runtukahu, dkk. 2014: 

28). Matematika digunakan untuk melatih cara berpikir serta meningkatkan 

kemampuan atau keterampilan manusia. Matematika merupakan salah satu disiplin 

ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan manusia dalam berpikir, 

berargumentasi, dan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari (Susanto, 2016: 185).  
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Matematika dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari yang berkaitan dengan perhitungan dan membantu berpikir kritis 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Matematika memiliki aturan tersendiri, 

penalaran dalam matematika sistematis dan terstruktur karena memiliki keterkaitan 

antarkonsep yang kuat (Susanto, 2016: 184). Matematika dibutuhkan dan berguna 

dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pekerjaan. Oleh karena itu 

matematika dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk telah banyak mempermudah 

dan mengefektifkan pekerjaan-pekerjaan manusia (Yuhasriati, 2012: 81). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa matematika 

merupakan mata pelajaran yang penting untuk melatih, mengembangkan, dan 

meningkatkan kemampuan berpikir untuk menghadapi situasi. Matematika dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga manusia dapat  memecahkan masalahnya sendiri dengan baik. 

b. Pembelajaran Matematika SD 

Pembelajaran matematika ada dalam jenjang pendidikan mulai SD sampai 

SMA. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan oleh siswa sebagai pebelajar dan guru sebagai pengajar atau 

pendidik yang terlibat proses pembelajaran yang efektif (Novikasari, 2009: 2). 

Sehingga pembelajaran matematika dapat berlangsung apabila ada siswa dan guru. 

Pembelajaran matematika merupakan proses pembelajaran yang diciptakan oleh 

guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa serta meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir, membentuk, dan mengolah 

pengetahuan yang sudah dimiliki atau pengetahuan baru (Susanto, 2016: 186). 
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Pembelajaran matematika dasar diajarkan di tingkat sekolah dasar yang dimulai 

dari pembelajaran sederhana menuju kompleks dan konkret menuju abstrak.  

Pembelajaran matematika yang diajarkan di SD adalah matematika terdiri 

dari bagian-bagian matematika yang penting dan dipilih untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir serta pribadi siswa (Amir, 2014: 77). Pembelajaran 

matematika di SD masih bersifat abstrak sehingga dalam pembelajaran perlu 

dikonkretkan terlebih dahulu supaya siswa memahami pelajaran yang dilakukan.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di SD 

memiliki tahap yakni tahap sederhana menuju kompleks dan konkret menuju 

abstrak. Tahap tersebut dilakukan karena siswa SD belum mampu untuk berpikir 

abstrak secara langsung. Pembelajaran matematika di SD perlu diajarkan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir untuk 

membekali siswa dalam menghadapi permasalahan yang ada di kehidupan sehari-

hari. 

c. Tujuan Pembelajaran Matematika SD 

Pembelajaran matematika di SD memiliki tujuan yang harus dicapai. Tujuan 

umum pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah membentuk siswa agar 

mampu dan terampil menggunakan matematika (Susanto, 2016: 189). 

Pembelajaran matematika di SD memiliki tujuan lain dan tidak hanya digunakan 

agar siswa terampil menggunakan matematika, namun digunakan juga untuk 

memberikan bekal kepada siswa dalam berpikir dan memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 

tentang standar isi (BNSP, 2006: 148), terdapat beberapa tujuan pelajaran 

matematika yaitu agar siswa mampu :  
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(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau alogaritma, secara luwes, akurat, efiesien, dan  secara 

tepat dalam memecahkan masalah, (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan pernyataan dan gagasan pernyataan matematika, (3) 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

menyelesaikan model matematika, dan menafsirkan hasil yang diperoleh, (4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas suatu masalah, (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, minat dalam 

mempelajari matematika, ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah 

matematika. 

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila guru mampu berpikir secara kreatif dan 

mampu melahirkan inovasi-inovasi baru dalam mengajarkan pembelajaran 

matematika di sekolah dasar.  

 

2. Perkalian 

a. Definisi Perkalian 

Perkalian merupakan topik bahasan yang penting karena perkalian sering 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perkalian adalah penjumlahan berulang 

(Heruman, 2013: 22). Perkalian dapat dikatakan sebagai salah satu operasi hitung 

bilangan. Operasi hitung bilangan meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

dan pembagian. Menurut Haryono, dkk (2014: 4) perkalian adalah penjumlahan 

berulang dari bilangan yang sama pada setiap sukunya. Definisi perkalian : jika a 

dan b bilangan, maka a x b = b + b + b + ... atau ab adalah penjumlahan berulang 

yang mempunyai a suku dan tiap-tiap suku adalah b, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sebelum mempelajari pembelajaran perkalian, siswa harus terlebih dahulu 

menguasai penjumlahan. Perkalian dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari 

dan perkalian berguna alam memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. Perkalian berguna dalam pemecahan masalah dalam kehidupan, 
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sehingga dalam pembelajaran perkalian bisa dimulai dari situasi dalam kehidupan 

sehari-hari (Runtukahu, 2014: 114).  

Pembelajaran perkalian dibagi menjadi dua yaitu perkalian dasar atau 

perkalian dua bilangan satu angka dan perkalian lanjut atau perkalian yang 

melibatkan lebih dari bilangan 2 angka (Haryono, dkk. 2014: 59). Perkalian dasar 

atau perkalian dua bilangan satu angka, contoh Nadia menghitung pensil yang 

terdapat dalam 11 kotak, masing-masing kotak berisi 7 pensil, maka kalimat 

matematikanya adalah 11 x 7 = 77 pensil. Perkalian lanjut atau perkalian lebih dari 

bilangan 2 angka, contoh 10 x 16 = 160. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkalian 

merupakan penjumlahan berulang sehingga syarat utama supaya bisa menguasai 

perkalian adalah dengan menguasai penjumlahan terlebih dahulu. Pembelajaran 

perkalian dapat dimulai dengan memperlajari dan mengaitkan pembelajaran dengan 

permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Perkalian Bilangan Cacah 

Bilangan merupakan bagian dari matematika. Bilangan adalah bagian dalam 

sistem matematika yang bersifat abstrak dan dapat ditambah, dikurang, dikali, dan 

dibagi (Haryono, dkk. 2014: 1). Bilangan berkaitan dengan operasi hitung bilangan 

yang bersifat abstrak. Bilangan merupakan konsep matematika yang digunakan 

dalam pemecahan masalah dan pengukuran (Haryono, dkk. 2014: 49). Bilangan 

dibagi menjadi beberapa, yaitu bilangan kompleks, bilangan imajiner, bilangan riil, 

bilangan irasional, bilangan rasional, bilangan pecahan, bilangan bulat, bilangan 

cacah, bilangan asli, bilangan nol, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, 

dan bilangan komposit. Bilangan cacah didefinisikan sebagai gabungan bilangan 
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asli dengan bilangan 0 (nol), bilangan asli adalah himpunan A = (1,2,3,..) jadi 

bilangan cacah dapat di definisikan sebagai himpunan C = (0,1,2,3,4,....). Materi 

bilangan cacah terdapat operasi hitung bilangan. 

Terdapat 4 operasi hitung bilangan cacah yaitu penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian. Sifat-sifat perkalian pada bilangan cacah yaitu: 

1) Sifat Komutatif atau Pertukaran  

Sifat komutatif didefinisikan  untuk semua bilangan cacah a dan b berlaku 

a x b = b x a yang artinya hasil dari suatu perkalian tidak berubah apabila pengali 

dan yang dikalikan ditukar, contohnya 6 x 7 = 42 dan 7 x 6 = 42. 

2) Sifat Asosiatif atau Pengelompokan  

Sifat asosiatif memiliki contoh yakni menggunakan tiga bilangan cacah 

kemudian dua bilangan pertama dikalikan terlebih dahulu kemudian dikalikan 

dengan bilangan ketiga. Hasil kali bilangan pertama kedua atau ketiga yang 

dikalikan terlebih dahulu kemudian dikalikan lagi dengan bilangan pertama atau 

kedua misalkan (4 x 2) x 3 = 4 x (2 x 3). Apabila dua bilangan pertama atau dua 

bilangan terakhir dikalikan terlebih dahulu dan hasilnya sama, maka bisa diartikan 

bahwa perkalian bilangan cacah memenuhi sifat asosiatif. 

Contoh: 

A. x 6 x 4 = (2 x 6) x 4 = 12 x 4 = 48 atau  

2  x 6 x 4 = 2 x (6 x 4) = 2 x 24 = 48 

3) Sifat Distributif atau Penyebaran  

Sifat distributif didefinisikan apabila setiap bilangan cacah a, b, c berlaku 

sifat a x (b + c) = (a x b ) + ( a x c), misalkan 4 x (2 x 3) = (4 x 2) + (4 x 3) maka 
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diartikan bahwa himpunan bilangan cacah perkalian terhadap penjumlahan bersifat 

distributif.  

4) Sifat Tertutup  

Sifat tertutup dalam perkalian bilangan cacah adalah apabila ada dua 

bilangan cacah atau lebih dikalikan maka hasilnya bilangan cacah juga misalnya 3 

x 2 = 6 dan 7 x 3 = 21, angka 6 dan 21 adalah bilangan cacah. 

5) Sifat Identitas 

Bilangan 1 adalah elemen identitas perkalian sehingga bilangan cacah a 

berlaku 1 x a = a dan a x 1 = a sedangkan bilangan 0 (nol) berkalu 0 x a = 0 dan a 

x 0 = 0 misalkan 3 x 1 = 3 dan 5 x 0 = 0. 

Sifat-sifat perkalian bilangan cacah yang digunakan di kelas II sekolah dasar 

adalah sifat komutatif dan sifat identitas. Sifat perkalian selain sifat komutatif dan 

sifat identitas belum dapat diajarkan di kelas II karena sifat yang lain tergolong sulit 

untuk siswa kelas II sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan materi perkalian 

bilangan cacah. Kompetensi dasar yang digunakan adalah 3.4 Menjelaskan 

perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah  dengan hasil nilai  

sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan 

pembagian dan KD 4.4 Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang 

melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan 

sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian.   

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bilangan cacah 

merupakan bilangan positif. Bilangan cacah dapat dikalikan sesuai dengan sifat-

sifat yang ada dalam perkalian bilangan cacah. Perkalian bilangan cacah dapat 

digunakan dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari.  
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3. Media 

a. Definisi Media 

Proses pembelajaran tidak akan lengkap dan berjalan secara efektif tanpa 

adanya sebuah media. Media pembelajaran merupakan bagian atau salah satu unsur 

yang sangat penting dan menentukan kelancaran proses pembelajaran (Kustiawan, 

2017: 7). Sehingga dapat dikatakan media berfungsi sebagai sarana pendukung 

berjalannya proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan lebih mudah dicapai 

apabila terdapat komponen pendukung yakni media. Media merupakan sumber 

belajar yang mengandung materi intruksional yang terdapat di lingkungan siswa 

dan dapat merangsang siswa untuk belajar  (Sudayana, 2016: 5). Media berguna 

untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih dipahami oleh siswa dan 

membuat pembelajaran lebih menarik.   

Media harus dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

dan harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Apabila media sudah ditentukan, 

maka selanjutnya adalah melihat apakah media tersebut ada di sekolah ataukah 

mengharuskan guru untuk membuat atau membeli media yang akan digunakan. 

Media bukan hanya alat pembelajaran yang dibuat saja, namun juga benda-benda 

lain yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan (Sugita, 2014: 215). 

Media tidak harus baru, media yang berasal dari alam maupun barang bekas juga 

bisa digunakan. Media merupakan alat bantu pembelajaran yang bersifat konkret 

berisikan bahan atau materi yang harus dipelajari oleh para siswa, baik 

pembelajaran secara individual atau kelompok (Djamarah, 2013: 135). Pengunaan 

media dalam pembelajaran bertujuan untuk membantu penyampaian materi kepada 
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siswa dari materi yang abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami oleh 

siswa.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media merupakan 

alat yang digunakan dalam pembelajaran sebagai sarana penyampaian pesan materi 

kepada siswa untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan mampu 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Media pembelajaran dapat 

menggunakan bahan-bahan yang ada dilingkungan. Penggunaan media dapat 

membuat pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna. 

b. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Media 

Media merupakan alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran. Media 

dalam pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

dilakukan, namun media pembelajaran sendiri juga memiliki tujuan sebagai alat 

bantu pembelajaran. Menurut Sanaky (2015: 5) tujuan media pembelajaran meliputi 

(a) mempermudah proses pembelajaran di kelas, (b) meningkatkan efisiensi dan 

efektiftas pembelajaran, (c) menjaga relevansi media pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran, (d) membantu dan meningkatkan konsentrasi siswa pada saat proses 

pembelajaran.  

Selain tujuan media, media juga memiliki fungsi tersendiri dalam proses 

pembelajaran. Media yang bervariasi serta inovatif dapat dapat berfungsi untuk 

mengatasi sifat pasif siswa dan memberikan pengalaman kepada siswa (Sadiman, 

2010: 17). Selain fungsi tersebut, media juga memiliki fungsi yang lain. Fungsi 

media pembelajaran menurut Susilana (2009: 9) yaitu: 

1) Memperjelas pesan dari materi yang akan disampaikan agar tidak terlalu 

verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera. 

3) Menimbulkan atau menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. 

4) Memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. 
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5) Memberikan pengalaman dan persepsi yang sama pada siswa. 

 

Selain fungsi, media juga memiliki manfaat dalam pembelajaran secara 

umum dan secara khusus sebagai alat bantu pembelajaran bagi guru maupun siswa. 

Manfaat media pembelajaran menurut Sanaky (2013: 5) meliputi: 

1) Menciptakan proses pembelajaran yang menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

2) Membuat pembelajaran lebih bermakna sehingga dapat lebih dipahami siswa. 

3) Metode pembelajaran bervariasi, tidak hanya menggunakan komunikasi verbal. 

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena siswa tidak hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru tetapi juga melakukan aktivitas lain. 
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

memiliki tujuan, fungsi, dan manfaat tersendiri dalam pembelajaran. Media 

pembelajaran memiliki tujuan, fungsi, dan manfaat yang berguna untuk membantu 

mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Macam-Macam Media 

Media memiliki banyak macam atau jenis yang dapat digunakan untuk 

menunjang pembelajaran. Klasifikasi media dapat dilihat dari bentuk atau ciri 

fisiknya dapat dikelompokkan yaitu meliputi (1) media dua dimensi, contoh dari 

media dua dimensi adalah media gambar, media kartu angka, media kartu buah, dan 

media anatomi tubuh,  (2) media tiga dimensi, contoh media tiga dimensi adalah 

candi, rumah adat, topeng, boneka, dan diorama, (3) media pandang diam, dan (4) 

media pandang gerak, contoh dari media pandang diam media pandang gerak 

adalah media TIK yang dapat diterima oleh indera penglihatan dan pendengaran 

(Haryono, 2015: 52). Media berdasarkan jenis dibagi menjadi dua yakni alat peraga 

dan media TIK.  

Alat peraga merupakan alat yang digunakan saat kegiatan pembelajaran. 

Alat peraga dibuat secara sengaja untuk menunjang pembelajaran. Alat peraga 
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merupakan alat bantu pembelajaran dan segala macam benda yang dapat digunakan 

untuk memperagakan materi pembelajaran (Arsyad, 2014: 9). Benda yang berada 

di lingkungan sekitar bisa menjadi sebuah alat peraga, asalkan benda tersebut dapat 

digunkan untuk memperagakan materi pembelajaran. Alat peraga memiliki syarat 

yaitu harus dapat dimainkan, digerakkan, dioperasikan, dan dapat di pindahkan oleh 

siswa (Haryono, 2015: 53).  Alat peraga dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Benda sebenarnya seperti manusia, tumbuhan, binatang, lingkungan, benda 

buatan manusia, dan berbagai benda yang berada di sekitar.  

2) Presentasi yaitu benda yang disajikan dalam bentuk tulisan dan verbal seperti 

bahan ajar cetak, mading, catatan di papan tulis.  

3) Presentasi grafis yaitu media yang disajikan dalam bentuk grafis seperti peta, 

gambar, lukisan, grafik, dan diagram. 

4) Gambar diam yaitu gambar yang menyerupai aslinya seperti gambar dan 

kaligrafi. 

5) Model yaitu benda tiruan mengenai suatu objek alam, budaya, dan manusia 

seperti model irisan, model yang disederhanakan, dan model susunan. 

6) Alat tiruan yaitu benda yang dibuat menyerupai aslinya seperti globe, peta 

timbul, diorama, susunan anatomi manusia, dan boneka. 

Media TIK melibatkan teknologi dalam pembuatan serta penyajiannya. 

Media TIK merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang dijadikan alat 

pembelajaran yang bisa menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, efisien, 

menarik dan menyenangkan (Haryono, 2015: 57). Media TIK memiliki manfaat 

yakni meningkatkan efisiensi, mendorong belajar sepanjang hayat, eksplorasi aktif, 
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belajar mandiri, pengembangan keterampilan komunikasi. Menurut Haryono 

(2015: 58) media TIK dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Media auditif, media ini hanya mengandalkan indera pendengaran karena hanya 

menggunakan suara saja seperti radio, kaset recorder, dan piringan audio. 

2) Media visual, media ini hanya mengandalkan indera penglihatan karena hanya 

menggunakan tampilan gambar seperti foto, lukisan, dan cetakan.  

3) Media audio visual, media ini melibatkan 2 indera yakni indera penglihatan dan 

pendengaran. Media audio visual memiliki 2 unsur yakni unsur suara dan unsur 

gambar. Media ini dibagi menjadi 2 yaitu audio visual diam seperti film bingkai 

suara dan cetak suara, kemudian audio visual gerak seperti film suara dan kaset 

video. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media berdasarkan 

jenis dibagi menjadi dua, yakni alat peraga dan media TIK. Ke dua jenis media 

tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa dan menjadikan pembelajaran yang dilakukan lebih 

bermakna. 

d. Media Tabung Perkalian Berwarna 

Media tabung perkalian berwarna termasuk dalam alat peraga, syarat alat 

peraga adalah harus dapat diotak-atik, dioperasikan, dipendahkan, dan dimainkan 

oleh siswa. Media tabung perkalian berwarna bisa diotak atik, dioperasikan, dan 

dimainkan oleh siswa sehingga menjadikan media tabung perkalian berwarna 

termasuk dalam jenis alat peraga. Tabung perkalian berwarna adalah media yang 

digunakan untuk menunjang pembelajaran matematika materi perkalian.  
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Media tabung berwarna ini terbuat dari kayu, pipa paralon, kain flanel, dan 

velcro. Media tabung perkalian berwarna ini menggunakan stik atau kayu berwarna, 

tujuan penggunaan warna  adalah untuk menarik perhatian siswa sehingga siswa 

mau dan aktif dalam pembelajaran yang dilakukan. Siswa bisa memilih warna yang 

disuka dan diinginkan.  Media tabung perkalian berwarna ini khusus untuk materi 

perkalian bilangan cacah sehingga hanya bisa digunakan untuk bilangan positif 

saja. Media tabung perkalian berwarna ini juga menggunakan velcro untuk 

menempelkan angka soal maupun jawaban, sehingga siswa dapat mengotak-atik 

serta menemukan jawaban sesuai dengan soal yang sudah dikerjakan.  

Langkah-langkah pembuatan media tabung perkalian berwarna ini meliputi: 

1) Menyiapkan alat dan bahan seperti gergaji, paku, palu, skrup, engsel pintu 

kayu, pipa paralon, velcro, kain flanel, lem kayu dan cat kayu. 

2) Memotong paralon yang berdiameter 8 cm dan tinggi 8 cm yang berjumlah 11 

tabung, beri warna 10 tabung menggunakan warna-warna cerah seperti oranye, 

biru, hijau, merah muda, dan ungu. Kemudian beri warna 1 tabung dengan 

warna putih lalu berikan corak menggunakan warna-warna cerah. 

3) Memotong kayu dan membentuknya menjadi balok dengan panjang 50 cm, 

lebar 25 cm, dan tinggi 12 cm. 

4) Satukan kayu yang sudah dibentuk menjadi tabung dengan kayu yang 

berbentuk balok menggunakan paku. Susun tabung menjadi bentuk 2 tabung 

vertikal, 5 tabung horizontal, dan 1 tabung bercorak diletakkan di tengah ujung 

kanan . 
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5) Memotong dan membentuk kayu menjadi sebuah laci dengan ukuran panjang 

48 cm, lebar 23 cm, dan tinggi 8 cm. Beri sebuah sekat yang terbuat dari kayu 

dengan lebar 21 cm dan tinggi 6 cm. Pasang di dalam laci dengan jarak 7 cm. 

6) Membuat stik yang terbuat dari kayu kemudian dibentuk menyerupai sumpit 

dengan panjang 12 cm sebanyak 100 buah.  

7) Memotong kayu dan membentuk lingkaran dan persegi berukuran 5 cm 

sebanyak 54 buah. 

8) Warnai stik dan potongan kayu berbentuk persegi dan lingkaran menggunakan 

cat kayu dengan. 

9) Potong kain flanel dan bentuk angka mulai dari angka 0 sampai angka 9 

masing-masing angka berjumlah 5 potongan kain. 

10) Tempelkan 5 buah velcro bagian pengait ke kayu yang berbentuk balok 

disamping tabung, letak velcro satu sama lain harus memiliki jarak minimal 1 

cm. 

11) Tempelkan velcro bagian benang pada potongan kayu yang berbentuk 

lingkaran dan persegi. 

12) Tempelkan kain flanel yang sudah berbentuk angka ke potongan kayu yang 

berbentuk persegi dan lingkaran. 

13) Masukkan stik ke dalam laci yang berukuran kecil dan masukkan potongan 

angka ke dalam laci yang berukuran besar. 
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B. Kajian Peneliti yang Relevan 

Pada penelitian ini peneliti menemukan penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan Erna Yuniawati 

pada tahun 2016 yang meneliti mengenai “Peningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Materi Perkalian Melalui Media Corong Berhitung Di Kelas II Semester II 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Blotongan Salatiga Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

Matematika materi perkalian melalui media Corong behitung bagi siswa kelas II 

semester II MI Ma’arif Blotongan Sidorejo Salatiga Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Hasil dari penelitian 

ini mencapai keberhasilan yang dibuktikan dengan adanya peningkatan dari siklus 

I ke siklus II. Pada siklus I ini nilai yang tuntas sesuai KKM sebanyak 9 siswa atau 

40,90% dan nilai rata-rata yang diperoleh 65,90. Sedangkan pada siklus II nilai 

yang tuntas sebanyak 19 Siswa atau 86,36% dan nilai rata-rata yang diperoleh 84,1. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian 

mengenai media pembelajaran matematika materi perkalian untuk siswa kelas II 

SD. Perbedaan dari penelitian ini adalah metode penelitian dan media yang 

digunakan, metode penelitian yang digunakan pada penelitian relevan ini adalah 

penelitian tindakan kelas sedangkan metode penelitian yang digunakan peneliti 

adalah metode penelitian dan pengembangan serta media yang digunakan dan 

dikembangkan. 

Penelitian yang dilakukan Theodora Dian Widyaningrum pada tahun 2017 

yang meneliti mengenai “Pengembangan Alat Peraga Montessori Materi Perkalian 

untuk Siswa Kelas II SD”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri 
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alat peraga montessori yang dikembangkan untuk menentukan konsep dan hasil 

perkalian pada siswa kelas II SD serta pengembangan alat peraga montessori dalam 

menentukan konsep dan hasil perkalian pada siswa kelas II SD. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model 

pengembangan Borg and Gall. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan 

kualitatif. Produk yang dikembangkan rata-rata memperoleh skor 3,79 dengan 

kategori layak digunakan yang di peroleh dari ahli montessori, guru senior, dan 

guru kelas II. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah penelitian mengenai pengembangan media pembelajaran matematika materi 

perkalian untuk siswa kelas II SD dan metode penelitian yang digunakan sama yaitu 

penelitian dan pengembangan. Perbedaan dari penelitian ini adalah media yang 

akan dikembangkan. 

Penelitian Ika Ratih Sulistiani pada tahun 2016 yang meneliti mengenai 

“Pembelajaran Matematika Materi Perkalian dengan Menggunakan Media Benda 

Konkret (Manik–Manik dan Sedotan) untuk Meningkatkan Hasil Belajar  Siswa 

Kelas 2 SD Dinoyo 1 Malang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar pada siswa terutama pada pelajaran matematika 

khususnya perkalian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. 

Hasil dari penelitian ini adalah nilai rata-rata kelas mencapai peningkatan pada 

setiap siklus. Pada siklus I memperoleh nilai rata-rata siswa 64,7 dengan presentase 

hasil belajar 62,5% siswa tuntas sebanyak 10 siswa dari 16 siswa, sedangkan pada 

siklus II nilai rata-rata siswa meningkat hingga 78,1 dengan presentase hasil belajar 

87,5% siswa tuntas sebanyak 14 siswa dari 16 siswa. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian mengenai media 
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pembelajaran matematika materi perkalian untuk siswa kelas II SD. Perbedaan dari 

penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan serta media yang digunakan 

dan dikembangkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian relevan ini 

adalah penelitian tindakan kelas sedangkan metode penelitian yang peneliti 

gunakan adalah metode penelitian dan pengembangan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang paling penting karena 

matematika dapat digunakan sebagai pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Matematika di sekolah dasar khususnya pada materi perkalian masih menjadi 

pokok bahasan yang penting karena masih terdapat siswa sekolah dasar yang belum 

menguasai perkalian secara maksimal, selain itu media untuk menunjang 

pembelajaran perkalian di kelas II sekolah dasar belum mendukung. Media tabung 

perkalian berwarna dikembangkan untuk digunakan dalam pembelajaran perkalian 

di kelas II sekolah dasar, supaya pembelajaran perkalian yang dilakukan menjadi 

lebih mudah dipahami dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Berdasarkan 

paparan diatas, maka peneliti menyusun kerangka pikir penelitian sebagai berikut:    
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Masalah Di lapangan:  

Kurangnya pemahaman siswa pada materi perkalian dan kurangnya media pembelajaran 

pada materi perkalian untuk siswa kelas II SD 

Kondisi Ideal:  

Pada setiap pembelajaran seharusnya 

guru menggunakan media pembelajaran 

dalam proses kegiatan pembelajaran 

untuk mempermudah siswa  dalam 

memahami materi pembelajaran 

Analisis Kebutuhan: 

- SDN Tulusrejo 2 Malang siswa kurang

memahami konsep perkalian  dan guru

hanya menggunakan media sedotan.

- SDN Sumbersari 1 Malang siswa

kurang memahami konsep perkalian

dan guru tidak menggunakan media

pembelajaran

Solusi Permasalahan: 

Pengembangan Media Tabung Perkalian Berwarna pada Materi Perkalian untuk Siswa 

Metodologi Penelitian: 

Model penelitian yang digunakan adalah model ADDIE yang memiliki 5 tahap yaitu 

analisis (analyze), perancangan (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation) 

Hasil Penelitian: 

1. Media tabung perkalian berwarna pada materi perkalian untuk siswa kelas II sekolah

dasar.

2. Kelayakan media tabung perkalian berwarna pada materi perkalian untuk siswa kelas II

sekolah dasar.


