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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

A.  Kajian Teori 

1. Matematika 

Matematika salah satu mata pelajaran yang memiliki peran sangat 

penting bagi pendidikan. Matematika dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan 

untuk memecahkan masalah, seperti berhitung (Lestari, 2014 : 238). Selain itu 

matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang digunakan untuk 

menentukan keberhasilan siswa (Hendratni & Budiharti, 2017 :100). 

Keberhasilan ini dibuktikan dengan pemahaman siswa tentang materi 

matematika. Matematika sangat dibutuhkan sehingga wajib diberikan kepada 

siswa mulai jenjang Sekolah Dasar (SD). 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan di Sekolah Dasar untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir logis, sistematis, kritis, 

dan kreatif serta memiliki kemampuan bekerja sama (Putri, 2014: 65). 

Kemampuan ini dapat digunakan dalam memecahkan masalah yang ada di 

kehidupan sehari-hari sehingga siswa akan mudah dalam menyelesaikannya. 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa matematika 

merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan mulai jenjang pendidikan SD. 

Matematika dapat digunakan untuk membekali siswa kemampuan berfikir logis, 

kritis, sistematis yang dapat digunakan dalam menentukan keberhasilan siswa 

pada saat ujian akhir. 
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2. Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar (SD) 

a. Pengertian Pembelajaran Matematika SD 

Pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan siswa untuk 

memberikan stimulus kepada siswa dalam proses belajar. Menurut Amir 

(2014 : 74) pembelajaran matematika SD yaitu kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan guru dan siswa dengan serangkaian kegiatan terencana agar 

siswa mendapatkan pengetahuan tentang matematika yang telah dipelajari. 

Pengetahuan matematika siswa didapatkan dari pembelajaran matematika SD 

yang telah dilaksanakan. Pembelajaran matematika yang diajarkan di SD 

terdiri dari berbagai materi matematika seperti pembagian, perkalian, dll. 

Pembelajaran matematika SD merupakan proses belajar mengajar 

antara siswa dan guru untuk membantu mengembangkan kreativitas berfikir 

dalam meningkatkan kemampuan berfikir serta kemampuan mengolah 

pengetahuan baru yang dimiliki siswa (Susanto, 2016 : 186). Berdasarkan 

pengertian tersebut pembelajaran bukan didominasi oleh guru, namun 

pembelajaran lebih menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran guna 

membangun kemampuan berfikir dan kemampuan mengola pengetahuan 

baru yang telah dimiliki oleh siswa.  

Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika SD merupakan pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa 

dalam melaksanakan proses belajar guna meningkatkan kemampuan berfikir 

serta kemampuan mengolah pengetahuan yang ada pada diri siswa. Menurut 

peneliti sendiri pembelajaran matematika yaitu kegiatan belajar oleh guru dan 

siswa yang dilakukan di lingkungan belajar untuk memperoleh atau 
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menambah ilmu dan pengetahuan baru yang belum dimiliki oleh siswa 

tentang konsep matematika. 

 

b. Langkah Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar (SD) 

Pada pembelajaran seharusnya guru mengajarkan matematika dengan 

menerapkan konsep-konsep terlebih dahulu. Menanamkan konsep 

matematika sejak dini akan memudahkan siswa dalam memahami suatu 

materi. Menurut Heruman, (2007 : 3) langkah yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran yang menekankan pada konsep-konsep matematika sebagai 

berikut : 

1) Penanaman Konsep Dasar (Penanaman Konsep) 

Pembelajaran dalam penanaman konsep dasar merupakan suatu 

jembatan yang dapat menghubungkan antara kemampuan kognitif siswa 

yang konkret dengan konsep matematika yang abstrak. Dalam kegiatan 

penanaman konsep dasar media pembelajaran merupakan salah satu alat 

yang dapat digunakan dalam membantu kemampuan pola pikir siswa. 

2) Pemahaman Konsep 

Pembelajaran pemahaman konsep ini bertujuan agar siswa dapat 

memahami konsep matematika. Pembelajaran pemahaman konsep 

merupakan lanjutan dari pembelajaran penanaman konsep yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

3) Pembinaan Keterampilan 

Pembelajaran pembinaan keterampilan merupakan lanjutan dari 

penanaman konsep dan pemahaman konsep. Pada pembelajaran 
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pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa  pembelajaran 

yang ditekankan pada konsep-konsep matematika yang konkret akan 

memudahkan siswa SD dalam memahami materi. Selain itu pembelajaran 

ini akan memudahkan siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika yang 

selama ini dianggap sulit.  

  

c. Tujuan Pembelajaran Matematika SD 

Tujuan pembelajaran matematika yaitu agar siswa lebih terampil 

dalam menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari 

(Heruman 2007 : 2). Konsep-konsep matematika dapat dipahami dengan 

mudah ketika matematika disajikan dengan bentuk yang konkret setelah itu 

semi konkret dan siswa akan dapat berfikir dengan abstrak. Tidak hanya 

terampil dalam menggunakan konsep matematika tetapi pembelajaran 

matematika SD dapat membentuk siswa lebih terampil dalam matematika. 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 tentang 

standar isi dalam (Standar Isi, 2006 : 417) tujuan pembelajaran matematika 

yaitu  

1) Siswa mampu memahami konsep matematika, siswa mampu 

menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan menerapkan konsep dalam 

memecahkan masalah matematika. 

2) Siswa mampu bernalar pada pola, sifat dan gagasan pada matematika. 

3) Siswa mampu memecahkan masalah, merancang, menyelesaikan 

model dan menafsirkan hasil yang telah diperoleh. 

4) Siswa mampu mengkomunikasikan gagasan menggunakan simbol 

tabel, diagram dan media untuk memperjelas suatu masalah. 

5) Siswa memiliki sikap menghargai manfaat matematika dalam 

kehidupan. 
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Berdasarkan paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran matematika yaitu agar siswa dapat berfikir kritis dalam 

menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan matematika 

dikehidupan sehari-hari, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian. Serta pembelajaran matematika mengajarkan siswa agar lebih 

terampil dalam menggunakan konsep matematika dengan tepat 

dikehidupannya. 

 

3. Pembagian Bilangan Cacah 

a. Pengertian Pembagian 

Materi matematika yang sering digunakan dalam memecahkan 

persoalan yang ada pada kehidupan sehari-hari yaitu pembagian. Pembagian 

memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan maupun pendidikan. 

Pembagian sama dengan pengurangan berulang yang dilakukan hingga 

hasilnya 0 (nol). Haryono dkk, (2014:4) mengatakan pembagian adalah jika 

a : b = ... yang berarti ada sekumpulan benda sebanyak a yang dibagi rata 

(yang sama banyak dalam b kelompok), cara pembagiannya dilakukan 

dengan pengambilan berulang sebanyak b sampai habis dengan setiap 

pengambilan dibagi rata ke semua b kelompok. Banyaknya pengambilan ini 

ditunjukkan dari hasil yang didapatkan kelompok yaitu c. Hasil bagi c 

merupakan banyaknya pengambilan atau banyaknya anggota yang dimuat 

oleh masing-masing kelompok.  

Menurut Heruman (2007 : 26) pembagian merupakan lawan dari 

perkalian dan pembagian dapat disebut dengan pengurangan berulang. 
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Pembagaian sama dengan pengurangan berulang yang dilakukan hingga 

hasilnya 0 (nol). Syarat yang harus dimiliki siswa dalam belajar pembagian 

yaitu perkalian dan pengurangan. Perkalian dan pengurangan akan 

memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal pembagian.  

Berdasarkan paparan di atas bahwa materi yang ada pada mata 

pelajaran matematika salah satunya yaitu pembagian. Pembagian akan mudah 

dipahami siswa ketika siswa sudah pandai dalam materi pengurangan. 

 

b. Penyelesaian Pembagian Bilangan Cacah 

Pembagian bilangan cacah dapat diselesaikan dengan bebagai cara. 

Menurut Heruman (2007 : 27) menyebutkan ada dua penyelesain dalam 

pembagian bilangan cacah : 

1) Banyak orang yang mengatakan bahwa pembagian merupakan kebalikan 

dari perkalian. Hal ini dibuktikan dengan pembagian yang dapat 

diselesaikan dengan cara kebalikan perkalian. 

Contoh : 

a : b = c atau c x b = a atau b x c = a 

2) Pembagian sama dengan pengurangan berulang. Pembagian dapat 

diselesaikan dengan cara pengurangan berulang karena pembagian bisa 

diselesaikan dengan cara pengurangan berulang yang dilakukan sampai 

hasilnya 0 (nol).  

Contoh :  

a : b = a – b – b – b – b – b = 0 atau a : b = c 
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Menurut Haryono, dkk (2014 : 65) pembagian bilangan cacah dapat 

diselesaikan dengan cara yang lain seperti pembagian dengan himpunan.  

Contoh : 

Rani memiliki anggota kelompok 20, kemudian kelompok tersebut dibagi 

menjadi 4 kelompok kecil. Maka cara yang dapat dilakukan yaitu  

 

 

 

Dari gambar di atas diketahui ketika pembagian dilakukan dengan 

pembagian himpunan maka himpunan yang anggotanya 20 tersebut 

terpecah menjadi 4 himpunan yang setiap himpunan memiliki 5 anggota.  

Berdasarkan paparan di atas dapat simpulkan bahwa banyak cara 

yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pembagian. Pembagian dapat 

diselesaiakan menggunakan cara pembagian lawan dari perkalian, 

pembagian dengan cara pengurangan berulang yang dilakukan hingga 

hasilnya 0 (nol) dan pembagian dengan himpunan. 

 

4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Media berasal dari bahasa latin medium  dan secara hafiniah berarti 

perantara atau pengantar. Media berarti alat yang dapat digunakan sebagai 

pengantar atau perantara pesan atau informasi. Secara lebih khusus media 

adalah alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dalam 
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pembelajaran (Sanaky, 2015 : 3). Pembelajaran dapat berjalan secara efektif 

jika menggunakan alat bantu berupa media pembelajaran.  

Menurut Smaldino,dkk ( 2011 : 7) media merujuk pada apa saja yang 

membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima, media 

memiliki kategori yang sangat luas seperti teks, audio, visual, video, 

perekayasa serta orang-orang. Sedangkan menurut  Sadiman, dkk (2008 : 19) 

media adalah perangkat lunak berisi pesan atau informasi pendidikan yang 

dibiasa disajikan dengan mengguanakan peralatan. Media pembelajaran 

dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terkait materi pelajaran. 

Media pembelajaran akan memberikan kontribusi positif dalam suatu 

pembelajaran. Media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang 

dipelajari akan memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan suatu alat yang dapat digunakan guru dalam 

menyampaikan informasi atau materi pembelajaran sehingga proses belajar 

mengajar menjadi efektif.  Media yang digunakan harus disesuaikan agar 

siswa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan.  

 

b. Jenis Media Pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar guru menggunakan media sebagai alat 

bantu dalam menyampaikan informasi terkait materi yang diajarkan. Media 

yang digunakan sangat beragam tergantung materi yang diajarkan. Media 

yang digunakan harus disesuaikan dengan materi yang ada agar 
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pembelajaran menjadi efektif. Menurut Haryono, (2015 : 53) media 

pembelajaran berdasarkan jenis dan penyajian dibagi menjadi dua yaitu  

1) Alat Peraga 

Alat yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi 

dalam suatu proses belajar mengajar. Alat peraga merupakan 

seperangkat benda konkret yang dibuat dengan sengaja dan digunakan 

untuk menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep materi. Benda 

konkret seperti alat peraga harus dapat diotak atik, dipermainkan, dll. 

Alat peraga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

a) Benda sebenarnya yaitu media nyata yang dapat dilihat langsung 

oleh siswa yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan atau 

memahami suatu konsep materi.  

Contoh : alam, tumbuhan, manusia, dll. 

b) Presentasi yaitu media yang disajikan dalam bentuk tulisan maupun 

verbal.  

Contoh : catatan guru di papan tulis, bacaan yang ada di mading, 

bahan aja cetak (lks, modul, koran), dll. 

c) Presentasi grafis yaitu media yang disajikan dalam bentuk grafis. 

Contoh : gambar, lukisan, peta, dll. 

d) Gambar diam yaitu media yang menyerupai bentuk aslinya. 

Contoh : gambar, hasil foto, dll. 

e) Model yaitu media berupa benda tiruan tentang suatu objek. 

f) Alat tiruan yaitu media yang dibuat sesuai dengan aslinya. 

Contoh : globe, boneka, dll. 
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Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran memiliki banyak jenis. Media pembelajaran yang 

digunakan dalam suatu proses belajar mengajar harus disesuaikan dengan 

materi yang akan diajarkan. Ketika media yang digunakan sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan maka siswa akan lebih mudah dalam 

memahami materi tersebut. 

2) Media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Media TIK merupakan media yang dapat digunakan guru untuk 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Media TIK 

berfungsi sebagai bahan atau referensi ilmu pengetahuan yang dapat 

diakses melalui fasilitas TIK. Media TIK dijalankan oleh sebuah 

komputer atau alat elektronik lainnya.  

Menurut Smaldino,dkk ( 2011 : 161) komputer merupakan salah 

satu teknologi terpenting yang dapat digunakan dalam pendidikan. 

Komputer dapat digunakan guru sebagai alat bantu menyampaikan 

informasi tentang materi yang dipelajari. 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa jenis media 

yang dapat digunakan guru sebagai alat bantu dalam pembelajaran sangat 

beragam. Media alat peraga dan media TIK salah satu alat bantu yang 

dapat digunakan guru dalam menyampaikan informasi terkait materi 

sehingga siswa akan mudah dalam memahami materi pada mata 

pelajaran. 
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c. Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki banyak fungsi bagi guru. Menurut 

Sundayana, (2016 : 7-8) Fungsi media pembelajaran yaitu  

1) Memberikan pedoman, arah untuk mencapai tujuan 

2) Menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik 

3) Memberikan kerangka sistematis mengajar dengan baik 

4) Memudahkan kendali pengajar terhadap materi pelajaran 

5) Membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian materi pelajaran 

6) Membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar 

7) Meningkatkan kualitas pengajaran 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran bagi pengajar yaitu dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

mencapai tujuan pembelajaran dan dapat digunakan untuk mempermudah 

guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan agar siswa menjadi lebih 

aktif sehingga pembelajaran menjadi efektif. Selain itu guru akan lebih 

percaya diri dalam mengajar dan dapat meningkatkan kualitas guru sebagai 

pengajar. 

Tidak hanya bagi guru, tetapi media pembelajaran sangat banyak 

manfaatnya bagi siswa. Fungsi media pembelajaran bagi siswa yaitu  

1) Meningkatkan motivasi belajar pembelajaran 

2) Memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajaran 

3) Memberikan struktur materi pelajaran dan memudahkan pembelajaran 

untuk belajar 
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4) Memberikan inti informasi, pokok-pokok secara sistematik sehingga 

memudahkan pembelajaran untuk belajar 

5) Merangsang pembelajaran untuk berfokus dan beranalisis 

6) Menciptakan kondisi dan situsi belajar tanpa tekanan  

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan, media pembelajaran 

sangat berperan dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran yang 

menggunakan media sebagai alat bantu menyampaikan informasi akan 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam memahami materi yang di 

pelajari. Tidak hanya itu pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih 

bervariasi sehingga siswa dalam pembelajaran tidak akan merasa bosan dan 

tertekan. Materi pembelajaran akan lebih mudah dipahami siswa karena 

konsep-konsep yang ada pada media pembelajaran lebih jelas dan nyata.  

 

d. Syarat dan Kriteria Media Alat Peraga 

Menurut Rusefendi dalam Sundayana (2016:18) beberapa persayatan 

media yaitu sebagai berikut. 

1) Media memiliki sifat tahan lama tidak mudah rusak 

2) Bentuk serta warna menarik untuk dilihat 

3) Media harus sederhana dan mudah untuk digunakan 

4) Media memiliki ukuran yang sesuai tidak terlalu besar dan tidak terlalu 

kecil 

5) Media harus menyajikan konsep matematika baik dalam bentuk real, 

gambar, atau diagram. 

6) Media harus sesuai dengan konsep matematika 
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7) Media dapat digunakan untuk memperjelas konsep matematika. 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran harus memiliki sifat tahan lama sehingga dapat digunakan 

setiap pembelajaran. Selain itu media harus berisikan konsep matematika 

dengan benar agar dapat memperjelas konsep matematika.  

 

e. Media Magic Drawer 

Media pembelajaran jika dilihat dari jenis serta cara penyajian ada 

dua yaitu alat peraga dan media ternologi informasi komunikasi (Haryono, 

2015 : 53). Alat peraga digunakan dalam melaksanakan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan siswa. Alat peraga merupakan benda yang di 

rancang secara konkret yang dapat digunakan untuk membantu 

menanamkan konsep-konsep pembelajaran.  

Alat peraga yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi 

suatu materi pembelajaran matematika materi pembagian yaitu media magic 

drawer. Media magic drawer merupakan media pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Media 

magic drawer terbuat dari kayu yang di bentuk seperti laci. 

Dalam pembuatan media magic drawer terdapat alat dan bahan yang 

digunakan dalam membuat media agar media lebih menarik. Alat dan bahan 

tersebut yaitu : 

1) Alat  : palu, paku, gergaji, pernis, amplas. 

2) Bahan : kayu, manik-manik dan angka 0-10. 
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Setelah alat dan bahan tersedia, langkah selanjutnya yang dapat 

dilakukan yaitu membuat media magic drawer, langkah –langkah dalam 

membuat media ini meliputi : 

1) Potong kayu menggunakan gergaji sesuai dengan ukuran yang 

diinginkan 

2) Amplas kayu agar lebih halus 

3) Beri pernis agar kayu terlihat lebih menarik dan tahan lama 

4) Bentuk potongan kayu sesuai dengan keinginan, diberi lobang dan 

diberi pembatas di dalam laci dengan jumlah 50 sehingga berbentuk 

kotak-kotak. 

5) Satukan beberapa kayu yang telah dibentuk menjadi sebuah laci yang 

menarik. 

6) Setalah media terbentuk beri hiasan seperti kain flanel yang berwarna 

dipotong setelah itu di tempel pada kayu menggunakan lem tembak. 

7) Potong pita perekat diatas 50 lobang 

8) Buat potongan pita perekat dengan jumlah 50 dan lapisi dengan kain 

flanel berwarna. 

9) Setelah laci terbentuk letakkan manik-manik dan angka 0-9 pada tempat 

yang telah disediakan. 

10) Siapkan buku panduan yang dapat digunakan dalam memainkan media 

magic drawer tersebut pada tempat yang telah disediakan. 

11) Terakhir yaitu beri stiker pada media. 
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5. Karakteristik Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar (SD) 

Menurut piaget dalam djaali (2012 : 70) tingkat perkembangan anak itu 

terbagi menjadi 4 tahap : 

a. Tahap sensori-motorik, anak berada pada usia 0-2 tahun. 

b. Tahap berfikir operasional, anak berada pada usia 2-7 tahun. 

c. Berfikir operasional konkret, anak berada pada usia 7-11 tahun. 

d. Berfikir operasional formal, anak berada pada usia 11-15 tahun. 

Berdasarkan teori di atas bahwa siswa kelas 2 Sekolah Dasar (SD) berada 

pada usia antara 7-11 tahun. Pada usia 7-11 tahun anak berada pada tahap 

berfikir operasinal konkret. Pada tahap ini anak dapat menyelesaikan masalah 

yang bersifat konkret. Tahap operasional konkret merupakan tahap transisi 

antara tahap praoperasional dengan tahap berfikir formal.  Pada tahap ini cara 

berfikir anak berhubungan dengan sesuatu yang konkret dan masalah yang 

abstrak belum dapat terselesaikan. 

 

B.  Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan yang pertama mengenai pengembangan media magic 

drawer didukung oleh penelitian Suharmanto, skripsi tahun 2014 dengan judul 

Pengembangan Media Pembelajaran Papan Hitung Pembagian Pada Mata Pelajaran 

Matematika Sekolah Dasar Kelas 2. Persamaan dari penelitian yang dilakukan 

peneliti dengan peneliti Suharmanto yaitu sama-sama mengembangkan media 

pembelajaran pada materi pembagian kelas 2 Sekolah Dasar. Perbedaanya yaitu 

pada penelitian Suharmanto media digunakan pada materi perkalian dan pembagian 

sedangkan peneliti mengembangkan media yang hanya digunakan untuk materi 
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pembagian. Model yang digunakan oleh penelitian Suharmanto yaitu model borg 

and gall sedangkan model yang digunakan peneliti yaitu model ADDIE.  

Penelitian relevan yang kedua mengenai pengembangan media magic 

drawer didukung oleh penelitian Sugeng Hernanto, jurnal tahun 2016 dengan judul 

Alat Peraga Kotak Belajar Ajaib (KOBELA) dalam Pembelajaran Matematika 

Materi Perkalian dan Pembagian Sekolah Dasar. Persamaan dari penelitian yang 

dilakukan peneliti dengan peneliti Sugeng Hernanto yaitu sama-sama 

menggunakan media pembelajaran pada materi pembagian kelas 2 Sekolah Dasar. 

Perbedaanya yaitu pada penelitian Sugeng Hernanto media digunakan pada materi 

perkalian dan pembagian sedangkan peneliti mengembangkan media yang hanya 

digunakan untuk materi pembagian. Media yang dikembangkan juga tidak sama 

dengan yang dikembangkan oleh peneliti. 

Penelitian relevan yang ketiga mengenai pengembangan media magic 

drawer didukung oleh penelitian Ammatus Sholihah, skripsi tahun 2016 dengan 

judul Pengembangan Multimedia Interaktif pada Materi Perkalian dan Pembagian 

Bilangan Kelas 2 SD. Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan 

penelitian Ammatus Sholihah yaitu sama-sama mengembangkan media 

pembelajaran pada materi pembagian kelas 2 Sekolah Dasar. Perbedaanya yaitu 

pada penelitian Ammatus Sholihah media digunakan pada materi perkalian dan 

pembagian sedangkan peneliti mengembangkan media yang hanya digunakan 

untuk materi pembagian. Media yang digunakan juga tidak sama dengan yang 

dikembangkan oleh peneliti. Model yang digunakan oleh penelitian Ammatus 

Sholihah yaitu model borg and gall sedangkan model yang digunakan peneliti yaitu 

model ADDIE. 
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C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian dapat digambarkan pada bagan di bawah ini. 

   Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kondisi Ideal 

Pada setiap pembelajaran seharusnya 

guru menggunakan media 

pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar yang dapat di gunakan 

untuk memudahkan siswa memahami 

materi pelajaran 

Kondisi di Lapangan 

Dalam Proses belajar mengajar guru 

menggunakan media pembelajaran 

tetapi media bersifat tidak tahan lama 

Solusi Permasalahan 

Pengembangan media pembelajaran magic drawer dan bagaimana respon pengguna 

terhadap media magic drawer 

Analisis Kebutuhan 

Di SDN Torongrejo 1 Batu Guru 

menggunakan media pembelajaran 

berupa biji-bijian saat pembelajaran 

Metodologi Penelitian 

Model pengembangan yang digunakan peneliti yaitu model pengembangan ADDIE 

(Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation) 

Hasil yang Diharapkan 

Media magic drawer pada materi pembagian untuk siswa kelas 2 SD 

Analisis Kebutuhan 

Di SDN Mojolangu 1 Malang Guru 

menggunakan media pembelajaran 

berupa stik saat pembelajaran 

Masalah 

Kurangnya media pembelajaran yang di miliki oleh sekolah 


