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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan interaksi dua arah yang dilakukan oleh guru 

dan siswa secara intens dan terarah menuju pada suatu tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya (Trianto,2010:17). Pembelajarn merupakan tahapan perubahan 

seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman 

dan interaksi dengan lingkungan yang melihatkan proses kognitif (Muhibbin, 

2007:92). Menurut (Susanto, 2013:19) pengertian pembelajaran merupakan 

proses yang membantu siswa agar dapat belajar dengan baik.  

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak tentang 

penalaran logis dan masalah – masalah yang berhubungan dengan bilangan. 

(Prihandoko, 2006:6). Menurut Soedjadi (dalam Muhsetyo, 2008:1.2) 

menyatakan bahwa keabstrakan matematika karena objek dasarnya abstrak, 

yaitu fakta, konsep, operasi dan prinsip. Rusfendi (dalam heruman 2012:1) 

Matematika adalah bahasa simbol ilmu deduktif yang menolak pembuktian 

secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi. 

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan 

interaksi dua arah antara guru dan siswa dengan melibatkan lingkungan 

disekitar dengan tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan untuk melihatkan 

pengetahuan yang ada. Pembelajaran matematika merupakan kegiatan belajar 
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mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam mempelajari ilmu 

pengetahuan yang bersifat abstrak tentang penalaran logis yang berhubungan 

dengan bilangan dalam kehidupan sehari – hari. Sehingga, siswa dapat belajar 

dengan ilmu pengetahuan yang logis dan mempelajari bilangan dalam 

kehidupan sehari – hari. 

 

2. Operasi Perkalian 

a. Pengertian Perkalian 

Perkalian adalah bentuk lain dari penjumlahan berulang (Soesilowati, 

2011:35). Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau 

lebih menjadi suatu bilangan yang merupakan jumlah (Supariadi, 2013:30). 

Menurut Runtuhkhu, dkk. (2014:117) operasi perkalian seperti operasi 

bilangan lainnya, perkalian berguna untuk memecahkan masalah dalam 

dunia nyata. 

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa operasi perkalian merupakan 

penjumlahan ulang. Pada prinsipnya perkalian sama dengan penjumlahan 

secara berulang yang dilakukan dengan cara menambahkan sekelompok 

bilangan atau lebih. Penjumlahan berulang jumerupakan bagian dari situasi 

nyata untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari – hari. Sehingga 

perkalian dengan penjumlahan berulang memudahkan siswa unutk 

melakukan operasi hitung perkalian.  

b. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian dalam Materi Perkalian 
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Materi perkalian dasar untuk anak tungrahita kelas V SD memiliki 

kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai oleh siswa. Kompetensi 

dasar dan indikator yang harus dicapai adalah sebagai berikut : 

1) Kompetensi Dasar : Menemukan hasil operasi perkalian (melalui 

kegiatan menghitung) dengan menggunakan benda – benda konkret. 

2) Indikator   : Melakukan operasi perkalian dengan 

menggunakan benda – benda konkret. 

3) Kelas   : V 

4) Materi Pokok  : Perkalian angka 1-10 

5) Jenis ABK  : Tunagrahita 

 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan segala bentuk perangsang dan alat 

yang disediakan guru untuk mendorang siswa belajar secara cepat, tepat, 

mudah, benar dan tidak terjadinya verbalisme (Hanafiah & Suhana, 2010:59). 

Selain pendapat tersebut, (Prihatin, 2008:50) menerangkan bahwa media 

pembelajaran adalah media yang dapat digunakan untuk membantu siswa di 

dalam memahami dan memperoleh informasi yang dapat didengar ataupun 

dilihat oleh panca indera sehingga pembelajaran dapat berhasil guna dan 

berdaya guna. 

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan alat dan sumber yang digunakan untuk merangsang perhatian 

siswa. Media pembelajaran juga dapat mendorong siswa belajar dengan 
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mudah dan cepat unutk belajar dalam memahami informasi yang diperoleh 

dari media pembelajaran tersebut. Media pembelajaran sebagai perantara 

dalam penyampaian materi yang berhubungan dengan media pembelajaran. 

Sehingga siswa memiliki ketertarikan untuk belajar dan pembelajaran bisa 

berjalan dengan efektif dan interaktif 

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki manfaat antara lain : memperjelas proses 

pembelajaran, meningkatkan ketertarikan dan interaktivitas siswa, 

meningkatkan efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil 

belajar siswa, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di tempat mana 

saja dan kapan saja, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan 

proses belajar, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif, 

mengkonkretkan materi yang abstrak, membantu mengatasi keterbatasan 

panca indera manusia, menyajikan objek pelajaran berupa benda atau 

peristiwa langka dan berbahaya ke dalam kelas, dan meningkatkan daya 

retensi siswa terhadap materi pembelajaran (Suprihatiningrum ,2013:321). 

Selain itu, (Aqib, 2013:51) mengungkapkan manfaat umum media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 1) Menyeragamkan penyampaian 

materi. 2) Pembelajaran lebih jelas dan menarik. 3) Proses pembelajaran lebih 

interaksi. 4) Efisisensi waktu dan tenaga. 5) Meningkatkan kualitas hasil 

belajar 6) Belajar dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. 7) 

Menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan materi belajar. 8) 

Meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif. 
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Pendapat diatas dapat diketahui bahwa media pembelajaran memiliki 

manfaat yaitu dapat memperjelas informasi yang disampaikan. Media belajar 

juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan menarik perhatian siswa 

dalam proses kegiatan belajar di kelas dengan aktif. Siswa juga akan memiliki 

motivasi yang tinggi untuk belajar di kelas dengan menggunakan media 

belajar. Sehingga guru lebih mudah untuk mengarahkan minat belajar siswa 

pada materi yang diberikan oleh guru. 

c. Jenis – jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki beberapa jenis yang diklarifikasikan oleh 

para ahli. Media pembelajaran menurut Bretz (dalam Widyastuti dan 

Nurhidayati, 2010:17-18) mengklasifikasikan media ke dalam tujuh 

kelompok yaitu: 

1) Media audio, seperti: siaran berita bahasa Jawa dalam radio, sandiwara 

bahasa Jawa dalam radio, tape recorder beserta pita audio berbahasa 

Jawa. 

2) Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri 

3) Media visual diam, seperti: foto, slide, gambar. 

4) Media visual gerak, seperti: film bisu, movie maker tanpa suara, video 

tanpa suara 

5) Media audio semi gerak, seperti: tulisan jauh bersuara 

6) Media audio visual diam, seperti: film rangkai suara, slide rangkai suara 

7) Media audio visual gerak, seperti: film dokumenter tentang kesenian 

Jawa atau seni pertunjukan tradisional, video kethoprak, video wayang, 

video campursari. 
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Menurut Henich (dalam Widyastuti dan Nurhidayati, 2010:19) 

mengklasifikasikan media secara lebih sederhana, yaitu: 

1) Media yang tidak diproyeksikan 

2) Media yang diproyeksikan 

3) Media audio 

4) Media video 

5) Media berbasis komputer 

6) Multimedia 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai jenis – jenis media 

pengajaran maka dapat disimpulkan bahwa media dikategorikan menjadi 

tujuh jenis media. Jenis – jenis media yaitu media audio, media visual, media 

audio visual dan multimedia. Media yang digunakan untuk anak sekolah 

dasar rata – rata menggunakan media visual, karena tidak semua sekolah 

memiliki fasilitas yang ada LCD. Siswa akan lebih mudah untuk belajar 

dengan menggunakan salah satu jenis media. 

 

4. Marble Counting 

a. Pengertian Marble Counting 

Marble Counting  berasal dari bahasa ingggris yang berarti “kelereng-

perhitungan”. Secara harfiah Marble Counting adalah perhitungan yang 

menggunakan menggunakan kelereng dengan menjumlahkan, mengurangi. 

mengkalikan dan membagikan. Marble counting bisa juga dikatakan corong 

berhitung karena menggunakan media dan cara yang sama. Corong berhitung 

adalah sebuah media tiga dimensi yang digunakan dalam pembelajaran 
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matematika. Menurut (Asyhar, 2012:36-37) “media tiga dimensi yaitu media 

yang penampilannya mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi/tebal serta 

dapat diamati dari arah mana saja”. Media Corong berhitung adalah alat 

peraga untuk mata pelajaran matematika yang dibuat sebagai dasar 

penjumlahan berulang siswa sekolah dasar yang umumnya masih memiliki 

prestasi yang kurang terutama materi perkalian. 

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Marble Counting 

sama dengan corong berhitung. Media Marble Counting mempermudah 

untuk mengarahkan minat belajar siswa pada materi yang diberikan oleh guru 

dari cara penggunaanya yang dilakukan dengan menghitung penjumlahan 

secara  berulang bagi siswa yang umumnya memiliki prestasi yang kurang 

terutama perkalian. Marble Counting dapat digunakan untuk anak tunagrahita 

dan anak normal lainnya dengan panduan cara penggunaan media atau 

dengan dijelaskan oleh guru. Sehingga siswa bisa menggunakan media 

tersebut tanpa menanyakan kepada guru. 

b. Teknik pembuatan dan cara menggunakan media Marble Counting 

1) Teknik pembuatan media Marble Counting 

Menurut Rostina (Sundayana, 2013:116) Untuk membuat media ini 

banyak diperlukan beberapa bahan dan alat sebagai berikut: Gunting, mistar, 

cutter, pensil, paku, kardus, kaerton warna, lem kertas, tali, plester, biji – 

bijian bisa diambil dari biji yang sudah kering, 10 botol bekas air mineral 

ukuran sedang, gantungan gorden, kartu angka. Cara pembuatan media 

corong berhitung adalah sebagai berikut : 
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1) Potong botol air mineral menggunakan cutter ambil bagian atasnya saja. 

2) Susun mendatar ke 10 bagian atas botoltersebut diatas permukaan kardus. 

Atur jaraknya, kemudian buat lubang sebesar mulut botol. Setelah itu 

masukkan mulut botol lubang yang telah dibuat pada kardus sehingga 

botol tersusun rapi dan tidak tergeser. 

3) Potong kardus menggunakan cutter sehingga membentuik sebuah balok 

dengan panjang disesuaikan dengan lebar botol yang tersusun. 

4) Buat laci di salah satu bagian panjang kardus diman botol terletak di 

bagian bawah atasnya. Buatkan pegangan laci dari tali. 

5) Setelah lacinya jadi, buatlah latar (bentuk bebas). Pada latar pasang 

gantungan gorden secara mendatar sejajar dengan jarak botol. 

6) Tempel latar tersebut pada salah satu sisi kardus yang bertolak belakang 

dengan sisi laci berbentuk balok. 

 

c. Cara menggunakan Media Marble Counting 

1) Gantung angka pada gantungan gorden sehingga membentuk penjumlahan 

berulang. 

2) Masukkan biji – bijian ke dalam tiap botol sesuai jumlah angka yang 

tergantung. 

3) Tarik laci untuk mengetahui hasil dari perkalian dengan menghitung 

jumlah biji –bijian 

4) Kriteria pengembangan media yang baik 

Sebagaimana yang disebutkan (Asyhar, 2012:81) kriteria yang perlu 

diperhatikan dalam proses pemilihan media pembelajaran sebagai berikut: 



19 

 

 

1) Jelas dan rapi. Media pembelajaran yang baik harus jelas dan rapi dalam 

tampilannya. Mencakup lay out atau pengaturan format sajian, suara, 

tulisan dan ilustrasi gambar. Ini penting dalam proses penarikan sikap 

siswa dalam proses belajar sehingga manfaat media itu sendiri maksimal 

dalam perbaikan pembelajaran. 

2) Bersih dan menarik. Bersih dalam artian tidak ada gangguan yang tak perlu 

dalam tampilan media pembelajaran. Mencakup pada teks, gambar, suara 

dan video. Media yang tidak menarik akan menurunkan motivasi siswa 

dalam proses belajar. 

3) Cocok dengan sasaran. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan 

jumlah sasaran. Karena media pembelajaran yang diperuntukkan untuk 

kelompok besar belum tentu cocok digunakan dengan kelompok kecil atau 

perorangan. 

4) Relevan dengan topik yang diajarkan. Media pembelajaran yang dibuat 

harus sesuai dengan karakteristik isi berupa fakta, konsep, prinsip, 

prosedural atau generalisasi. Agar dapat membantu proses pembelajaran 

menjadi efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. 

5) Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat 

harus sesuai atau mengarah ke tujuan pembelajaran. Tujuan intruksional 

dalam pembelajaran media ditetapkan yang secara umum mengacu pada 

salah satu dari tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.  

6) Praktis, luwes, dan tahan. Media pembelajaran harus bersifat fleksibel. 

Artinya media dapat digunakan oleh siapapun dan dimengerti oleh siapa 

saja.  
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7) Berkualitas baik. Kriteria media pembelajaran harus berkualitas baik. 

Kualitas ini mencakup pada semua aspek pengembangan baik visual baik 

gambar fotografi. Misalnya visual pada slide harus jelas tidak terganggu 

oleh elemen lain, misalnya layout 

8) Ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar. Media pembelajaran harus 

disesuaikan dengan situasi atau kondisi dari lingkungan atau tempat media 

akan digunakan. Misalnya di kelas yang sempit tidak cocok untuk media 

yang berukuran besar karena akan membuat pembelajaran tidak kondusif.  

Lebih lanjut, (Arsyad, 2011:75) mengemukakankriteria – kriteria dalam 

pemilihan media pembelajaran sebagai berikut: 

1) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media pembelajaran yang di 

kembangkan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan ini dapat 

diperlihatkan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan/diperuntukkan 

oleh siswa.  

2) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, 

atau generalisasi.  

3) Media pembelajaran harus praktis, luwes, dan bertahan. 

4) Guru terampil menggunakannya. Sebaiknya media yang dikembangkan 

harus dapat digunakan bagi fasilitator yaitu guru. Media pembelajaran 

dibuat dengan penyesuaian kemampuan guru. 

5) Media pembelajaran dibuat dengan menyesuaikan kelompok sasaran. 

karena media untuk kelompok besar belum tentu cocok digunakan untuk 

kelompok kecil. 
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6) Mutu teknis. Kualitas visual dari media harus jelas dan rapi, tidak boleh 

terganggu oleh elemen lainnya misalnya layoutatau latar belakang slide 

Berdasakan pendapat diatas menyatakan bahwa media Marble Counting 

merupakan media yang memiliki kriteria pengembangan yang dicapai agar 

media dapat dikatakan baik. Berikut kriteria pengembangan media Marble 

Counting : 

1) Jelas dan Rapi, artinya media Marble Counting dibuat dengan tampilan 

yang mudah dipahami oleh siswa dan sederhana. 

2) Menarik, artinya media dibuat dengan desain yang membuat siswa senang 

untuk menggunakan media Marble Counting 

3) Cocok dengan sasaran, artinya media Marble Counting dibuat dengan 

konkrit sehingga cocok untuk siswa tunagrahita agar lebih mudah 

memahami materi yang diberikan 

4) Praktis, luwes, dan tahan, artinya media Marble Counting dibuat dengan 

bahan yang tidak mudah rusak dan tidak hanya digunakan untuk siswa 

tunagrahita saja, tapi juga bisa digunakan untuk siswa normal.  

5) Ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar, artinya media Marble 

Counting dibuat dengan sederhan yang mudah dibawa kemana – mana. 

 

5. Anak Tunagrahita 

a. Pengertian Anak Tunagrahita 

Anak tunagrahita adalah anak yang secara signifikan memiliki 

kecerdasan dibawah rata – rata anak pada umumnya dengan disertai hambatan 

dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki 
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keterlambatan dalam segala bidang dan itu sifatnya permanen. Rentang 

memori mereka pendek terutama yang berhubungan dengan akademik, 

kurang dapat berpikir abstrak dan pelik (Apriyanto, 2012: 21). Sedangkan 

menurut Kemis & Ati Rosnawati ( 2013 : 1) Anak tunagrahita adalah individu 

yang secara signifikan memiliki intelegensi dibawah intelegensi normal 

dengan skor IQ sama atau lebih rendah dari 70, sehingga akan menghambat 

segala aktivitas kehidupan sehari-hari, dalam bersosialisasi, komunikasi dan 

menerima pembelajaran yang bersifat akademik. 

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa anak tungrahita  adalah 

istilah yang digunakan  untuk anak yang memiliki intelegensi dibawah rata – 

rata. Anak tunagrahita mengalami hambatan dalam keterlambatan belajar dan 

sulit untuk menyesuaikan diri dengan segala aktivitas di sekitar 

lingkungannya. Anak tunagrahita beda dengan anak normal lainnya karena 

tingkat IQ nya lebih rendah dari anak normal lainnya. Sehingga anak 

tunagrahita sulit untuk menyesuaikan diri di lingkungan sekitarnya 

b. Klasifikasi Anak Tunagrahita 

Sistem pengklasifikasian tunagrahita berpandangan sosiologis. 

Pengelompokan ini berdasarkan atas kemampuan penyandang tunagrahita 

dalam kemampuannya untuk mandiri di masyarakat atau apa yang dapat 

dilakukannya dimasyarakat. Diklasifikasikan sebagai tunagrahita ringan, 

tunagrahita sedang, tunagrahita berat dan sangat berat (Mumpuniarti, 2007: 

15) 

1) Tunagrahita ringan, tingkat kecerdasan IQ mereka berkisar 50-70, lebih 

mudah dalam hal penyesuaian sosial maupun bergaul dengan orang 
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normal yang lain, mampu menyesuaikan diri pada lingkungan sosial 

yang lebih luas dan mampu melakukan pekerjaan setingkat semi 

terampil. 

2) Tunagrahita sedang, tingkat IQ mereka berkisar antara 30-50, mampu 

mengurus dirinya sendiri, dapat beradaptasi dengan lingkungan 

terdekat, dapat melakukan pekerjaan yang dilkukan secara terus 

menerus tapi tetap memerlukan pengawasan 

3) Tunagrahita berat dan sangat berat, tingkat kecerdasan IQ pada 

tunagrahita ini dibawah 30. Sepanjang hidup mereka bergantung pada 

orang lain. Mereka hanya dapat berkomunikasi secara sederhana dan 

dalam batasan tertentu 

c. Karakteristik Anak Tunagrahita 

Karakteristik anak tungrahita dapat dibagi menjadi karakteristik umum, 

karakteristik khusus dan karakteristik belajar 

1) Karakteristik Umum 

Karakteristik tunagrahita menurut Astati (Apriyanto,2012: 34) adalah: 

a. Kecerdasan, kecerdasan yang dimiliki oleh anak tunagrahita sangat 

terbatas 

b. Sosial, mengalami kesulitan dalam bergaul dikarenakan 

ketidakmampuan mereka dalam hidup mandiri 

c. Fungsi – fungsi mental lain, anak tunagrahita cenderung mengalami 

kesulitan dalam berkonsentrasi. Sulit untuk diajak berpikir 

d. Dorongan emosi, anak tunagrahita tidak memiliki inisiatif yang 

positif dalam mempertahankan dirinya 
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e. Kepribadian, kepribadian anak tunagrahita mudah digoyahkan, 

kepribadian mereka tidak matang 

f. Organisme, konisi fisik yang kurang sempurna, gerakan motorik 

yang lamban, tidak dapat membedakan sesuatu baik atau buruk 

1) Karakteristik Khusus Anak Tunagrahita Ringan 

Karakteristik khusus anak tunagrahita ringan Tunagrahita ringan 

memiliki karakteristik tersendiri saat prosespembelajaran. Hallahan & 

Kauffman (Mumpuniarti, 2007 : 19) mengemukakan bahwa anak yang 

memiliki hambatan mental memiliki kesulitan dalam bidang perhatian, 

ingatan, bahasa dan akademik. Dalam hal ini karakteristik yang menojol 

pada anak tunagrahita ringan yaitu pada bidang akademik, miskin 

perbendaharaan kata, serta perhatian dan ingatannya lemah. 

Karakteristik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Aspek perhatian anak tunagrahita ringan 

Anak tunagharhita memiliki rentang perhatian yang tidak tahan 

lama. Selain itu anak tunagrahita juga mengalami fokus perhatian 

yang kacau dalam pemilihan stimulus yang diperhatikan 

b. Aspek strategi mediational pada tunagrahita ringan  

Strategi mediational merupakan tahapan pengantara untuk 

mengorganisasikan input rangsangan ke dalam proses mental. 

Stimulus yang ada secara spesifik pada individu perlu 

diorganisasikan dan disimpan supaya dapat dipanggil jika 

diperlukan.  
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c. Aspek ingatan pada tunagrahita 

Aspek ingatan adalah aspek paling berat untuk proses belajar, 

terlebih bagi anak tunagrahita. Anak tunagrahita juga kesulitan 

mengalihkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan situasi yang 

baru. 

d. Kemampuan tunagrahita mengelola informasi 

Anak tunagrahita tidak mengalami gangguan persepsi, tetapi 

lamban untuk menyimpulkan persepsi dari suatu objek dan 

membutuhkan waktu yang relatif lama. 

d. Karakteristik belajar anak tunagrahita 

Pada dasarnya karakteristik belajar anak tunagrahita sama dengan anak 

normal lain jika dilihat dari perkembangannya. Menurut Bergen dan 

Mosley (dalam John & Carol, 2006 : 500) perbedaan yang paling terlihat 

yaitu pada kapasitas informasi yang diperoleh dan tingkat kesulitannya. 

Karakteristik pembelajaran lain yang terlihat pada anak tunagrahita yaitu 

perhatian yang bertahan dalam jangka pendek, kesulitan mengolah 

informasi yang bersifat abstrak, dan kemampuannya terbatas dalam 

menggeneralisasikan suatu informasi, disamping itu anak tunagrahita juga 

memiliki perhatian yang kurang.  

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan yang pertama mengenai pengembangan media Marble 

Counting didukung oleh Witanti, skripsi tahun 2017 dengan judul 

“Pengembangan Alat Peraga Matematika Materi Perkalian untuk Siswa dengan 
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Lambat Belajar SD Muhamadiyah Sagan Yogyakarta”. Persamaan dari 

penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti Witanti yaitu sama – sama 

mengembangkan media pembelajaran pada materi perkalian untuk anak 

tunagrahita atau lambat belajar. Perbedaanya yaitu pada penelitian Witanti  

membuat media papan perkalian sedangkan peneliti membuat media marble 

counting dengan menggunakan kelereng. Model yang digunakan oleh penelitian 

Witanti adalah Research and Development (R&D), sedangkan model yang 

digunakan peneliti adalah model ADDIE. 

Penelitian relevan yang kedua mengenai pengembangan media Marble 

Counting didukung olehRinggana, skripsi tahun 2016 dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran PapaStik pada Materi Operasi Hitung 

Perkalian Siswa kelas II MI Al-Ikhsan Turen Kabupaten Malang”. Persamaan 

dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti Ringgana yaitu sama – 

sama mengembangkan media pembelajaran pada materi perkalian dasar. 

Perbedaanya yaitu pada penelitian Ringganimembuat materi untuk anak normal 

sedangkan materi yang peneliti buat untuk anak berkebutuhan khusus 

tunagrahita. Model yang digunakan oleh penelitian Witanti adalah Research and 

Development (R&D), sedangkan model yang digunakan peneliti adalah model 

ADDIE. 

Penelitian relevan yang ketiga mengenai pengembangan media Marble 

Counting didukung olehTanfilu, skripsi tahun 2016 dengan judul 

“Pengembangan Alat Permainan Edukatif Kotak Sekat Hitung (KOKATUNG) 

Mata Pelajaran Matematika untuk Kelas II SD Donotirto Kasihan Bantul”. 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti Tanfilu yaitu 
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sama – sama mengembangkan media pembelajaran pada materi perkalian dasar. 

Perbedaanya yaitu pada penelitian Tanfilu media digunakan pada materi 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian sedangkan peneliti 

mengembangkan media yang hanya digunakan untuk materi perkalian. Model 

yang digunakan oleh penelitian Witanti adalah Research and Development 

(R&D), sedangkan model yang digunakan peneliti adalah model ADDIE. 
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C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Brrpikir 

Jenis Penelitian : Pengembangan 

Pendekatan        : ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation) 

Lokasi               : SDN Sumbersari 1 Malang dan SDN Muhammadiyah 4 Malang 

Subjek:Siswa Kelas 5SD Tunagrahita  

 

Kondisi ideal 

1. Siswa berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran. 

2. Guru memberikan inovasi 

pengembangan berupa media 

pembelajaran dan sumber belajar. 

3. Adanya media pembelajaran yang 

sesuai, mendukung peningkatan 

kemampuan siswa dalam memahami 

materi perkalian 

4. Siswa mampu memahami perkalian 

dengan menggunakan media 

5. Guru menggunakan beberapa metode 

dalam melakukan prosespembelajaran 

Negeri Kedungkandang Malang 

 

Kondisi Lapang 

1. Siswa kurang berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran. 

2. Guru menggunakan buku tema sebagai 

sumber pembelajaran. 

3. Belum tersedia media pembelajaran 

yang meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami materi perkalian 

4. Kemampuan siswa dalam memahami 

materi perkalian masih rendah. 

5. Guru menggunakan metode ceramah. 

 

Permasalahan 

Kesulitan Guru untuk mengajarkan materi perkalian dasar kepada anak tunagrahita dan 

kurangnya penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. di SDN Sumbersari 01 

Malang dan SDN Muhammadiyahn 4 Malang 

6. . 

 Solusi 

Membuat media pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan karakteristik siswa tunagrahita yang 

ada di SDN Sumbersari 1 Malang dan SDN Muhammadiyah 4 Malang ynag berupa box 

berbentuk balok dengan menyerupai yang laci yang nantinya akan mudah untuk mempelajari 

materi perkalian 

7. . 

 

Menghasilkan Media Marble CountingUntuk Anak Tunagrahita Pada 

Pembelajaran Matematika Materi Perkalian Kelas 5 SD 

 


