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ABSTRAK 

Quraitun Aini Almi Siregar : 1161111078, Pengembangan Media 

Pembelajaran PANTASI (Papan Pembagian Tanpa Sisa) Pada Materi 

Pembagian Untuk Siswa Kelas II SD Negeri 060912 Medan Denai T.A. 

2019/2020. Skripsi Jurusan PPSD. Program Studi PGSD Fakultas Ilmu 

Pengetahuan Negeri Medan Tahun 2020. 

 Penelitian pengembangan ini dilaksanakan berdasarkan fakta yang 

ditemukan dilapangan yang menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran guru 

kurang menggunakan media pembelajaran yang menarik khususnya pada materi 

pembagian, siswa masih salah memahami konsep pembagian, siswa masih 

kesulitan dalam memahami materi pembagian pada pelajaran matematika yang 

hanya bersumber dari buku, dan kurangnya variasi dalam penggunaan media. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti perlu melakukan tindakan untuk 

memperkecil permasalahan tersebut dengan melakukan pengembangan media, 

yaitu berupa pengembangan media Pantasi dengan menggunakan problem posing. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan cara mengembangkan 

media Pantasi dan untuk mengetahui kelayakan dari media Pantasi pada materi 

pembagian kelas II SD khususnya SD Negeri 060912 Medan Denai T.A 

2019/2020. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development) dengan 10 tahap penelitian model 

Borg and Gall. Namun, penelitian dan pengembangan dilakukan hanya sampai 

pada 5 tahapan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yairu tahap Research and 

Information Collection, Planning, Develop Preminary form of Product, 

Preliminary Field Testing, Main Product Revision. Subjek dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas II SD Negeri 060912 Medan Denai. Sedangkan 

validator yang merupakan penilai media yaitu 2 validator berasal dari Dosen dan 1 

dari Guru wali kelas II untuk menilai materi dan media. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran Pantasi yang 

dikembangkan tergolong pada kriteria media pembelajaran yang “Sangat baik” 

berdasarkan hasil dari penilaian ketiga validator mendapat kategori “Sangat 

Valid” dengan rincian validator ahli media diperoleh skor dengan rata-rata 

96,47% dengan kategori sangat valid. Pada aspek penilaian materi oleh ahli materi 

diperoleh skor dengan rata-rata 90,90% dengan kategori sangat valid dan aspek 

penilaian respon guru oleh wali kelas II SD diperoleh skor dengan rata-rata 

94,66% dengan kategori sangat valid. 
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