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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Mengajar merupakan kegiatan seorang pendidik yang dapat 

diartikan sebagai aktivitas mengarahkan, membimbing, memberikan 

kemudahan dengan berbagai cara agar siswa dapat menemukan sesuatu 

dengan sendirinya, berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-

masing siswa (Tirtarahardja, 2005: 51). Mengajar bukan hanya 

memerlukan persiapan materi pembelajaran, akan tetapi juga harus kreatif, 

inovatif dalam mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran. 

Adanya media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar akan 

lebih mudah dalam berinteraksi antara pendidik dengan siswa, siswa 

dengan siswa maupun siswa dengan lingkungan sekitar, sehingga kegiatan 

pembelajaran akan lebih efektif. 

Sejak tahun 2013 pemerintah telah menetapkan kebijakan sekolah 

tentang penerapan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum 2013. 

Kurikulum ini dikembangan dengan bertujuan untuk merubah kurikulum 

pendidikan yang ada di Indonesia. Bertujuan untuk dapat menjadi tempat 

bagi anak-anak Indonesia untuk mengembangkan kemapuan potensi yang 

mereka miliki. Khususnya di sekolah dasar kurikulum ini sudah di 

terapkan sebagian di berbagai sekolah yang ada di Indonesia, penerapaan 

kurikulum 2013 ini bertujuan menciptakan suasana dalam pembelajaran 

yang lebih aktif, disiplin, saling membantu satu sama lain, serta 

menciptakan  kualitas  pembelajaran  yang lebih baik lagi (Akbar, 2016:2). 
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Penerapan kurikulum 2013 ini juga menuntut pendidik untuk 

menjadi yang lebih aktik, kreatif serta inovatif dalam mengembangan mata  

pembelajaran maupun media pembelajaran yang di gunakan dalam proses 

pembelajaran. Seiring berkembangnya waktu banyak pendidik masih 

bimbang kebingungan dalam proses pengajaran kurikulum 2013, seperti 

dalam proses pembelajaran tematik, di dalam pembelajaran tematik ini 

terdapat beberapa muatan mata pelajaran yang dikumpulkan menjadi satu. 

Dilihat dari segi lapangan saat mengajar pendidik masih bingung untuk 

mengabungkan dari mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. 

Proses pembelajaran juga menuntut pendidik agar lebih kreatif dalam 

mengembangan media pembelajaran. 

Media yang digunakan dalam kegiatan belajar masih terbatas. 

Media yang digunakan harus dapat membangkitkan rasa keingintahuan 

siswa, dengan begitu siswa akan lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan melalui media tersebut. Terlibatnya siswa dalam kegiatan 

pembelajaran akan lebih bermakna, sehingga siswa lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran akan lebih kondusif (Fibriani, 2014: 2). Proses 

pembelajaran pendidik menggunakan metode atau strategi seperti 

ceramah, bertanya atau penugasan, sehingga peserta didik mudah bosan.  

Media yang fungsinya sebagai alat peraga untuk memahami materi 

dengan mudah jarang digunakan oleh pendidik, Kreatifitas pendidik dalam 

mengembangkan kegiatan pembelajaran juga dituntut agar kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih 

inovatif. Berbagai macam media pendukung dapat digunakan dalam 
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meningkatan pembelajaran, seperti media gambar, ataupun benda-benda 

konkret yang lainnya. Media merupakan suatu komponen sumber belajar 

yang berisikan materi instruksional yang dapat membantu siswa untuk 

memperjelas, mempermudah siswa dalam memahami suatu materi (Safri, 

2017: 108). Media gambar yang disajikan dengan tampilan biasa akan 

membuat siswa mudah bosan. Sebab mereka hanya mengamati gambar 

tanpa langsung mengotak-atik gambar tersebut. 

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 

Oktober dan 9 November 2017 di SDN Tlengkung 02. Wawancara 

dilakukan guna untuk menganalisis kebutuhan yang ada disekolah seperti 

media yang ada di sekolah. Media yang berbasis grafik, proyeksi atau 

lingkungan digunakan dalam pembelajaran. Namun Media yang berbasis 

tematik dan berbasis tiga dimensi masih terbatas. Proses pembelajaran 

menggunakan media diserahkan langsung pada masing-masing guru kelas 

atau guru mata pelajaran. 

Hasil observasi yang didapat, pada proses pembelajaran guru 

menggunakan media gambar dan gambar tersebut ditampilkan slide power 

point. Siswa mengamati gambar tersebut. Siswa senang adanya media 

yang digunakan dalam pembelajaran. Pada tema selanjutnya pendidik 

masih belum mempunyai gambaran tentang media apa yang nantinya akan 

digunakan. Media yang sering digunakan dalam proses pembelajaran yaitu 

media berbasis grafis, proyeksi dan lingkungan. Media yang berbasis tiga 

dimensi pendidik belum pernah menggunakan.  
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Hasil wawancara yang didapat dari siswa, media yang digunakan 

dalam pembelajaran seperti media gambar, video, dan lingkungan. Media 

yang berbasis tiga dimensi masih sangat terbatas. Melihat kondisi yang 

ada dilapangan bahwa media pembelajaran yang berbasis tiga dimensi 

masih sangat terbatas. Adanya kesenjagan antara analisi kebutuhan 

sekolah dengan kondisi ideal yang seharusnya media pembelajaran dapat 

digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Oleh karena itu peneliti 

mengembangkan sebuah produk yang berjudul media pop-up.  

Media pop-up merupakan solusi yang dianggap tepat oleh peneliti 

untuk mengatasi masalah yang ada. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

(Khoiraton, 2014: 2) media pop-up mempunyai daya tarik tersendiri untuk 

mengikat siswa dalam menyajikan bentuk-bentuk gambar yang berbentuk 

tiga dimensi. Media ini jika dibuka berbentuk tiga dimensi dan dua 

dimensi jika ditutup, Media dibuat dengan melipat serta dapat bergerak 

yang membuat siswa ingin membuka setiap halaman nya. 

Siswa menyukai pembelajaran tematik, namun banyak kendala 

yang didapatkan seperti, terbatasan koleksi media pembelajaran yang ada 

di sekolah seperti media tiga dimensi tidak semua jenjang kelas 

mempunyai. Semua berharap agar proses pembelajaran dapat disajikan 

secara menarik efektif serta seefisien mungkin. Pembelajaran tematik 

merupakan program pembelajaran yang terdapat tema atau topik tertentu. 

Tema kemudian di kolaborasikan dengan berbagai aspek yang ditinjau dari 

beberapa mata pelajaran yang diajarkan disekolah. 



5 
 

 
 

 SDN Tlengkung 02 di kelas IV banyak siswa yang menyukai 

pembelajaran tematik. Proses pembelajaran ini terkendala pada media 

pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran masih berpusat pada 

pendidik, metode yang sering digunakan dalam pembelajaran yaitu 

ceramah, tanya jawab, penugasan. Media pembelajaran yang umum 

digunakan oleh pendidik yaitu gambar,  video dan lingkungan sekitar.  

Penelitian serupa mengenai pengembangan media pop-up 

dilakukan oleh (Sulastri, 2016: 6) dengan judul “Pengembangan media 

pop-up book untuk membaca permulaan siswa kelas 1 SDN Bangunharjo 

Bantul”. Penelitian pada tahap uji coba produk dan uji coba pemakaian 

menunjukan bahwa media pop-up baik digunakan dalam proses 

pembelajaran dan mendapatkan respon dari peserta didik sangat baik dan 

media yang dikembangkan dikategorikan layak untuk dipakai.  

Hasil analisis kebutuhan sekolah di atas adanya kesenjanan dan 

perlu adanya pengembangan media. Adanya media pembelajaran membuat 

kegiatan belajar menjadi menyenangkan, sehingga media dapat berperang 

sebagai mediator, fasilitator serta pendamping siswa selama pembelajaran. 

Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengembangkan penelitian tentang 

“Pengembangan media pop-up inovasi ensiklopedia anak tema indahnya 

keberagaman di negeriku untuk siswa kelas 4 SDN Tlengkung 02”. Media 

ini juga dapat membantu pendidik untuk mengatasi dalam pembelajaran 

tematik serta membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
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B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah 

sebagai berikut “Bagaimana pengembangan media pop-up inovasi 

ensiklopedia anak tema indahnya keberagaman negeriku kelas 4 SD yang 

valid dan menarik ?” 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dan 

pengembangan sebagai berikut “Mengembangkan media pop-up inovasi 

ensiklopedia anak tema indahnya keberagaman negeriku kelas 4 SD yang 

valid dan menarik” 

D. Spesifikasi Produk 

Media pop-up merupakan media pembelajaran tematik yang 

digunakan sebagai alat peraga saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Untuk menghasilkan media pop-up yang menarik dalam kegiatan 

pembelajaran, perancang membuat media dengan berbagai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Konstruk (Tampilan) 

a. Media pop-up didesain berbentuk buku ensiklopedia dengan isi 

gambar yang dibuat menempel serta timbul pada tiap halaman, 

gambar yang digunakan mengacu pada materi, dengan tampilan 

gambar yang dibuat seperti animasi untuk menarik siswa. Serta 

perpaduan warna-warna yang menarik pada setiap halaman 

lembarnya.  
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b. Media pop-up ini didesain dengan bentuk dua dimensi dan tiga 

dimensi pada setiap halaman bukunya bila dibuka. Desain ini 

dibantu dengan menggunakan aplikasi photoshop. 

c. Bahan yang dicetak menggunakan kertas Art paper dengan 

ketebalan kertas 260gr ukuran 21cm x 30 cm. 

d. Font size yang digunakan ukuran 12 dan 14, Comic Sans MS, Arial 

Rounded MT Bold. 

e. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan terdiri 

dari pensil, penghapus, penggaris, gunting, cutter, lem rajawali, 

plastik, double tape, double foam tape, artpaper, kertas foto, 

gambar-gambar animasi, kertas foto, kertas lipat, magnet, kertas 

buffalo. 

2. Konten (Isi) 

Isi dari media pop-up merupakan materi Tema 7 subtema 1 

Keberagaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Memuat 6 

kali pembelajaran yang terdiri dari mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, IPS, IPA, SBDP, PPKn dan IPA. Media ini berisi 

tentang materi keragaman suku, agama dan kebudayaan yang ada 

di Negara Indonesia. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan yaitu dilihat dari segi 

lapangan saat mengajar, pendidik dalam menyampaikan materi hanya 

sekedar menyampaikan jika ada media yang digunakan yaitu media yang 

sudah tersedia dibuku yaitu berupa gambar yang hanya diamati oleh siswa, 
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jadi media yang disajikan kurang mendukung. Oleh karena itu diharapkan 

dengan adanya pengembangan media ini dapat dijadikan sebagai alat 

pembelajaran yang berfungsi sebagai fasilitator, mediator serta alat peraga 

yang dapat menunjang pembelajaran untuk mencapai standart kompetensi 

dan kompetensi dasar yang diharapkan. Berdasarkan masalah dan tujuan 

peneliatian yang telah dikemukan diatas, diharapkan penelitian 

pengembangan media ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Begitu pentingnya pengembangan media pop-up ini digunakan 

sebagai salah satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran bagi siswa kelas IV. Pengembangan media ini juga 

dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam 

perkembangan ilmu pendidikan dalam pembelajaran tematik. 

2. Manfaat Praktis  

Bagi siswa, dengan adanya media pop-up dapat mempermudah 

siswa memahami materi dalam pencapaian kompetensi dasar: 

a. Bagi siswa 

Pengembangan media pop-up inovasi ensiklopedia anak 

diharapkan siswa dapat menangkap dan memahami informasi pada 

tema indahnya keberagaman di negeriku, media ini dapat 

digunakan sebagai fasilitas untuk menarik minat dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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b. Bagi pendidik 

Pengembangan media pop-up diharapkan dapat memberi 

masukan/rujukan bagi pendidik dalam mengembangkan media 

yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran berikutnya. 

c. Bagi sekolah 

Pengembangan media pop-up diharapkan dapat menambang media 

pembelajaran yang ada di sekolah agar dapat memperbaiki praktik 

mengajar pendidik. 

d. Bagi peneliti lain 

Media ini merupakan pengalaman dalam mengembangkan alat 

peraga yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Pengembangan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

peneliti untuk bekal kelak sebagai seorang calon pendidik nantinya. 

F. Asumsi Dan Keterbatasan Penelitian Dan Pengembangan 

Asumsi penelitian dan pengembangan sebagai berikut: 

1. Media pop-up dapat digunakan di sekolah untuk mendukung proses 

pembelajaran sehingga memudahkan siswa dalam memahmi materi 

yang disampaikan oleh pendidik. 

2. Siswa merasa senang saat proses pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran 

3. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran mudah digunakan 

oleh pendidik dan siswa 

Peneliti membatasai masalah yang akan dikaji. Keterbatasan penelitian dan 

pengembangan , diantaranya : 
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a. Media pop-up ini di rancang untuk pembelajaran tematik tema 7 

subtema 1 keragaman suku bangsa dan keagamaan dinegeriku  

b. Media ini digunakan untuk kelas IV SDN  

G. Definisi Operasional 

Untuk mengantisipasi kesalahpahaman dalam penelitian, berikut 

ini definisi istilah yang akan dibahas dalam penelitian dan pengembangan 

sebagai berikut : 

1. Metode penelitian dan pengembangan merupakan langkah-langkah 

untuk mengembangkan suatu produk atau memyempurnakan produk 

yang ada.  

2. Pembelajaran tematik adalah gabungan dari beberapa mata pelajaran 

yang digabungkan menjadi satu yang menghasilkan tema.   

3. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan pendidik 

dan siswa dalam proses pembelajaran agar materi yang disampaikan 

lebih kongkrit dan siswa lebih memahami materi tersebut. 

4.  Media pop-up inovasi ensiklopedia anak yaitu sebuah buku 

ensiklopedia anak yang berbentuk tiga dimensi saat dibuka dan dua 

dimensi saat ditutup serta dapat ditarik dan digeser, media ini berupa 

gambar dan konsep materi. 




