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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Matematika

Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata 

pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Matematika 

merupakan salah satu bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Sundayana, 2016:2).  

Matematika menurut Johnson dan Myklebust (2003) merupakan 

bahasa simbolis yang mempunyai fungsi praktis untuk mengekpresikan 

hubungan – hubungan kuantitatif dan keruangan. Dengan kata lain 

matematika adalah bekal bagi peserta didik untuk berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif (Sudayana, 2016: 2). Sehingga kemampuan ini 

bias digunakan untuk mengatasi permasalahan sehari-hari. 

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). 
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Pada teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah 

mata pelajaran yang penting untuk diajarkan pada siswa untuk jenjang 

pendidikan dasar (SD), karena akan menjadi bekal siswa untuk memiliki 

kemampuan berfikir kritis, logis, sistematis yang akan digunakan untuk 

menentukan keberhasilan di ujian akhir siswa. 

2. Pembelajaran Matematika Sekolah dasar (SD) 

a. Pengertian Pembelajaran Matematika SD 

Pembelajaran menurut La Iru dan Arihi (2013) berarti proses, cara, 

perbuatan mempelajari, dan perbuatan menjadikan orang atau mahkluk 

hidup belajar. pembelajaran merupakan suatu proses atau upaya 

menciptakan kondisi belajar dalam mengembangkan kemampuan 

minat dan bakat siswa secara optimal, sehingga kompetensi dan yujuan 

pembelajaran dapat tercapai (Prastowo, 2013: 57). Pembelajaran 

sebagai suatu sistem yang terdiri dari bebrapa komponen, yang mana 

antara komponen yang satu dengan lainnya saling terkait atau 

berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan (Anwar, 2012:56). 

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman 

belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang 

terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan 

matematika yang dipelajari. Pembelajaran matematika berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan 

rumus, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam 

kehidupn sehari-hari (Jarmita, 2015:45). Pada proses pembelajaran 
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perlu adanya pendukung yang berfungsi untuk membantu pemahan 

konsep yang abstrak 

Berdasarkan teori dan pendapat yang ada diatas bisa disimpulkan 

bahwa pembelajaran matematika merupakan salah satu kajian yang 

selalu menarik untuk dikemukakan, karena dengan adanya berbagai 

perbedaan seperti perbedaan karakteristik khususnya antara hakikat 

siswa dengan hakikat matematika. Matematika untuk SD berguna untuk 

kepentingan hidup dalam lingkungannya, untuk mengemangkan pola 

pikir dan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. 

b. Hakikat Matematika 

Matematika adalah salah satu dari bidang studi yang diajarkan di 

SD. Matematika adalah ilmu yang bernalar. Matematika penuh dengan 

konsep dan prinsip, dimana dalam menyelesaikan materi matematika 

sangat diperlukan suatu kemampuan untuk memahami permasalahan 

tersebut kemudian mengkontruksikan dalam bentuk ide-ide matematika 

dan menyelesaikan ide tersebut sesuai dengan konsep dan prisip 

matematika (Aspriyani, 2017:122).  

Pertama kali pelajaran matematika diterima secara formal oleh 

siswa pada saat siswa duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar (SD). 

Siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) mempunyai kesempatan yang besar 

untuk menyukai atau tidak menyukai matematika. Siswa kelas 1 

Sekolah Dasar (SD) menjadi pintu gerbang pertama dalam perjalanan 

siswa memasuki dunia matematika, dengan demikian pemahaman 
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pembelajaran matematika pada siswa Sekolah dasar (SD) menjadi suatu 

hal yang penting dikaji (Frengky, 2008:78). 

Materi pada pembelajaran matematika yang didapat pada setiap 

tingkatan selalu bertambah tinggi dan bertambah sulit. Semakin tinggi 

tingkatan sekolah matematika malah bukan menjadi teman bagi siswa 

tetapi malah dianggap sebagai ilmu yang ditakuti, menyeramkan, dan 

membosankan. Alasan yang menjadikan hasil belajar matematika 

rendah di Indonesia adalah proses pembelajaran yang lemah di tingkat 

Sekolah Dasar (SD)  yang menjadi pengaruh terhadap pemahaman di 

tingkat selanjutnya (Yuniawatika, 2017:90).  

Pembelajaran matematika sebaiknya dari awal harus dibimbing 

oleh orang tua selain dari guru sekolah. Cara supaya pendampingan 

belajar matematika dirumah menjadi efektif, menurut Supatmono 

(2004:4) ada dua hal yang perlu diketahui ; (1) orang tua mengetahui 

hakikat matematika tentang apa yang dipelajari di dalam matematika, 

(2) orang tua mengetahui tugas perkembangan yang sedang ditempuh 

oleh anak dalam cara berfikir atau cara bernalar. Matematika harus 

dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh anak karena matematika 

memberikan kontribusi yang sangat besar, mulai dari yang sederhana 

sampai dengan yang komplek, mulai dari abstrak sampai yang konkrit 

untuk pemecahan masalah masalah dalam segala bidang (Amir, 

2014:73). Alasan itulah kenapa matematika sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Pada penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa matematika adalah 

bidang ilmu yang harus di berikan mulai dari tingkatan dasar hingga 

tinggkatan tinggi karena matematika sangat dibutuhkan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. Mulai dari perhitungan, pengukuran, dan 

penggambaran bentruk objek.    

c. Karakteritik Pembelajaran Matematika SD 

Pelajaran matematika diberikan pada tahap tingkat rendah Sekolah 

Dasar (SD) bertujuan agar siswa  memperoleh bekal untuk masa depan 

dengan kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kreatif dan aktif, 

serta kemampuan untuk bekerjasama. Para siswa perlu di bekali dengan 

kemampuan tersebut karena perkembangan teknologi modern yang 

berkembang pesat saat ini (Soedjadi, 2000:13).  Proses mempelajari 

matematika membuat siswa bisa memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari seperti bisa menghitung, bisa menggukanan 

kalkulator, komputer dan lain-lainnya. Mengingat peranan matematika 

yang sangat penting, oleh karena itu di dalam kehidupan manusia 

diperlukan pengajaran matematika (Sundaya, 2016: 3). 

Matematika menurut Erman Suherman (2003) memiliki 

karakteristik sebagai berikut: (1) Pembelajaran Matematika Berjenjang 

(Bertahap), (2) Mengikuti Metode Spiral, (3) Pembelajaran Matematika 

Menenkankan Pola Pikir Deduktif, (4) Pembelajaran Matematika 

Menganut Kebenaran Konsistensi (Jarmita, 2015:88). Proses kegiatan 

pembelajaran akan berlangsung lebih kondusif jika didalam proses 
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pembelajaran tersebut bisa memenuhi karakteristik dari pembelajaran 

itu.  

Pembelajaran matematika yang bisa memenuhi karakteristik yang 

benar bisa membantu guru dalam mengajar di Sekolah dasar (SD) 

menjadi lebih baik dan terarah. Terdapat konsep-konsep pada 

karakteristik pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD), onsep 

tersebut dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu (1) Penanaman 

Konsep Dasar (Penanaman Konsep) adalah pembelajaran suatu konsep 

baru matematika ketika siswa belum pernah memopelajari konsep 

tersebut, (2) Pemahaman Konsep adalah pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu 

konsep matematika, (3) Pembinaan Ketrampilan adalah pembelajaran 

lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran 

pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam 

mengguakan berbagai konsep matematika (Heruman, 2013:120) 

3. Perkalian dan Pembagian Pecahan Desimal 

a. Perkalian pecahan desimal 

Pada materi pembelajaran matematika perkalian tidak asing karena 

pasti banyak di temukan mengenai perkalian. Perkalian menurut Yasin 

Matika & Abraham adalah penjumlahan berulang atau penjumlahan 

dari beberapa bilangan yang sama. Menurut Steve Slavin perkalian 

adalah penjumlahan yang sangat cepat (Mahadewi, 2016:5). Sehingga 

perkalian adalah bilangan yang dijumlahkan secara berulang-ulang. 
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Perkalian bilangan pecahan jika membagi bilangan ini maka semua 

pembilang dan penyebut harus dikalikan secara searah, yaitu pembilang 

yang satu dikalikan dengan pembilang yang lain. Perkalian pecahan 

desimal hasil perkalian ini ditentukan dengan cara bersusun seperti 

pada bilangan cacah. Secara umum penulisan pecahan akan lebih 

mudah dibaca menggunakan nilai penyebut dan pembilang yang lebih 

kecilatau penggunaan penyebut berbasis 5 atau 10 tetapi maih tetap 

memiliki nilai yang sama (Heruman, 2013: 75).  

Cara menghitung perkalian desimal adalah mengalikan langsung 

bilangan kemudian dihitung letak / posisi desimal yang baru atau 

merubah bilangan desimal menjadi pecahan kemudian dikalikan seperti 

perkalian pecahan biasa / campuran (Gunanto, 2016:13) Nilai desimal 

menunjukkan pecahan dengan kelipatan 10. Jumlah angka dibelakang 

desimal (koma) menunjukkan penyebut pecahan, seperti: 

1. 1 angka desimal artinya 1/10, 1,2 sama dengan 1 2 10⁄  = 12 10⁄  

2. 2 angka desimal artinya 1/ 100, misal 1,23 sama dengan  

123 100⁄  = 123 100⁄  

3. 3 angka desimal artinya 1/1000, misal 1,234 sama dengan  

1 234 1000⁄  = 1234 1000⁄  dan seterusnya. 

Pada contoh perkalian pecahan desimal ini seperti : 

2,5 x 0,3 = 
25

10
 x 

3

10
 = 

75

100
 = 0,75 
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b. Pembagian Pecahan Desimal 

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 adalah jumlah bagian yang sama 

dimana satu himpunan dibagi. Bagian yang diarsir dari persegi 

(Haryono, 2014:126).  Pembagian adalah jika a : b = ... yang berarti ada 

sekumpulan benda sebanyak a yang dibagi rata (ang saa banyak dalam 

b kekelompok), 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 adalah 

banyaknya pengambilan atau banyaknya anggota yang dimuat oleh 

masing-masing kelompok (Haryono, 2014:4).   

Pembagian pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan cara 

mengubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu 

kemudian dilakukan pembagian pada pecahan biasa, seperti :  

1,75 : 0,25 = 1
3

4
 : 
1

4
 = 

7

4
 x 

4

1
 = 

28

4
 = 7 

4. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media 

Media bisa berasal dari mana saja tidak terbatas oleh apapun, 

contohnya: lingkungan sekitar, teman, keluarga, guru dan masih banyak 

yang lainya. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 
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pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian 

rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, 2010:7). Arsyad (2002) 

secara implisit menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang 

secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang 

antara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, film, slide (gambar 

bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Pada kata lain media 

adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 

materi instruksi di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswanuntuk 

belajar (Sudayana, 2016:77). 

Secara lebih khusus media adalah alat yang dapat di gunakan untuk 

menyampaikan pesan dalam pembelajaran (Sanaky, 2015:3). Media 

pembelajaran akan memberikan kontribusi positif dalam suatu 

pembelajaran. Media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang 

dipelajari akan memudahkan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran.  

Pada pemaparan dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan suatu alat yang dapat digunakan guru dalam 

menyampaikan informasi atau materi pembelajaran sehingga proses 

belajar mengajar menjadi lebih efektif dan mudah diterima.  

2. Jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran membatu guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar dalam menyampaikan informasi terkait pada materi yang sedang 

diajarkan. Materi dan media harus berkaitan satu sama lain agar bisa 
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menjadi pembelajaran yang 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 turuan yaitu media yang dibuat sesuai dengan aslinya. 

Contoh : globe, boneka, dll. 
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Berdasarkan paparan diatas 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. 

3. 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 diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran bagi pengajar yaitu dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

mencapai tujuan pembelajaran dan dapat digunakan untuk mempermudah 
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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 

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 diatas 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 tetapi 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.  

4. Media Pop Up 
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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. 

Media atau alat peraga yang dapat digunakan dalam menyampaikan 

informasi suatu materi pembelajaran matematika pada materi perkalian dan 

pembagian pecahan desimal salah satunya dengan media Pop Up. Media 

Pop up merupakan media pembelajaran yang bisa digunakan dalam 

menyampikan materi informasi dalam prose pembelajaran. Media Pop up 

ini berbentuk seperti buku yang mempunyai gambar berbentuk 2 dimendi 

dan 3 dimensi yang terbuat dari kertas A3 yang tebal.  

Buku pop-up merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat 

bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. Pada saat buku dibuka, maka secara 

otomatis akan muncul penampakan 3 dimensi dimana objek gambar tersebut 

akan terlihat lebih nyata. Tampilan gambar yang terlihat lebih memiliki 

dimensi, gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka atau 

bagiannya digeser hingga bagian yang dapat berubah bentuk. Buku ini juga 

memberikan kejutan-kejutan dalam setiap halamannya yang dapat 

mengundang rasa takjub ketika halamannya dibuka. 

Buku dengan teknik pop-up mampu menghadirkan sebuah dimensi 

seperti diorama dan interaksi melalui gerakan pada ilustrasi ketika buku 

tersebut dibuka. Hal ini membuat karakter replika objek yang digambarkan 
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pada buku menjadi lebih unik dan lebih hidup karena adanya nilai tambah 

dengan adanya teknik yang membuat ilustrasi menjadi bergerak atau 

berdimensi. Sehingga objek yang digambarkan akan lebih mudah 

dimengerti dan dipahami karena objek tidak terlihat lagi abstrak. Menurut 

Rober Sabuda (2003) jenis pop-up ada bermacam-macam, beberapa 

diantaranya adalah pop-ups, transformations, tunnel books, volvelles, flaps, 

pull-tabs, pop-outs, pull-downs dan sebagainya. Beberapa buku pop-up 

mengunakan salah satu jenis, yang lainnya menggunakan lebih dari satu 

jenis (Haryono, 2015: 47). 

Penulis memilih menggunakan media buku berupa pop upkarena secara 

visualisasi lebih indah dan menarik daripada sebuah gambar biasa. Sesuatu 

hal yang menarik banyak diminati oleh khalayak umum, terutama anak 

anak. Media Pop Up ini berbentuk berupa buku yang terdapat gambar-

gambar didalamnya agar menarik siswa untuk menggunakan media ini. 

Media Pop Up didesain berbentuk dua dan tiga dimensi yang bisa berwujud 

seperti nyata saat buku dibuka. Desain yang digunakan dalam media dibuat 

semenarik mungkin dan seefisien mungkin agar siswa tidak kebingunan saat 

menggunkan media ini. Untuk bahan media dalam media ini menggunakan 

kertas art paper dengan ukuran A3. Alat-alat yang akan digunakan adalah 

seperti cutter, gunting, double tape, lem, penggaris, solasi, stiker bontax, 

foam art, magnet serta bolpoin. Pembuatan media ini berawal dari proses 

perancangan terlebih dahulu seperti merancang gambar yang akan di buat 

dalam bentuk soft file dengan menggunakan aplikasi CorelDraw kemudian 
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baru proses cetak. Ukuran dari media ini lebar 29,7 x 42,0 cm, tinggi 21,0 x 

29,7 cm. 

Cara pembuatan media pop up ini pertama-tama adalah pembuatan 

desain untuk bentuk gambar yang akan dijadikan gambar 3 dimensi, 

kemudian persiapkan kertas tebal lalu dilipat dengan ukuran yang seimbang 

sisi kanan dan kirinya, ini untuk membuat gambar 3 dimensinya. Gunting 

sesuai dengan bentuk gambar, kemudian Halaman awal berisi tentang 

langkah-langkah penggunaan buku pop up ini. Halaman selanjutnya berisi 

tentang materi berserta gambar. Gambar ini di buat mnggunakan aplikasi 

coreldraw, kemudian di print menggunakan kertas tebal. Lakukan hingga 

semua gambar untuk materi sudah di gambar dan di bentuk 3 dimensi, 

setelah itu gabungkan semua gambar yang telah dibuat menjadi satu buku. 

5. Karakteristik Siswa Kelas 5 Sekolah  Dasar ( SD)  

Pada tahapan perkembangan anak 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 

.Pada teori yang telah dijelaskan diatas menjelaskan bahwa siswa kelas 5 

Sekolah Dasar (SD) berada pada usia 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 
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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 yang relevan pertama mengenai media Pop upBook 

didukung oleh peneliti Maria Rikaria Andung, skripsi tahun 2017 dengan 

judul  Pengembangan Media Pembelajaran Konvensional Pop upBook Materi 

Pokok daur Hidup untuk Siswa Kelas IV SD Negeri Kalasan 1. Persamaan 

dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti Maria Rikaria Andung 

yaitu sama-sama mengembangkan media pembelajaran Pop upBook. 

Perbedaannya yaitu pada peneliti Maria Rikaria Andung materi yang 

digunakan daur hidup sedangkang peneliti menggunakan materi perkalian 

dan pembagian pecahan desimal. Kelas yang digunakan untuk penelitian juga 

berbeda, kelas yang digunakan peneliti Maria Rikaria Andung adalah kelas 4 

SD, sedangkan peneliti menggunakan kelas 5 SD sebagai obyek penelitian. 

Model yang digunakan oleh peneliti Maria Rikaria Andung yaitu peneitian 

pengembangan (R&D) sedangkan model yang digunakan peneliti yaitu 

model ADDIE. 

Penelitian yang relevan kedua mengenai Peningkatan hasil belajar 

didukung oleh peneliti Septiana Tri Kusuma, skripsi 2015 dengan judul 

Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Operasi Hitung Pecahan 

Desimal melalui Model Active Learning Tipe Index Card Match (ICM) 

Pada Siswa Kelas V SD Negeri Brosot Kulon Progo Yogyakarta. Persamaan 
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dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan Septiana Tri Kusuma yaitu 

sama-sama meneliti tentang materi pecahan desimal di kelas 5 Sekolah 

dasar. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan 

pengembangan media sedangkan peneliti Septiana Tri Kusuma 

menggunakan penelitian tindakan kelas yang hasil penelitiannya 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar matematika. Model yang 

digunakan oleh peneliti Septiana Tri Kusuma menggunakan model Active 

Learning Tipe Index Card Match (ICM) sedangkan peneliti menggunakan 

model ADDIE.  

Penelitian yang relevan ketiga mengenai media Pop up didukung oleh 

peneliti Jatu Pramesti, jurnal 2015 dengan judul Pengembangan Media Pop-

Up Book  tema Pristiwa untuk Kelas III SD. Persamaan dari penelitian yang 

dilakukan peneliti dengan Jatu Pramesti yaitu sama-sama menggunakan 

media Pop up. Perbedaannya yaitu pada peneliti Jatu pramesti pada tema 

peristiwa kelas 3 SD sedangkan peneliti pada materi perkalian dan pembagian 

pecahan desimal kelas 5 SD. 
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C. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Pengembangan media Pop Up  pada mata pelajaran matematika kelas 5 

Sekolah dasar 

Pengembangan media Pop Up  ini menggunakan model pengembangan 

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

 

Media Pop Up  pada materi Pembagian dan perkalian pecahan desimal 

kelas5 Sekolah Dasar (SD) 

1. Media yang di gunakan di SDN 

Torongrejo 01 Batu 

menggunakan media KIT dan 

papan tulis saat proses 

pembelajaran 

2. Media yang di gunakan di SDN 

Sumbersari 1 Malang 

menggunakan biji-bijian dan 

seadanya saja yang ada di kelas 

itu pada saat pembelajaran  

Pada pelaksanaan 

pembelajaran 

matematika di Sekolah 

Dasar perlu adanya 

media sebagai 

pendukung materi 

untuk pemahaman 

peserta didik. 

Bagaimana pengembangan 

media pop up pada materi 

perkalian dan pembagian 

pecahan desimal siswa kelas 5 

Sekolah Dasar ? 

 

Bagaimana kelayakan media pop 

up pada materi perkalian dan 

pembagian pecahan desimal 

siswa kelas 5 Sekolah Dasar ? 

 

Pembelajaran Matematika yang dilaksanakan sekarang tidak semua 

materi menggunakan media, contohnya matematika materi perkalian dan 

pembagian pecahan desimal 


