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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran di sekolah dasar kini telah menggunakan pembelajaran 

tematik. Hal tersebut sesuai pernyataan (Majid, 2014:84) yang menyatakan bahwa, 

kurikulum SD/MI saat ini adalah kurikulum 2013 yang menggunakan pembelajaran 

tematik integratif dari kelas I sampai kelas VI, yang mana berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran diintegrasikan ke dalam berbagai tema. Rusman 

(2012:254) menyatakan bahwa, pembelajaran tematik adalah pemahaman konsep 

melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep lain yang 

dimengerti oleh siswa untuk pemberian pengalaman bermakna melalui penggunaan 

pendekatan tematik dalam model pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa 

mata pelajaran. 

Mata pelajaran yang dipadukan pada pembelajaran tematik SD menurut 

Permendikbud nomor 57 tahun 2014 antara lain yaitu matematika, PJOK, IPA, 

Bahasa Indonesia, PKn, IPS dan SBDP. Namun seiring berjalannya waktu telah 

terbit lagi Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan bahwa, mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan kesehatan serta matematika menjadi 

mata pelajaran yang telah berdiri sendiri tidak lagi dilaksanakan menggunakan 

pendekatan pembelajaran tematik-terpadu pada kelas IV, V dan VI . Sehingga untuk 

tahun ajaran baru saat ini yaitu tahun 2017/2018 mata pelajaran matematika telah 

berdiri sendiri tidak termasuk kedalam pembelajaran tematik pada kelas IV, V dan 

VI. 
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Pembelajaran matematika di sekolah dasar yang telah berdiri sendiri dikelas 

tinggi sebaiknya ditekankan pada pengalaman belajar siswa. Hal ini berdasarkan 

pernyataan Bruner (Dalam Heruman, 2014) dalam belajar matematika siswa harus 

banyak melaksanakan keterkaitan agar siswa lebih memahami konsep karena pada 

dasarnya setiap konsep berkaitan dengan konsep lain dan suatu konsep merupakan 

lanjutan serta syarat bagi konsep lain. Majid (2014:8) menyatakan bahwa, tingkatan 

intelektual operasional konkret dimiliki oleh siswa kelas I-VI sekolah dasar dan 

siswa kelas VI termasuk juga memiliki tingkatan operasional formal. Sedangkan 

hakikat matematika menurut Efendi,dkk (2000:18) yaitu, matematika berkenaan 

dengan konsep-konsep abstrak yang bermula dari hal-hal konkrit. Berdasarkan 

pernyataan hakikat matematika oleh Efendi, dkk dan tingkatan intelektual siswa SD 

oleh Majid, maka dalam penekanan pengalaman belajar matematika untuk 

menyesuiakan tingkatan intelektual operasional konkret siswa SD dan memulai hal 

konkret ke abstrak diperlukannya media dan alat peraga. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Heruman (2014:1) yang menyatakan bahwa, diperlukannya alat bantu 

berupa media dan alat peraga untuk menyampaikan materi atau konsep dalam 

pembelajaran matematika yang bersifat abstrak kepada siswa karena pada dasarnya 

usia perkembangan kognitif siswa SD masih terikat dengan objek konkrit. 

Berdasarkan pernyataan Heruman tersebut, maka media sangat diperlukan 

dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Asyhar (2011:8) berpendapat 

bahwa kondusifnya lingkungan belajar karena adanya segala sesuatu yang menjadi 

penyalur dan penyampai pesan secara terencana. Segala sesuatu yang dimaksud 

adalah media pembelajaran. Sedangkan manfaat media pembelajaran menurut 

Arsyad (2011:26) adalah hasil dan proses belajar ditingkatkan dan diperlancar oleh 
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sajian informasi dan pesan yang jelas , selain itu motivasi belajar bisa ditimbulkan 

dengan diarahkannya perhatian anak, lingkungan dan siswa dapat berinteksi secara 

langsung serta kemampuan dan minat yang dimiliki oleh masing-masing siswa 

dapat memandirikan belajar siswa. Jenis-jenis media pembelajaran menurut 

(Asyhar, 2011:44) terbagi menjadi empat jenis, yaitu media visual, media audio, 

media audio visual dan multimedia. Berdasarkan pernyataan Rayandra mengenai 

jenis-jenis media pembelajaran tersebut, salah satunya yaitu media visual. Pada 

media visual, indera penglihatan peserta didik sebagai andalan atau bekal dalam 

penggunaannya. Beberapa media visual antara lain: (a) media cetak seperti buku, 

modul, jurnal, peta, gambar dan poster, (b) model dan prototype seperti globe bumi 

dan (c) media realitas alam sekitar, dsb. 

Salah satu contoh dari media pembelajaran yang telah dijelaskan, modul 

merupakan media pembelajaran jenis visual. Daryanto (2013:9) menjelaskan 

pengetian dari modul, yaitu pengemasan secara utuh dan sistematis salah satu bahan 

ajar, didalamnya terdesain untuk penguasaan tujuan belajar yang spesifik oleh siswa 

serta di dalamnya termuat seperangkat pengalaman belajar. Sedangkan manfaat 

penggunaan modul pada pembelajaran menurut Widodo dan Jasmadi (2008:43) 

yaitu, pemakaian modul dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, misalnya 

meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik, mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk dapat berinteraksi langsung  dengan lingkungan 

dan sumber belajar lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, penggunaan modul 

sebagai media pembelajaran pada pembelajaran matematika sebenarnya sangat 

diperlukan karena mengembangkan kemampuan peserta didik untuk dapat 
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berinteraksi langsung dengan lingkungan maupun sumber belajar lain dan interaksi 

tersebut dapat dijadikan siswa sebagai pengalaman belajar matematika.  

Pengalaman belajar matematika yang diperoleh siswa dari media visual 

yaitu modul untuk tahun ajaran 2017/2018 saat ini tidak dapat terlaksanakan. Hal 

tersebut dikarenakan belum didapatkannya modul pembelajaran pendamping untuk 

pembelajaran matematika. Siswa hanya belajar dari LKS yang diberikan oleh 

pemerintah. Permasalahan tersebut berdasarkan hasil observasi awal dan 

wawancara kepada guru kelas V SD Negeri Tanjungrejo 2 Malang pada 24 

November 2017. Hasil observasi awal menunjukan bahwa pada pembelajaran 

matematika semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 belum didapatkannya modul 

dan dalam pembelajaran tidak menggunakan modul. Hal serupa juga disampaikan 

oleh guru kelas V pada saat wawancara yang menyatakan bahwa, belum 

didapatkannya modul pembelajaran pendamping dari pemerintah untuk 

pembelajaran matematika. Siswa hanya belajar dari LKS yang diberikan oleh 

pemerintah dan pembelajaran kurang efektif jika hanya menggunakan LKS karena 

materi dalam LKS belum sepenuhnya jelas dan lengkap sehingga dibutuhkannya 

modul pendamping untuk siswa terutama untuk kelas V yang mana siswa harus 

lebih memahami materi untuk persiapan kenaikan kelas VI nanti. Pada saat 

wawancara guru kelas V juga menyatakan bahwa, siswa kelas V selama ini 

kesulitan dalam materi menemukan jaring-jaring kubus dan balok secara tepat dari 

beberapa contoh jaring-jaring yang ada serta menyelesaikan soal atau permasalahan 

tentang volume dengan melibatkan pangkat tiga dan akar pangkat tiga. Sehingga 

perlu pendampingan lanjut pada materi tersebut. 
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Sebelum pelaksanaan wawancara pada guru kelas V di SD Negeri 

Tanjungrejo 2 Malang, pernah ditemui pengadaan acara Erlangga reading book di 

salah satu sekolah dasar negeri di kota malang yang mana pada acara tersebut 

memfasilitasi dan mengajak siswa untuk membaca buku yang telah disediakan. 

Buku yang disediakan oleh penerbit buku Erlangga bermacam-macam salah 

satunya yaitu adanya bentuk buku cerita anak yang didesain secara tiga dimensi 

maupun berbentuk pop up. Siswa sangat tertarik dengan buku pop up tersebut. Hal 

tersebut dapat dilihat dari ekspresi dan antusias siswa ketika membaca buku pop up 

yang sangat senang daripada membaca buku cerita biasa tanpa adanya bentuk pop 

up. Berdasarkan pengadaan acara oleh Erlangga, untuk mengetahui tentang 

penggunaan modul yang pernah dipakai siswa dan pandangan mengenai modul 

matematika yang berbentuk pop-up di SD Negeri Tanjungrejo 2 Malang maka 

dilakukan wawancara lanjut kepada guru kelas V. Pada saat wawancara guru kelas 

V menyatakan bahwa, siswa belum pernah menggunakan modul  inovatif yang 

dalam penyajiannya berbentuk tiga dimensi maupun pop-up dan jika ingin 

dikembangkannya modul berbentuk pop up, siswa di SD Negeri Tanjungrejo 2 

Malang akan antusias dengan buku pop up karena sebelumnya juga pernah adanya 

acara serupa dengan Erlangga di SD Negeri Tanjungrejo 2 Malang.  

Berdasarkan kondisi di lapangan bahwa pembelajaran matematika tahun 

ajaran baru 2017/2018 telah berdiri sendiri dan dalam pembelajaran siswa hanya 

menggunakan LKS saja. Dimana LKS dirasa kurang efektif karena materi yang 

termuat di dalamnya kurang lengkap dan kurang memupuk kemandirian belajar 

siswa. Selain itu banyak kesulitan yang dialami oleh siswa pada materi mencari 

jaring-jaring kubus dan balok serta mencari akar tiga maupun pangkat tiga. Oleh 



6 
 

 

karena itu akan dikembangkannya modul pendamping berbentuk pop up pada 

materi bangun ruang balok dan kubus kelas V SD dengan harapan menginovasi 

modul selama ini yang telah ada dan memenuhi kebutuhan dalam pembelajaran 

matematika yang telah disampaikan oleh guru kelas V pada saat wawancara. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengembangan modul berbentuk 

pop-up, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya 

yang relevan. Berdasarkan penelusuran penelitian relevan yang dilakukan oleh 

Wahyu (2016) dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menggunakan Pop-Up Book dan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 

Square Materi Geometri Bangun Ruang di Kelas IV Sekolah Dasar” dengan hasil 

penelitian menunjukan bahwa LKS pop-up book dapat dan telah dikembangkan 

lebih efektif untuk pembelajaran matematika materi bangun ruang sekolah dasar 

kelas IV. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata hasil validasi ahli materi yaitu 4,50 

dan validasi desain grafis 3,58 yang menunjukan bahwa LKS layak digunakan 

dalam proses pembelajaran. Selain itu hasil lainnya adalah respon guru dan siswa 

sangat baik dibuktikan dengan rata-rata respon guru dan siswa 4,5. Berdasarkan 

hasil penelitian pengembangan tersebut maka dapat disimpulkan penggunaan pop-

up pada pembelajaran matematika dapat dikembangkan pada modul pendamping 

pembelajaran matematika kelas V SD. 

Berdasarkan permasalahan, kondisi di lapangan dan penelusuran penelitian 

relevan yang telah dijelaskan, maka peneliti mengembangkan modul pendamping 

berbentuk pop-up pada materi bangun ruang kubus dan balok kelas V SD. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu:  

Bagaimana pengembangan modul pendamping berbentuk pop-up pada 

materi bangun ruang kubus dan balok kelas V SD? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan 

penelitian dan pengembangan yaitu untuk menghasilkan produk pengembangan 

modul pendamping berbentuk pop-up pada materi bangun ruang kubus dan balok 

kelas V SD. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Pengembangan modul pendamping berbentuk pop-up pada materi bangun 

ruang kubus dan balok kelas V SD ini dikembangkan dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

1. Konten Isi 

Modul berbentuk pop-up yang dikembangkan ini, disusun dengan struktur 

berdasarkan pendapat Daryanto (2013:40) yang menyatakan bahwa sebuah modul 

terdiri dari pendahuluan, bagian utama atau inti modul dan bagian penutup. 

Sehingga susunan struktur modul pop up yaitu: cover, pendahuluan yang terdiri atas 

halaman sampul, kata pengantar, petunjuk penggunaan modul, dan daftar isi, 

selanjutnya bagian utama atau inti modul yang terdiri dari 4 kegiatan pembelajaran 

yang setiap kegiatan berisikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran 

khusus, uraian materi, contoh-contoh dan latihan soal. Keempat kegiatan belajar 

tersebut terdiri atas: (1) materi jaring-jaring balok pada kegiatan pertama, (2) jaring-
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jaring kubus pada kegiatan kedua, (3) volume balok pada kegiatan tiga dan (4) 

volume kubus yang melibatkan akar tiga dan pangkat tiga pada kegiatan empat. 

Kemudian pada bagian modul yang terakhir yaitu bagian penutup, berisi tentang 

soal evaluasi akhir dan daftar pustaka. Selain itu karena tujuan dari modul adalah 

untuk memandirikan belajar siswa, maka modul juga dilengkapi kunci jawaban agar 

siswa dapat belajar secara mandiri. 

2. Konstruktur 

Secara konstruk modul ini setiap halamannya didesain berukuran 21 cm x 

29,7 cm, dicetak menggunakan jenis kertas art paper dan dibuat bewarna-warni. 

Secara fisik modul pendamping berbentuk pop up pada pembelajaran matematika 

kelas V SD ini berbentuk seperti modul pada umumnya yang berbentuk buku. 

Pembeda modul pendamping ini dengan modul pada umumnya yaitu penyajian 

materi, dan beberapa latihan soal pada modul dibuat secara tiga dimensi serta 

terdapat bentuk jaring-jaring balok dan kubus yang dapat dibuat peragaan 

langsung oleh siswa. Bentuk tiga dimensi, pop up maupun bentuk jaring-jaring 

untuk peraga dibuat agar siswa secara langsung mengetahui bentuknya secara 

konkret dan siswa dapat praktik secara langsung. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya melakukan penelitian pengembangan dan mengembangkan 

modul pendamping berbentuk pop-up pada materi bangun ruang kubus dan balok 

kelas V SD dapat dilihat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis modul 

pendamping yang dikembangkan dapat digunakan sebagai salah satu upaya 

tercapainya proses dan tujuan pembelajaran matematika kelas V SD. Sedangkan 

secara praktis pentingnya pengembangan modul ini yaitu: 
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1. Bagi Peneliti 

Peneliti memperoleh pengetahuan serta pengalaman baru dalam 

mengembangkan modul berbentuk pop up pada pembelajaran matematika 

kelas V SD. Selain itu dapat digunakan sebagai pertimbangan, acuan ataupun 

referensi penelitian yang akan melakukan penelitian sejenis. 

2. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan positif, menjadi masukan bagi pihak sekolah dan 

upaya sosialisasi pengembangan modul berbentuk pop up sebagai modul 

pendamping alternatif pembelajaran di sekolah dasar. 

3. Bagi Guru 

Menjadikan pengembangan modul pop up sebagai salah satu media yang 

membantu proses pembelajaran di kelas dan guru lebih termotivasi 

menggunakan modul yang menarik dan menyenangkan 

4. Bagi Siswa 

Siswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna sehingga dapat 

meningkatkan minat, dan  motivasi dalam pembelajaran matematika. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Modul pendamping berbentuk pop up pada pembelajaran matematika ini 

dikembangkan dengan asumsi sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang 

mana berada pada fase operasional konkret dan siswa merasa senang dengan buku 

cerita berbentuk pop-up. Kemampuan yang tampak pada fase operasional konkret 

adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah 

logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret (Piage dalam 

Heruman, 2014:1). Berdasarkan kemampuan siswa sekolah dasar yang dapat 
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mengoperasikan kaidah-kaidah logika meskipun terikat dengan objek konkret dan 

siswa merasa senang dengan buku cerita pop-up maka diasumsikan dapat mengikuti 

prosedur penggunaan dan tertarik pada modul berbentuk pop-up. 

Penelitian dan pengembangan ini memiliki keterbatasan, yaitu diujicobakan 

pada siswa kelas V SDN Tanjungrejo 2 Malang sebanyak 42 siswa. Subjek 

berjumlah 42 siswa yang dibagi kedalam kelompok kecil berjumlah 10 siswa dan 

kelompok besar 32 siswa. Batasan selanjutnya yaitu modul pendamping berbentuk 

pop up ini dirancang untuk pembelajaran matematika kelas V SD pada materi 

bangun ruang kubus dan balok dengan kompetensi dasar sebagai berikut: 

1. Kompetensi dasar 3.6 Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun 

ruang sederhana (kubus dan balok). 

2. Kompetensi dasar 4.6 Membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana (kubus 

dan balok). 

3. Kompetensi dasar 3.5 Menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang 

dengan menggunakan satuan volume (seperti kubus satuan) serta hubungan 

pangkat tiga dengan akar pangkat tiga. 

4. Kompetensi dasar 4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume 

bangun ruang dengan menggunakan satuan volume (seperti kubus satuan) 

melibatkan pangkat tiga dan akar pangkat tiga. 

G. Definisi Operasional 

1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa alat atau bahan yang 

membantu penyampaian pesan dalam pembelajaran di luar maupun di dalam 

kelas agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efesien. 
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2. Modul adalah salah satu media pembelajaran berbasis cetakan dalam format

bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis untuk membantu

peserta belajar secara mandiri menguasai tujuan pembelajaran.

3. Pembelajaran matematika adalah keterkaitan konsep lain dan suatu konsep

menjadi prasyarat konsep lain oleh karena itu pengalaman siswa dalam belajar

atau penguasaan konsep harus ditekankan atau siswa diberi kesempatan dalam

melaksanakan keterkaitan pengalaman belajar.

4. Bangun ruang balok adalah bangun  ruang  yang  dibatasi  oleh  3  pasang

persegi  panjang yang kongruen (bentuk dan ukurannya sama).

5. Bangun ruang kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam persegi

yang kongruen (bentuk dan ukurannya sama).

6. Pop up adalah buku berbentuk tiga dimesi yang ketika dibuka terlihat bergerak

naik dari permukaan buku.

7. Modul pendamping berbentuk pop up adalah media visual berbasis cetakan

yang didesain berbentuk tiga dimensi ketika dibuka terlihat bergerak naik

dipermukaan buku untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar

yang spesifik.


