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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Definisi Media Pembelajaran  

Media pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu media dan pembelajaran. 

Media sendiri berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Secara harfiah, artinya adalah “perantara” atau “pengantar”. Media 

pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik dalam maupun 

di luar kelas (Arsyad, 2011:7). Sedangkan Asyhar (2011:8) berpendapat bahwa, 

media pembelajaran adalah yang mampu membuat suasana pembelajaran kondusif 

dengan siswa dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien yang 

mana suasana tersebut didapat karena adanya penyampai atau penyalur pesan 

secara terencana dari suatu sumber. Pendapat lain juga disampaikan oleh Haryono 

(2015:47) berpendapat bahwa, media belajar adalah disampaikannya materi 

pembelajaran dengan menggunakan alat dan bahan.   

Berdasarkan pemaparan definisi media pembelajaran dari beberapa ahli, 

maka disimpulkan 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. 

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Media mempunyai banyak sekali manfaat dalam penggunaannya di proses 

pembelajaran. Beberapa ahli mengemukakan manfaat dari media pembelajaran. 

Sudjana dan Rivai (2011:2) berpendapat bahwa, manfaat media pengajaran dalam 
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proses belajar siswa yaitu (1) agar perhatian siswa tertarik sehingga memupuk 

motivasi  atau semangat belajar; (2) makna bahan pengajaran lebih jelas sehingga 

memungkinkan tujuan dalam pembelajaran tercapai dan dikuasai oleh siswa; dan 

(3) siswa lebih banyak melakukan aktivitas belajar karena tidak hanya sebagau 

pendengar materi yang disampaikan oleh guru tetapi juga kegiatan lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat 

Sudjana dan Rivai tersebut maka dapat dikatakan manfaat media pembelajaran 

sebenarnya adalah untuk lebih menekankan pembelajaran kepada siswa agar 

termotivasi, menguasai tujuan pembelajaran dan lebih banyak beraktifitas dalam 

pembelajaran. 

Sedangkan Asyhar (2011:42) mengemukakan bahwa manfaat penggunaan 

media dalam pembelajaran yaitu, memperluas sajian materi pembelajaran sehingga 

siswa mempunyai banyak pilihan yang disesuiakan dengan karakteristik ataupun 

kebutuhannya. Selain itu menambah kemenarikan dalam hal tampilan materi yang 

meningkatkan motivasi serta minat belajar sehingga siswa fokus dalam 

pembelajaran dan efektifitas dalam belajar meningkat. Pendapat ahli lain tentang 

manfaat media pembelajaran selanjutnya yaitu Arsyad (2011:26) berpendapat 

bahwa, dalam proses belajar mengajar manfaat yang diperoleh dari digunakannya 

media yaitu (1) informasi seta pesan tersaji dengan jelas; (2) perhatian siswa lebih 

terarah; dan (3) mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. Dari pendapat 

tersebut dalam memperjelas penyajian pesan dan infomasi bertujuan meningkatkan 

hasil belajar sedangkan pada perhatian siswa yang lebih terarah agar siswa lebih 

semangat atau termotivasi dalam belajar. Media pembelajaran dalam mengatasi 

kekurangan atau keterbatasan memang sangat dibutuhkan, misalnya saja materi 
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yang disampaikan berkenaan dengan daerah yang jauh dari lokasi sekolah dapat 

diberikan misalnya dengan penggunaan media gambar atau video. 

Berdasarkan pemaparan manfaat dari ketiga ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan manfaat media pembelajaran antara lain: 

1) Menumbuhkan motivasi serta semangat siswa dalam belajar karena dengan 

adanya media pembelajaran membuat perhatian siswa tertarik sehingga siswa 

fokus dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Memperjelas dan memperluas sajian materi dengan keterbatasan indera, ruang 

dan waktu sehingga siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 

c. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran memiliki 

beberapa jenis. Asyhar (2011:44) mengemukakan bahwa dalam pengembangannya 

dan penggunaanya dalam pembelajaran, media pada dasarnya dikelompokan 

menjadi empat jenis yaitu media visual (media cetak seperti modul, model dan 

prototype seperti globe bumi dan sebagainya), media audio (tape recorder, radio, 

dan CD player), media audio-visual (film, video, program TV, dll) dan multimedia 

(presentasi powerpoint berupa teks dan gambar bersuara, video conference dan 

video cassete serta aplikasi computer interaktif dan non interaktif).  

Selanjutnya Sudjana dan Rivai (2011:3) menyatakan bahwa, jenis media 

yang biasa digunakan dalam proses pengajaran ada beberapa jenis. Pertama, media 

grafis/media dua dimensi seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, 

kartun, komik dan lain-lain. Kedua, media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model 

padat (solid model), model penampang, model susun, model kerja, mock up, 

diorama dan lain-lain. Ketiga, media proyeksi seperti slide, film strips, film, 
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penggunaan OHP dan lain-lain. Keempat penggunaan lingkungan sebagai media 

pengajaran. 

Sedangkan Kustiadi dan Sutjipto (2013:34) mengelompokan jenis media 

berdasarkan pengembangannya ke dalam empat kelompok, yaitu: (1) media hasil 

teknologi cetak, (2) media hasil teknologi audio visual, (3) media hasil teknologi 

yang berdasarkan computer dan (4) media hasil gabungan teknologi cetak dan 

computer. Berdasarkan pendapat tersebut media yang dihasilkan bergantung pada 

cara pengembangannya dan bentuk hasil akhirnya, seperti media hasil teknologi 

cetak menghasilkan materi secara visual seperti halnya modul dan buku. Contoh 

selanjutnya yaitu media hasil teknologi berdasarkan computer menghasilkan media 

berbasis komputer.  

Berdasarkan pemaparan jenis-jenis media pembelajaran oleh beberapa ahli 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran tergolong ke dalam 

empat jenis yaitu media visual/ media dua dimensi, media audio, media audio visual 

dan media berbasis teknologi/ multimedia. Modul berbentuk pop-up pada materi 

bangun ruang balok dan kubus ini termasuk kedalam media pembelajaran visual, 

dimana salah satu contoh dari media visual yaitu modul. 

2. Modul  

a. Pengertian Modul  

Modul adalah salah pengemasan bahan ajar secara sistematis dan utuh, 

pengalaman belajar dimuat secara terencana serta didesain agar tujuan belajar dapat 

dikuasai oleh siswa. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi/subtansi 

belajar dan evaluasi. Modul berfungsi sebagai fasilitas belajar yang bersifat 

mandiri, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan 
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masing-masing (Suryanti, 2013:9). Sedangkan menurut Asyhar (2011:155) modul 

merupakan salah satu media pembelajaran berbasis cetakan dalam format bentuk 

bahan ajar didalamnya terdapat petunjuk untuk belajar sendiri karena memang 

dirancang agar peserta pembelajaran bisa belajar secara mandiri. 

Berdasarkan pendapat ahli yang telah disebutkan tentang pengertian modul, 

maka dapat disimpulkan modul adalah salah satu pengemasan secara utuh dan 

sistematis media pembelajaran berbasis cetakan dalam format bentuk bahan ajar 

untuk membantu peserta belajar secara mandiri menguasai tujuan pembelajaran. 

b. Karakteristik Modul 

Pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan 

sebagai modul.  Asyhar (2011:155) menyatakan bahwa, dalam pengembangan 

modul kompetensi yang dicapai oleh siswa sesuai dengan tingkat kompleksitasnya 

serta bisa meningkatkan semangat dan motivasi peserta didik, sehingga dalam 

penyusunannya harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Depdiknas. 

Pendapat tersebut juga disampaikan oleh Widodo dan Jasmadi (2008:49) yang 

menyatakan bahwa perancangan bahan ajar menjadikan hal penting dalam proses 

belajar mengajar sehingga harus disesuiakan dengan pedoman penulisan modul 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional 2008 

yang memperhatikan karakteristik modul, yaitu (1) Self Instruction, (2) Self 

Contained, (3) Stand alone, (4) Adaptive, dan (5) User Friendly. 

Pada kriteria yang pertama yaitu Self Instruction merupakan karakteristik 

penting dikarenakan self Instruction yang dimaksudkan disini yaitu memungkinkan 

siswa untuk belajar mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Dalam memenuhi 
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kriteria ini modul hendaknya memuat tujuan yang jelas, memuat materi yang 

dikemas secara spesifik, tersedia contoh dan ilustrasi, terdapat soal latihan, 

kontekstual, terdapat umpan balik, dan terdapat informasi tentang rujukan atau 

referensi yang mendukung materi. Selanjutnya pada pada kriteria kedua yaitu self 

contained, yaitu seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam 

modul tersebut agar peserta didik membelajari materi secara tuntas. Pada kriteria 

ketiga stand alone, yaitu modul berdiri sendiri tanpa bergantung pada bahan ajar 

atau media lain sehingga pada saat menggunakan modul dan mengerjakan latihan 

soal pada modul, siswa tidak perlu memperlajari dari bahan ajar lain. Pada kriteria 

keempat adaptive, yaitu modul hendaknya fleksibel digunakan dan memiliki 

adaptasi yangtinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada 

kriteria yang terakhir user friendly, yaitu memberikan kemudahan kepada 

pemakainya. Seperti penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan 

menggunakan istilah yang umum digunakan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan, penyusunan 

modul harus memperhatikan karaktistik yang telah ditetapkan oleh Depdiknas yaitu 

self instructional, self contained, stand alone, adaptive dan user friendly. Dengan 

begitu penyusunan modul akan meningkatkan motivasi peserta didik. 

c. Prosedur Penyusunan Modul 

Modul pembelajaran disusun berdasarkan prinsip dan prosedur 

pengembangan modul. Menurut Daryanto (2013:15) dalam penulisan modul 

dilakukan dalam enam langkah-langkah yaitu: (1) analisis kebutuhan modul, (2) 

desain modul, (3) implementasi, (4) penilaian, (5) evaluasi dan validasi, (6) jaminan 

kualitas. Pada langkah pertama analisis kebutuhan modul, hal yang dilakukan yaitu 
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menganalisis silabus dan RPP untuk memperoleh informasi modul yang 

dibutuhkan. Tujuan dari langkah pertama ini adalah untuk mengidentifikasi dan 

menetapkan jumlah dan judul modul yang akan dikembangkan dalam satu satuan 

program tertentu. Selanjutnya langkah ke dua desain modul yaitu menyusun draft 

atau konsep modul. Pada penyusunan draft atau rancangan, struktur modul sudah 

mulai terbentuk. Struktur modul terdiri atas pendahuluan (terdiri atas hubungan 

dengan materi sebelumnya, uraian tentang modul,dsb), bagian utama atau inti 

modul (berisi tentang tujuan pembelajaran khusus, uraian materi, contoh-contoh, 

ilustrasi, tabel, diagram, latihan, dsb) dan bagian penutup (terdiri atas tes atau 

evaluasi). Draft modul kemudian dikembangkan menjadi modul dan kemudian 

dilakukan proses validasi, setelah validasi barulah bisa disebut modul yang 

sebenarnya karena telah valid.  

Langkah ketiga implementasi yaitu pengimplementasian modul dalam 

kegiatan belajar sesuai alur yang telah digariskan dalam modul. Langkah keempat 

penilaian yaitu mengetahui tingkat penguasaan materi setelah menggunakan modul 

dengan melakukan penilaian hasil belajar menggunakan instrumen yang telah 

dirancang. Langkah kelima evaluasi dan validasi yaitu mengukur 

pengimplementasian modul berdasarkan dengan desain pengembangannya dan 

proses menguji kesesuaian modul dengan kompetensi. Langkah yang terakhir yaitu 

jaminan kualitas, merupakan proses untuk menjamin kualitas mutu modul yang 

disusun berdasar standar operasional ataupun instrumen. 

Sedangkan menurut Widodo dan Jasmadi (2008:44) dalam penyusunan 

modul atau bahan ajar, meliputi: (1) analisis kebutuhan modul, (2) penyusunan 

draft, (3) uji coba, (4) validasi, (5) revisi dan produksi. Pada langkah pertama 
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analisis kebutuhan modul dilaksanakan untuk menentukan judul dan jumlah modul 

yang dibutuhkan dari kegiatan analisis kompetensi. Selanjutnya pada langkah 

kedua penyusunan draft yaitu kegiatan menyusun dan mengorganisasi materi 

menjadi kesatuan yang sistematis. Langkah ketiga ujicoba yaitu pengujian coba 

langsung kepada peserta didik untuk memperoleh masukan sebagai bahan 

perbaikan dan penyempurnaan. Langkah keempat yaitu validasi, merupakan proses 

permintaan pengakuan atau persetujuan terhadap kesesuaian modul dengan 

kebutuhan di masyarakat yang kemudian digunakan sebagai penyempurnaan modul 

yang akan diproduksi. Langkah terakhir yaitu revisi dan produksi, merupakan 

proses hasil ujicoba dan masukan dari proses validasi yang telah disempurnakan. 

Setelah revisi dilakukan, modul ajar telah siap untuk diproduksi. 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas maka dapat disimpulkan, proses 

penyusunan modul yaitu analisis kebutuhan modul, desain modul, implementasi 

atau uji coba, evaluasi dan validasi, revisi, serta penjaminan kualitas dan produksi. 

3. Pembelajaran Matematika SD 

a. Pengertian Pembelajaran Matematika SD 

Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani yaitu mathemata yang berarti 

hal yang dipelajari, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut wiskunde yang berarti 

ilmu pasti. Abidin, dkk (2017:97) menyatakan bahwa, matematika memiliki 

struktur dan keterkaitan antarkonsepnya, matematika merupakan ilmu yang 

memungkinkan manusia banyak melakukan eksplorasi untuk mengamati dan 

memahami suatu pola, melihat hubungan dan menggunakan pemecahan 

masalahnya karena matematika adalah ilmu yang membahas pola atau keteraturan. 

Sedangkan Bruner (Dalam Heruman, 2014) menyatakan bahwa, dalam belajar 
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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. 

Pernyataan hampir serupa juga dikemukakan oleh Hendriana dan 

Soemarmo (2014:3) yang menyatakan bahwa, matematika merupakan ilmu yang 

terstruktus dan sistematis karena adanya hubungan fungsional yang erat serta 

bagiannya tersususun secara hierarkis. Sedangkan hakikat matematika menurut 

Efendi, dkk (2000:18) yaitu, matematika berkenaan dengan konsep-konsep abstrak 

yang bermula dari hal-hal konkrit, melalui konsep yang bertahap dan abstraksi yang 

cermat hal konkrit ini berkembang menjadi abstrak. Kemudian 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. 

Berdasarkan pemaparan definisi dan tingkatan intelektual siswa SD dari 

para ahli, maka dapat disimpulkan pembelajaran matematika SD adalah 

pembelajaran konsep-konsep abstrak yang bermula dari hal-hal konkret dan dimana 

pemberian kesempatan untuk melaksanakan keterkaitan antara apa yang diperoleh 

dari belajar siswa sebelumnya dengan konsep yang akan diajarkan karena dalam 

matematika setiap konsep berkaitan dengan konsep lain dan suatu konsep menjadi 

prasyarat bagi konsep yang lain. 

b. Proses Pembelajaran Matematika SD 

Pada pembelajaran matematika, penyampaian materi pada siswa harus 

berurutan tidak dapat dilaksanakan secara loncat-loncat. Menurut pendapat Efendi, 

dkk (2000:20) menyatakan, bahwa matematika metupakan sistem yang hirarkis 
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untuk itu seseorang tidak bisa mempelajarai konsep Y sebelum ia paham atau 

mempelajari konsep X. materi atau konsep yang sebelumnya akan mendasari materi 

atau konsep yang berikutnya sehingga dalam pembelajarannya harus berurutan. 

Kemudian matematika di pendidikan dasar disusun dengan pendekatan spiral. 

Pendekatan spiral merupakan suatu prosedur pembahasan konsep yang dimulai 

dengan cara sederhana dari kongkrit ke abstrak, dari cara intuitif ke analisis, dari 

eksplorasi ke penguasaan. Materi matematika di SD ini diperluas dan diperdalam 

di SLTP. 

Sedangkan Heruman (2014:2) menyatakan, bahwa pembelajaran 

matematika di SD harus melalui langkah-langkah benar yang sesuai dengan 

kemampuan dan lingkungan siswa. Langkah-langkah tersebut yaitu (1) penanaman 

konsep dasar, (2) pemahaman konsep dan (3) Pembinaan ketrampilan. Pada 

penanaman konsep dasar, siswa belum pernah memahami konsep baru matematika 

jadi ditanamlah atau diberikannya konsep baru tersebut kepada siswa. Konsep baru 

yang akan diberikan pada umumnya bersifat astrak sedangkan kemampuan kognitif 

siswa masih konkret, oleh karenanya pada proses ini diharapkan adanya 

penggunaan alat peraga atau media dalam membantu pola pikir siswa. Selanjutnya 

pemahaman konsep, merupakan pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep 

yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Pada 

pemahaman konsep ini dapat berupa kelanjutan dari penanaman konsep pada satu 

pertemuan maupun di semester atau kelas sebelumnya. Selanjutnya yaitu 

pembinaan ketrampilan yang bertujuan agar penggunaan berbagai konsep 

matematika secara terampil oleh siswa. 
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan proses atau 

langkah pembelajaran matematika di SD yaitu dengan pendekatan spiral dimulai 

dengan cara sederhana dari kongkrit ke abstrak, dari cara intuitif ke analisis, dari 

eksplorasi ke penguasaan. Kemudian untuk penekanan pada konsep melalui 

langkah penanaman konsep, pemahaman konsep dan pembinaan ketrampilan. 

4. Bangun Ruang Kubus dan Balok 

a. Kompetensi Dasar dan Indikator Materi Bangun Ruang Kubus dan Balok 

Pada pembelajaran matematika SD materi bangun ruang kubus dan balok 

terdapat pada kelas V. Berdasarkan Permendikbud No.24 Tahun 2016 yang 

mengatur tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pelajaran pada 

kurikulum 2013, Kompetensi Dasar matematika di kelas V SD dirumuskan  dalam 

tabel 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Tabel 2.1: Kompetensi Dasar Matematika Kelas V SD 

Kompetensi Dasar (Pengetahuan) Kompetensi Dasar (Pengetahuan) 

3.1 Menjelaskan dan melakukan 
penjumlahan dan pengurangan dua 
pecahan dengan penyebut berbeda. 

4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan penjumlahan dan pengurangan 
dua pecahan dengan penyebut berbeda. 

3.2 Menjelaskan dan melakukan perkalian 
dan pembagian pecahan dan decimal. 

4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan perkalian dan pembagian 
pecahan dan decimal. 

3.3 Menjelaskan perbandingan dua besaran 
yang berbeda (kecepatan sebagai 
perbandingan jarak dengan waktu, debit 
sebagai perbandingan volume dan 
waktu. 

4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan perbandingan dua besaran yang 
berbeda (kecepatan, debit) 

3.4 Menjelaskan skala melalui denah 4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan skala pada denah. 

3.5 Menjelaskan, dan menentukan volume 
bangun ruang dengan menggunakan 
satuan volume (seperti kubus satuan) 
serta hubungan pangkat tiga dengan akar 
pangkat tiga. 

4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan volume bangun ruang dengan 
menggunakan satuan volume (seperti 
kubus satuan) melibatkan pangkat tiga 
dan akar pangkat tiga. 

3.6 Menjelaskan dan menemukan jaring-
jaring bangun ruang sederhana (kubus 
dan balok). 

4.6 Membuat jaring-jaring bangun ruang 
sederhana (kubus dan balok) 

3.7 Menjelaskan data yang berkaitan dengan 
diri peserta didik atau lingkungan sekitar 
serta cara pengumpulannya. 

4.7 Menganalisis data yang berkaitan 
dengan diri peserta didik atau 
lingkungan sekitar serta cara 
pengumpulannya. 

3.8 Menjelaskan penyajian data yang 
berkaitan dengan diri peserta didik dan 
membandingkan dengan data dari 
lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, 
tabel, diagram gambar (piktogram), 
diagram batang, atau diagram garis 

4.8 Mengorganisasikan dan menyajikan 
data yang berkaitan dengan diri peserta 
didik dan membandingkan dengan data 
dari lingkungan sekitar dalam bentuk 
daftar, tabel, diagram gambar 
(piktogram), diagram batang, atau 
diagram garis. 

(Sumber: Permendikbud No.24 Tahun 2016) 

Berdasarkan pemaparan kompetensi dasar matematika di kelas V SD 

tersebut, maka materi bangun ruang kubus dan balok terdapat pada kompetensi 

dasar pengetahuan 3.5 dan 3.6 sedangkan pada kompetensi keterampilan pada 

kompetensi dasar 4.5 dan 4.6 dengan ruang lingkup materi volum balok dan kubus 

yang dihubungkan dengan pangkat dan akar pangkat tiga serta jaring-jaring balok 

dan kubus. 

Pada Kompetensi dasar pengetahuan 3.5 dan 3.6 dan kompetensi 

keterampilan pada kompetensi dasar 4.5 dan 4.6, dijabarkan kedalam beberapa 

indikator pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2: Kompetensi Dasar dan Indikator Materi Kubus dan Balok 

Kompetensi Dasar  Indikator 

3.5 Menjelaskan, dan menentukan volume 
bangun ruang dengan menggunakan 
satuan volume (seperti kubus satuan) 
serta hubungan pangkat tiga dengan akar 
pangkat tiga. 

3.5.1. Menentukan volume balok dengan 
menggunakan kubus satuan 
sebagai satuan volume. 

3.5.2. Menjelaskan rumus volume balok 
3.5.3. Menentukan volume balok dengan 

menggunakan kubus satuan 
sebagai satuan  

         volume.  
3.5.4. Menentukan rumus volume kubus 
3.5.5. Menjelaskan hubungan rumus 

volume kubus dengan pangkat 
tiga. 

3.5.6. Menjelaskan hubungan pangkat 
tiga dengan akar pangkat tiga 

 
4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan volume bangun ruang dengan 
menggunakan satuan volume (seperti 
kubus satuan) melibatkan pangkat tiga 
dan akar pangkat tiga. 

4.5.1. Menyelesaikan masalah berkaitan 
volume balok dalam kehidupan 
sehari-hari.  

4.5.2. Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan volume kubus dalam 
kehidupan sehari-hari melibatkan 
pangkat  tiga dan akar pangkat 
tiga.  

 
3.6 Menjelaskan dan menemukan jaring-

jaring bangun ruang sederhana (kubus 
dan balok). 

3.6.1. Menyebutkan unsur balok. 
3.6.2. Menjelaskan pengertian jaring-

jaring balok. 
3.6.3. Menemukan jaring-jaring balok 

yang tepat. 
3.6.4. Menyebutkan unsur kubus. 
3.6.5. Menjelaskan pengertian jarring-

jaring kubus. 
3.6.6. Menyusun dan menemukan 

jaring-jaring kubus yang tepat. 
3.6.7. Menyebutkan perbedaan dan 

persamaan balok dan kubus. 
4.6 Membuat jaring-jaring bangun ruang 

sederhana (kubus dan balok) 
4.6.1. Membuat jarring-jaring balok 

dalam berbagai bentuk dan 
ukuran. 

4.6.2. Membuat jarring-jaring kubus 
dalam berbagai bentuk dan 
ukuran. 

 
 

b. Materi Volum Bangun Ruang Kubus dan Balok 

Balok dan kubus adalah bangun ruang pertama yang diajarkan kepada 

peserta didik, dikarenakan bangun ruang tersebut banyak ditemui peserta didik pada 

kehidupan sehari-hari. Materi yang diajarkan kepada siswa kelas V SD berdasarkan 
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kompetensi dasar 3.5 dan 3.6 adalah mencari ukuran bangun ruang dengan sebutan 

lain yaitu mencari volum atau isi pada kubus dan balok. Menurut pendapat 

Haryono, dkk (2014:346), volum adalah ruangan yang terdapat di dalam sebuah 

benda 3 dimensi. Berikut ini adalah penjelasan dari materi volum balok dan kubus: 

1) Volum Balok 

Balok  adalah  bangun  ruang  yang  dibatasi  oleh  3  pasang  persegi  panjang  

yang kongruen, kongruen yang dimaksud adalah bentuk dan ukurannya sama 

(Agus, 2008:200). Haryono, dkk (2014:347) berpendapat bahwa, mengisi balok 

tanpa tutup dengan kubus satuan merupakan proses pengenalan volum balok 

kepada siswa SD yang dilakukan secara induktif. Berdasarkan pendapat Haryono, 

dkk tersebut dapat dilakukan dengan balok tanpa tutup dan usahakan memiliki sisi 

transparan serta menggunakan kubus satuan seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Volum balok menggunakan kubus satuan 

(Sumber: Haryono,dkk; 2014) 
 

Kubus satuan pada balok transparan diisi hingga penuh dan peserta didik 

membilang satu demi satu hingga hitungan terakhir kubus satuan yang dimasukan. 

Misalkan saja pada hitungan terakhir membilang sebanyak 30, maka volum balok 

adalah 30 kubus satuan. 
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Selanjutnya Heruman (2014:167) berpendapat bahwa, dalam perhitungan 

volum balok sebaiknya siswa diikutsertakan dalam proses pencarian rumus melalui 

media pembelajaran. Berdasarkan pendapat Heruman tersebut, maka siswa harus 

mengetahui secara langsung atau siswa dapat menurunkan sendiri rumus volum. 

Proses penurunan rumus tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media atau 

proses belajar yang sama seperti pendapat Haryanto,dkk yaitu dengan 

menggunakan kubus satuan. Setelah siswa menemukan hitungan banyaknya kubus 

satuan yang dimasukan, siswa diberi lembar kerja yang menyatakan bahwa p x l 

adalah luas alas balok maka volum balok = p x l x t. Dalam perhitungan p,l dan t 

pada balok dapat menggunakan banyaknya kubus satuan pada p,l dan t. 

2) Volum Kubus 

Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam persegi yang kongruen, 

kongruen yang dimaksud adalah bentuk dan ukurannya sama (Agus, 2008:200). 

Sedangkan Haryono,dkk (2014: 349) berpendapat bahwa, pada hakikatnya sebuah 

kubus adalah sebuah balok yang semua rusuknya sama panjang. Berdasarkan 

pendapat ke dua ahli tersebut maka dapat disimpulkan dalam mencari atau 

menjelaskan volum kubus kepada siswa dapat diturunkan dari rumus volum balok 

yaitu p x l x t dengan p = l = t = s (rusuk kubus), maka volum kubus = s x s x s atau 

s3. 

c. Materi Jaring-Jaring Kubus dan Balok 

Jaring-jaring bangun ruang merupakan gabungan dari beberapa bangun 

datar yang dirangkai dan setiap bangun ruang memiliki pola jaring-jaringnya 

sendiri (Choeron:2016). Pada bangun ruang balok dan kubus merupakan gabungan 

dari 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang berbeda pada balok sedangkan 
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pada kubus gabungan dari 6 persegi yang mempunyai panjang sisi yang sama. 

Berikut merupakan contoh berbagai pola dari kubus dan balok: 

1) Jaring-jaring kubus 

 

 

 

 

 

           Gambar 2.2: Jaring-jaring kubus 

(Sumber: Choeron,2016) 
 

2) Jaring- jaring balok 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.3: Jaring-jaring balok 

(Sumber: Choeron,2016) 
 

Berdasarkan beberapa contoh pola jaring-jaring balok dan kubus diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa balok dan kubus memiliki lebih dari satu jenis bentuk 

jarring-jaring. 
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5. POP-UP 

a. Pengertian POP-UP 

Menurut  Van  Dyk  (dalam ula, 2015)  pop-up adalah  buku  berbentuk  tiga 

dimensi  yang  ketika  dibuka,  buku  pop  up   terlihat  bergerak  naik  dari 

permukaan halaman buku. Sedangkan menurut Eli (2017) Pop up book merupakan 

sebuah buku yang memiliki bagian dapat bergerak dan memunculkan unsur dua 

atau tiga dimensi. Teknik melipat kertas pada pop up hampir sama dengan seni 

origami. Pembeda pop up dan origami terletak pada hasilnya, pada origami 

menciptakan objek atau benda dengan teknik lipat sedangkan pada pop up dapat 

membuat gambar secara berbeda dari perubahan bentuk bahkan dapat bergerak 

sealami mungkin. 

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas maka dapat disimpulkan pop-up 

adalah sebuah buku berbentuk tiga dimensi yang menggunakan teknik melipat 

kertas sehingga terlihat bergerak naik dari permukaan halaman buku. 

b. Teknik POP-UP 

Jika  dilihat  secara  keseluruhan,  buku  pop-up  tidak  jauh  berbeda  dengan 

buku lainnya. Hanya saja, pada setiap pembuatan buku pop-up desainer haruslah 

memiliki teknik khusus. Van Dyk  (Dalam Ula, 2015)  menyebutkan  bahwa  teknik  

yang  digunakan dalam  pembuatan  kreasi  pop  up  terdapat  4  basic,  yaitu: (1) 

Tempat Panggung (Stage Set); (2) Lipatan Bentuk V (V-Fold); (3) Kotak dan 

Silinder (Box and Cylinder); dan (4) Lapisan Mengapung (Floating Layers). Pada 

keempat teknik ini dipengaruhi oleh bentuk dan tema yang akan dimunculkan pada 

pop up book. Kecuali pada teknik lipatan bentuk V  yang umum digunakan untuk 

semua bentuk karena teknik ini disebut teknik serbaguna. Teknik serbaguna dengan 
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cara mengaitakan halaman  buku  yang  berhadapan  dan membentangkan halaman 

buku dari tengah ketika buku tersebut dibuka dan halaman buku  yang membentang 

akan melipat kedalam ketika bukunya ditutup. Sedangkan ketiga teknik sisanya 

dipengaruhi oleh tema dan bentuk. Tema pemandangan misalnya dapat 

menggunakan teknik tempat panggung karena buku pop up dibuka hanya selebar 

900. Sedangkan untuk menciptakan deretan kertas yang bertingkat dapat 

menggunakan teknik lapisan mengapung, membentuk kotak atau silinder dapat 

menggunakan teknik Kotak dan Silinder yang dibuat sesuai dengan lebar halaman 

buku ketika buku dibuka.  

Sedangkan menurut Kusuma (dalam Eli, 2017), teknik pop-up ada berbagai 

macam-macam diantaranya yaitu (1) Transformations; (2) Volvelles; (3) 

Peepshow; (4) Carousel; (5) Box and Cylinder; dan (6) Pull Tab. Pada keenam 

teknik ini merupakan teknik untuk menciptakan tampilan pop up yang beraneka 

ragam dengan berbagai inovasi. Pada teknik transformation merupakan tampilan 

yang membentuk pop up dari potongan-potongan pop up; Volvelles pada 

tampilannya menggunakan unsur lingkaran yang dapat berputar; peepshow 

merupakan pop up dengan tampilan bentuk terowongan; carousel merupakan pop 

up yang didukung dengan penggunaan pita agar penyajiannya berbentuk nyata dan 

kompleks; box dan cylinder merupakan bentuk kubus atau pun tabung dari tengah 

halaman; dan pull tab merupakan tampilan pop up dengan tab kertas atau pun pita 

yang digeser untuk menciptakan bentuk yang bergerak. 

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas maka dapat disimpulkan teknik 

pembuatan pop-up yaitu Tempat Panggung (Stage Set), Lipatan Bentuk V (V-Fold), 

Kotak dan Silinder (Box and Cylinder), Transformations, Volvelles, Peepshow, 
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Carousel dan Pull Tab yang mana dalam setiap teknik menghasilkan bentuk dan 

tampilan yang berbeda. Untuk itu dalam pembuatan pop up tema tampilan dan 

bentuk adalah hal yang paling penting untuk menentukan menggunakan teknik 

pembuatan pop up yang mana. 

6. Modul Pendamping Berbentuk Pop-Up Pada Materi Bangun Ruang Kubus 

dan Balok di Kelas V SD 

a. Modul Pendamping Berbentuk Pop-Up Pada Materi Bangun Ruang Kubus 

dan Balok Di Kelas V SD 

Modul pendamping berbentuk pop up adalah media pembelajaran visual 

berbasis cetakan yang didesain berbentuk tiga dimensi ketika dibuka terlihat bentuk 

bergerak naik dipermukaan buku untuk membantu peserta didik menguasai tujuan 

belajar yang spesifik. Modul pendamping berbentuk pop up ini berisi mengenai 

materi tentang jaring-jaring balok dan kubus, volume bangun ruang balok dan 

kubus menggunakan kubus satuan dan hubungan akar tiga dan pangkat tiga. Modul 

ini setiap halamannya berukuran 21 x 29,7 cm yang dicetak di kertas berjenis art 

paper.  

b. Kelebihan Modul Pendamping Berbentuk Pop-Up Pada Materi Bangun 

Ruang Balok dan Kubus Di Kelas V SD 

Kelebihan dari modul pendamping berbentuk pop up pada materi bangun 

ruang ini yaitu: (1) modul didesain menarik dan bagus dari segi warna untuk 

menarik siswa agar semangat dalam pembelajaran; (2) modul dibuat secara inovatif 

dengan adanya bentuk bangun ruang balok dan kubus yang buat secara tiga dimensi 

serta terdapat bentuk jaring-jaring balok dan kubus yang dibuat agar siswa dapat 

memperaga kan secara langsung berbeda dengan modul yang pada umumnya hanya 
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memperlihatkan gambar saja; (3) siswa dapat mengamati secara langsung bentuk 

dari bangun ruang balok dan kubus melalui modul; (4) guru tidak perlu menyiapkan 

alat peraga berupa balok dan kubus satuan, karena pada modul sudah terdapat 

bentuk pop up. 

c. Kelemahan Modul Pendamping Berbentuk Pop-Up Pada Materi Bangun 

Ruang Balok dan Kubus Di Kelas V SD 

Kelemahan dari modul pendamping berbentuk pop up pada materi bangun 

ruang ini yaitu modul sedikit berat karena ketebalan modul serta butuh perawatan 

yang baik karena mudah rusak atau sobek terutama pada bagian lipatan bentuk pop 

up jika pengguna tidak mengikuti prosedur yang ada pada modul. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian pengembangan ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh: 

1. 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”. 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. Persamaan penelitian pengembangan yang 

dilakukan oleh Wahyu dengan peneliti adalah menggunakan bentuk pop-up 
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dan dikembangkan untuk pembelajaran matematika dengan materi bangun 

ruang. Sedangkan perbedaannya adalah (1) pengembangan pop-up dalam LKS 

berbeda dengan peneliti yang kembangkan yaitu dalam bentuk modul, (2) 

subjek penelitian pengembangan yang dilakukan Wahyu yaitu siswa sekolah 

dasar kelas IV berbeda dengan peneliti yang menggunakan siswa kelas V 

sebagai objek, dan (3) penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Wahyu 

tidak hanya menggembangkan LKS berbentuk pop-up saja melainkan dengan 

ditambahkannya model pembelajaran kooperatif Tipe Think Pair Square dalam 

penelitiannya, sedangkan pada penelitian yang dikembangkan peneliti hanya 

mengembangkan modul berbentuk pop-up tanpa menggunakan model. 

2. Lulut dan Diana (2017) dengan judul “Pengembangan Media Pokari Pokabu 

(Pop-Up dan Kartu Ajaib Pengelompokkan Tumbuhan) Untuk Siswa Kelas III 

SD/MI”. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil validasi ahli media 

pembelajaran tahap 1 sebesar 91,67% dan pada tahap 2 sebesar 97,62%, hasil 

validasi ahli materi tahap 1 sebesar 95% dan pada tahap 2 sebesar 97%,  hal  

ini  menunjukan  bahwa  media  POKARI  POKABU  telah  dinyatakan  valid  

dan layak digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Persamaan 

penelitian pengembangan yang telah dilakukan Lulut dan Diana dengan 

peneliti adalah mengembangkan pop-up sebagai media. Sedangkan 

perbedaannya adalah (1) pengembangan tidak hanya menggunakan pop-up 

book melainkan juga adanya inovasi lain yang dikembangkan yaitu kartu ajaib, 

(2) Subjek penelitian yang dilakukan Lulut dan Diana yaitu siswa sekolah dasar 

kelas III, berbeda dengan apa yang dilakukan peneliti yaitu siswa kelas V, (3) 
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Pengembangan media oleh Lulut dan Diana pada mata pelajaran IPA berbeda 

dengan peneliti yaitu pada mata pelajaran matematika. 

3. Eli (2017) dengan judul penelitian “ Pengembangan Media Pembelajaran Pop-

up Book Pembelajaran Matematika Kelas II MI Ma’arif Bego Maguwoharjo 

Sleman Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukan bahwa analisiss kebutuhan 

guru dan peserta didik dengan hasil 100% guru sangat membutuhkan media 

pembelajaran serta membantu untuk memperlancar proses pembelajaran dan 

92% peserta didik membutuhkan media pembelajaran matematika. Selain itu 

media pembelajaran ini telah memenuhi kelayakan dari aspek kelayakan 

penyajian media dan isi materi. Secara berturut-turut skor aspek kelayakan 

penyajian media yaitu 3,6 (kriteria baik) dan aspek kelayakan isi materi 4,2 

(kriteria sangat baik) sehingga memperoleh rerata skor 3,8 dengan kriteria baik. 

Hasil ini menunjukan bahwa produk media pembelajaran pop-up book pada 

pembelajaran matematika kelas II layak untuk didesiminasikan. Persamaan 

penelitian pengembangan yang telah dilakukan Eli dengan yang dilakukan 

peneliti adalah penggunaan pop-up book sebagai media pada pembelajaran 

matematika. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek yang digunakan yaitu siswa 

kelas II MI berbeda dengan peneliti yang menggunakan kelas V sekolah dasar. 
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C. Kerang.ka Pikir

 

 

 

Gambar 2.4: Kerangka Pikir 

Kondisi Lapangan: 

1. Belum didapatkannya modul
pembelajaran pendamping dari
pemerintah untuk pembelajaran
matematika kelas V SD

2. Siswa kelas V SD kesulitan
menemukan jaring-jaring yang
tepat serta menghubungkan
volume dengan pangkat dan
akar tiga.

Kondisi Ideal: 

1. Penggunaan modul sebagai
media pembelajaran pada 
pembelajaran matematika 
sangat diperlukan untuk 
pengalaman belajar siswa pada 
pembelajaran matematika yang 
abstrak. 

2. Siswa harus menguasai materi
jaring-jaring balok dan kubus
serta mencari volumenya
dengan menghubungkannya
dengan pangkat dan akar tiga.

Pengembangan Modul Pendamping Berbentuk Pop-up Pada Materi Bangun Ruang Kubus dan 
Balok Kelas V SD 

Dibutuhkannya modul pendamping materi bangun ruang balok dan kubus dengan 
karakteristik siswa sekolah dasar kelas V yang pada fase operasional konkret agar 

memperoleh pengalaman pembelajaran matematika yang abstrak. 

Model pengembangan ADDIE 

Modul Pendamping Berbentuk Pop-up Pada Pembelajaran Matematika Kelas V SD 

1. Tahap
Analisis

2. Tahap
Perancangan 

3. Tahap
Pengembangan 

4. Tahap
Implementasi 

5. Tahap
Evaluasi

Validasi ahli 
media dan 

materi 

Uji Kelompok 
kecil dan 

kelompok besar 


