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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

a. Pembelajaran Matematika

Pembelajaran merupakan tahapan  perubahan  seluruh  tingkah  laku  

individu  yang  relatif  menetap sebagai    hasil    pengalaman    dan    interaksi    

dengan    lingkungan    yang melibatkan  proses  kognitif (Muhibbin, 2007:92). 

Sedangkan menurut Hamzah  dan  Kuadrat (2009:4) pembelajaran  merupakan 

upaya  membelajarkan  peserta  didik  dengan  cara  memperoleh  informasi,  ide,   

keterampilan,   nilai,   cara   berfikir,   sarana   untuk   mengekspresikan dirinya, 

dan cara-cara belajar bagaimana belajar.  

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membatu siswa mempelajari suatu ilmu 

secara sistematis. Pengajaran berarti suatu yang dilakukan oleh guru dan perbuatan 

belajar oleh seorang siswa. Belajar merupakan proses perubahan perilaku secara 

aktif, ada rangsangan dan respon. Guru merangsang siswa melalui lingkungan, 

individu, kondisi nyata (Kontekstual) dan siswa merespon berupa perubahan 

tingkah laku. 

Rusfendi (dalam Heruman, 2012:1) Matematika  adalah  bahasa simbol,  

ilmu  deduktif  yang  menolak  pembuktian  secara  induktif,  ilmu  tentang pola  

keteraturan  dan  struktur yang teroganisasi. Menurut Antonius Cahya Prihandoko
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(2006:6), matematika merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak tentang 

penalaran logis dan masalah-masalah yang berhubungan dengan bilangan. 

Sedangkan menurut Soedjadi  (dalam Muhsetyo,  2008:1.2)  menyatakan  bahwa  

keabstrakan  matematika  karena  objek  dasarnya abstrak,  yaitu  fakta,  konsep,  

operasi  dan prinsip. 

 

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan guru dan siswa dalam mempelajari ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan konsep-konsep abstrak, ilmu pengetahuan 

tentang bilangan dan pengetahuan tentang penalaran yang logic dan sistematis.  

b. Bangun Datar 

1. Pengertian bangun datar 

Firmawati Sutan (2003: 7) menjelasakan bangun datar adalah bentuk 

bangun atau bidang yang datar yang mempunyai panjang dan lebar. . Bangun 

datar terdiri dari persegi, persegi panjang, segi tiga (segitiga sembarangan, segi 

tiga sama kaki, segi tiga sama sisi), lingkaran, trapesium, jajaran genjang, dan 

belah ketupat. Budhayanti, Baskoro, Roostanto, & Simanullang (2008:23) 

mengatakan luas suatu bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi 1 

satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Sedangkan 

menurut Setyadi, (2009:97) Bangun datar adalah bangun berbentuk dua 

dimensi yang terbentuk oleh tiga atau lebih garis yang saling berpotongan 

terkecuali untuk bangun datar lingkaran.  
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Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bangun datar adalah 

bangun yang berbentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar serta 

memiliki luas berupa banyaknya persegi dengan sisi 1 satuan panjang yang 

menutupi seluruh bangun datar tersebut.   

2. Kompetensi Dasar dan indikator pencapaian dalam materi bangun datar 

Materi bangun pada kelas III SD memiliki kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian yang harus dicapai oleh siswa. Kompetensi dasar dan 

indikator yang harus dicapai sebagai berikut : 

1. Kompetensi Dasar : Menemukan sifat simetri bangun datar (melalui 

kegiatan menggunting dan melipat atau cara lainnya), simetri putar, dan 

pencerminan menggunakan benda-benda konkret. 

2. Indikator  : Menemukan sifat simetri bangun datar 

menggunakan benda konkret. 

3. Kelas/Semester  : III 

4. Materi pokok : Bangun datar 

Pada materi ini siswa akan mempelajari tentang materi bangun datar 

tentang sifat-sifat bangun datar.  Bangun datar merupakan bangun yang 

berbentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Dalam penelitian ini 

akan dibahas beberapa macam bangun datar seperti ; persegi, persegi panjang, 

segitiga, jajar genjang, layang-layang, trapesium dan belah ketupat (Suharjana, 

2008:32).  
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c. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media secara harfiah  memiliki arti “perantara” atau “pengantar”. Media 

merupakan bentuk perantara yang dipakai orang sebagai penyebar ide atau gagasan 

sehingga ide atau gagasan  itu sampai pada penerima (Santoso dalam Subana, 

2011:287). Media merupakan komponen sumber belajar atau alat yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar (Sutirman, 2013:15). Menurut sukiman (2013:29) Media 

merupakan : 

“Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat dan kemauan 

peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif”   

 

Pendapat diatas dapat diketahui bahwa media pembelajaran merupakan 

segala sesuatu berupa alat, wahana, sumber yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim ke penerima (siswa) sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian serta minat siswa sehingga 

proses belajar berjalan dengan efektif. 

2. Manfaat media pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki manfaat dalam proses pembelajaran 

yaitu dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar, mengarahkan dalam 

merangsang pikiran, perasaan siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi 

belajar anak, dan dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu 
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(Sukiman, 2012:44). Sementara itu, menurut Sudjana dalam Azhar ( 2006:24) 

mengemukakan manfaat media pembelajaran sebagai berikut :  

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik. 2) Bahan pembelajaran 

akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik. 3) Metode 

mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru. 4) siswa akan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 

belajar. 

 

Pendapat diatas dapat diketahui bahwa media pembelajaran memiliki 

beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut : Media pembelajaran dapat 

memperjelas informasi/pesan yang disampaikan sehingga dapat meningkat 

proses dan hasil belajar, dapat mengarahkan minat belajar siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, menarik perhatian siswa dalam proses 

belajar, siswa akan lebih aktif dalam kegiatan belajar. 

3. Jenis – jenis media pembelajaran  

Media pembelajaran memiliki jenis-jenis yang beraneka ragam. Para 

ahli mengklarifikasikan media pembelajaran berdasarkan ciri-ciri tertentu. 

Menurut Bahri dan Aswan (2010:124)  mengemukakan jenis media 

pembelajaran sebagai berikut : 

a. Media auditif yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara, 

seperti radio, cassette recorder, dan piringan hitam.  

b. Media visual yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Media visual ini menampilkan gambar diam seperti film strip (film 

rangkai), slides (film bingkai) foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. 
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c. Media audiovisual yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar. 

Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi 

kedua jenis yang pertama dan kedua. 

Menurut Sudjana (2011:3) menjelaskan jenis media pembelajaran 

sebagai berikut : (1) media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau 

diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut 

media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. 

(2) media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model 

penampang, model susun, model kerja, mock up, dan lain-lain. (3) media 

proyeksi seperti slide, film strips, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. (4) 

penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui media Pop Up Box 

merupakan media jenis visual karena dapat diliat menggunakan indra 

penglihatan, sifatnya konkret, dan berupa gambar/foto. Dan juga termasuk 

media grafis karena berbentuk tiga dimensi.  

d. Pop Up Box 

1. Pengertian Pop Up Box 

Pop Up berasal dari bahasa inggris yang berarti “muncul-keluar”. 

Secara harfiah Pop Up adalah menambahkan sebuah jumlah dimensi baru 

untuk buku, kartu ucapan atau box (Mufidah, 2015:22).  Sementara itu, 

Dzuanda (2011: 1) menjelaskan pengertian pop up merupakan bagian yang 

dapat bergerak atau memiliki unsur tiga dimensi serta memberikan 

visualisasi cerita yang lebih menarik, mulai dari tampilan gambar yang 
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dapat bergerak ketika halamannya dibuka baik itu berupa buku, kartu 

ucapan atau box. Sedangkan menurut Robert dalam Wardhani (2015:22) 

Pop Up dapat diartikan sebagai box, kartu ucapan atau buku yang berisi 

catatan atau kertas bergambar tiga dimensi yang mengandung unsur 

interaktif pada saat dibuka seolah-olah ada sebuah benda yang muncul dari 

dalam buku, kartu atau box. 

Pendapat diatas dapat diketahui bahwa Pop Up Box merupakan 

sebuah tampilan tiga dimensi yang mengandung unsur interaktif yang 

menarik yang dapat bergerak pada saat dibuka seolah-olah ada sebuah 

benda yang muncul dari tiap bukaannya berupa box atau kotak.  Pop Up 

Box dalam pembuatannya menggunakan kertas dan tehnik melipat. Oleh 

karena itu media Pop Up Box dapat memberikan kesan menarik bagi 

pembacanya, dengan demikian pesan yang ingin disampaikan dapat 

tersampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2. Macam – macam tehnik pembuatan Pop Up Box 

Syarif (dalam Mark 2011) menjelaskan teknik pembuatan Pop Up 

ada 5 macam diantaranya sebagai berikut: 

a. V-Folding, Menambahkan panel lipat pada sisi gambar yang akan 

ditempelkan. Penel ini diletakkan disisi dalam kartu sehingga tidak 

tampak dari luar. Sudut harus diperhatikan agar tidak terjadi 

kemiringan. 
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Gambar 2.1 Tehnik V-Folding 

b. Internal Stand, Biasanya digunakan sebagai sandaran kecil, sehingga 

pada saat dibuka, gambarnya akan berdiri. Dibuat dengan cara potongan 

kertas yang dilipat tegak lurus dan diberi panel untuk ditempelkan pada 

kartu. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tehnik Internal Stand 

c. Rotary, Caranya dengan membuat dua bagian secara terpisah dan 

disatukan oleh poros ditegahnya. Harus diperhatikan ketepatan 

porosnya sehingga pada saat diputar. 
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Gambar 2.3 Tehnik Rotary 

d. Mounth , Teknik yang biasanya digunakan untuk gerakan mulut suatu 

karakter di film kartun. Teknik ini merupakan gambaran dari teknik dua 

teknik single slit yang berhadapan. Dengan satu potongan dibagian 

yang dilipat, lalu satu sisi dilipat ke atas dan satu ke bawah dengan sudut 

tertentu. Lalu dua sisi yang dilipat dibuka kembali dan dilipat ke bagian 

dalam. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tehnik Mounth 

e. Paralel Slide, Biasanya digunakan untuk memungkinkan ada gerakan 

secara segaris. Cara membuatnya dengan membuat lubang secukupnya 

sebagai lintasan, kemudian tempelkan gambar dan panel dengan posisi 
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gambar kartu panel, sehingga kartu terletak di lapisan tengah. Dengan 

demikian gambar dapat digerakan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Tehnik Paralel slide 

3. Kriteria pengembangan media yang baik 

Dalam pengembangan media harus memperhatian kriteria dalam 

pengembangannya agar media tersebut dapat dikatakan baik. Dari 

penjabaran diatas dikatakan media Pop Up Box merupakan media visual 

oleh karena itu Sudjana (2011:20) mengemukakan kriteria media yang baik 

sebagai berikut : 

a. Kesederhanaan, artinya ialah dalam tata letak (lay out) yakni gambar 

cukup besar dan jelas rincian pokoknya. Dalam tampilannya tidak 

banyak , didesain dengan kata-kata yang sederhana atau terbatas, huruf 

sedehana, kalimatnya rigkas tetapi padat sehingga mudah dipahami 

peserta didik. 
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b. Keterpaduan, unsur-unsur visual seperti garis, bentuk, tekstur, warna, 

serta ruang saling terkait dan berhubungan erat sebagai suatu kesatuan 

yang utuh dan menyeluruh. 

c. Keseimbangan, ada dua macam keseimbangan yaitu formal (simetris) 

dan informal (asimetris).  

Sedangkan menurut Kustiawan (2013) kriteria media yang baik adalah 

sebagai berikut : 

a. Kesederhanaan, artinya dalam pembuatan media pembelajaran 

diupayakan agar media mudah dipahami, menghilangkan bagian-

bagian yang tidak penting dan tidak membingungkan peserta didik. 

b. Kesatuan, artinya bagian-bagian dalam suatu media memiliki 

hubungan, saling mendukung dan bersatu menyajikan pesan. Begitu 

juga dengan media sederhana yang mempunyai unsur visual lain seperti 

warna, tekstur, bentuk, dan lain-lain. 

c. Keseimbangan, artinya ditinjau dari ukuran, warna, letak dan bentuk 

atas unsur-unsurnya. 

d. Penonjolan, artinya suatu unsur, bagian, objek di dalam seni rupa 

sebagai pusat daya tarik karya seni rupa yang bersangkutan. 

e. Irama, artinya irama disusun agar media tidak monoton dan 

membosankan. Oleh karena itu adanya variasi susunan dengan 

menciptakan kesan gerak, meninggi-merendah, dan gradasi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui Pop Up Box merupakan 

media visual yang memiliki kriteria pengembangan yang dicapai agar media 
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dapat dikatakan baik. Berikut kriteria pengembangan media Pop Up Box yang 

baik: 

a. Kesederhanaan, artinya media Pop Up dibuat dengan tampilan 

sederhana sehingga tidak membuat peserta didik menjadi bingung. 

b. Keterpaduan, artinya unsur-unsur dari tampilan media Pop Up saling 

terkait dan berhubungan menjadi satu kesatuan. 

c. Kemudahan, artinya isi dari media Pop Up mudah di mengerti dipelajari 

oleh peserta didik, dan operasional dalam penggunaannya. 

d. Kemenarikan, artinya tampilan dari media Pop Up dapat menarik minat 

peserta didik untuk mempelajari isi materi pembelajaran. 

e. Kesesuaian, artinya media Pop Up sesuai dengan kebutuhan belajar, 

rencana kegiatan belajar, dan karakteristik peserta didik. 

4. Kelebihan dan kelemahan media Pop Up Box 

Media visual Pop Up Box, sebagai bagian media pembelajaran 

berbasis visual memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan 

kelemahan media visual Pop Up Box sama dengan kelebihan dan 

kelemahan yang dimiliki oleh media pembelajaran berbasis visual. Menurut 

Indriana (2008: 63) kelebihan media Pop Up Box adalah mempermudah 

dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan; dapat 

dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. 

Adapun kelebihan yang lainnya seperti banyak digunakan dalam 

menjelaskan gambar yang kompleks (kesehatan, matematika, dan 

teknologi), Pop Up Box salah satu strategi dalam pembelajaran karena 
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efektif dan interaktif dalam kegiatan pembelajaran, menggambarkan secara 

visual, membantu siswa dalam memberikan pengalaman mengenai 

lingkungan sekitar, menambah pengalaman baru dalam aktivitas sehari-

hari, dan memberikan kesempatan bagi siswa berpartisipasi dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan menggunakan media Pop Up Box (Van Dyk dalam 

Ni’mah, 2014: 22). Sementara itu, Dzuanda (2009:1) menyatakan 

kelebihan Pop Up box adalah: 1) memberikan visualisasi cerita yang lebih 

menarik karena tampilannya memiliki dimensi, gambar dapat bergerak, 

bagian berubah bentuk, memiliki tekstur seperti benda asli; 2) dapat 

memberikan kejutan-kejutan ketika setiap sisinya dibuka; 3) memancing 

antusias dalam membaca; 4) memperkuat kesan yang ingin disampaikan. 

Disamping memiliki kelebihan Pop Up Box juga memiliki 

kelemahan. Menurut Indriana (2008:64) kelemahan media Pop Up Box 

yaitu dalam proses pembuatanya membutuhkan waktu lama. Proses 

pengerjaan media tersebut membutuhkan waktu yang lama dan mudah 

rusak apabila menggunakan bahan kertas yang kurang baik. Adapun 

kelemahan yang lainnya seperti: 1) waktu pengerjaannya cenderung lama; 

2) menuntut ketelitian; 3) biaya yang dikeluarkan lebih mahal dibandingkan 

dengan buku pada umumnya. Selain itu kelemahan media Pop Up Box 

terletak pada proses pembuatannya yang membutuhkan keterampilan 

khusus, dan penyajian pesannya berupa unsur visual saja. 

 

e. Keefektifan Media Pembelajaran Pop Up Box 
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Kata Efektif berasal dari bahasa inggris, yaitu effective yang berarti 

berhasil, tepat atau manjur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

definisi efektif adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang 

ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu 

usaha atau tindakan. Dalam dunia pendidikan menurut Purwadarminta (2009) 

mengatakan bahwa efektif berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam 

pengajaran. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses belajar mengajar di 

sekolah, sekolah dasar mempunyai target bahan ajar yang harus dicapai oleh 

setiap guru berdasarkan pada kurikulum yang berlaku pada saat itu baik mataeri 

yang tersampaikan melaui media pembelajaran maupun bahan ajar.  

Kriteria keefektifan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

hasil belajar siswa tuntas secara klasikal. Media pembelajaran dikatakan efektif 

jika siswa dapat mencapai tujuan dan kompetensi yang diharapkan dan dapat 

mencapai ketuntasan belajar yang telah ditetapkan (Made,43:2104). Menurut 

Susanto (200:41) Ketuntasan belajar adalah kriteria dan mekanisme penetapan 

ketuntasan minimal per mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah dengan 

mempertimbangkan hal-hal berikut :  

1. Ketuntasan belajar ideal untuk setiap indikator adalah 0-100% dengan 

batas kriteria ideal minimum 75% 

2. Sekolah harus menetapkan KKM per mata pelajaran dengan 

mempertimbangkan kemampuan rerata siswa, kompleksitas, dan sumber 

daya pendukung 
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3. Sekolah dapat menetapkan KKM dibawah batas kriteria ideal tetapi secara 

bertahap harus dapat mencapai kriteria ketuntasan ideal. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini akan dipaparkan hasilnya 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2015). Kualitas media yang telah 

dikembangkan adalah sangat baik (SB) dengan rata-rata 4,62 dari segi materi 

dan 4,67 dari segi media. Tahap terakhir yaitu penilaian meliputi uji coba 

perorangan, uji coba terbatas dan uji pelaksanaan secara luas. Uji coba dan uji 

pelaksanaan dilaksanakan di kelas III SD Negeri Pakem 1. Respon siswa 

terhadap media Pop-Up Book yang telah dikembangkan adalah sangat baik 

(SB) dengan rata-rata 4,31. Hasil tersebut memberi gambaran bahwa media 

Pop-Up Book yang dikembangkan dapat diterima dan layak digunakan sebagai 

salah satu media pembelajaran tematik. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan peniliti kembangkan adalah subyek yang diteliti sama 

yaitu siswa sekolah dasar. Perbedaan penelitian ini terletak pada materi yang 

disampaikan melalui media Pop Up, penelitian Pramesti membahas materi 

tematik tema peristiwa, sedangkan penelitian ini hanya membahas pada mata 

pelajaran matematika tentang bangun datar. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sulastri (2016). Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, media pop-up book yang layak digunakan untuk 

membaca permulaan siswa kelas I SD. Hal ini dibuktikan dari hasil validasi ahli 

materi mendapatkan skor rata-rata 4,60 dengan kategori sangat baik. Hasil 
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validasi ahli media mendapat skor rata-rata 4,25 termasuk dalam kategori 

sangat baik. Validasi empiris media pop-up book dilakukan terhadap siswa 

kelas I SD Negeri Bangunharjo Bantul. Hasil uji coba perorangan mendapat 

skor rata-rata 4,39 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil uji coba 

kelompok kecil mendapat skor rata-rata 4,53 termasuk dalam kategori sangat 

baik. Hasil uji coba lapangan mendapat skor rata-rata 4,64 termasuk dalam 

kategori sangat baik. Persamaan penelitian Sulastrri dengan penelitian ini 

adalah subyek yang diteliti sama yaitu siswa sekolah dasar. Sedangkan 

perbedaannya adalah, penelitian Sulastri berfokus pada hasil belajar yang 

dicapai, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan media Pop Up 

Box dan tingkat keefektifannya. 

3. Penelitian Lulut dan Diana (2017) , berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa hasil analisis penilaian validasi ahli 

media pada tahap 1 dan 2 adalah 95% dan 97% dengan kategori sangat baik. 

Sedangkan penilaian oleh ahli terhadap materi pembelajaran terhadap media 

POKARIPOKABU pada tahap 1 dan 2 sebesar 91,67% dan 97,62% dengan 

kategori sangat baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa media pembelajaran 

POKARI POKABU pada pembelajaran IPA materi Pengelompokkan 

tumbuhan tersebut valid dan layak digunakan sebagai media pembelajaran 

dalam proses belajar IPA materi Pengelompokkan tumbuhan di kelas III 

Sekolah Dasar. Persamaan penilitian Lulut dan Diana dengan penelitian ini 

terletak pada subyek penelitian yaitu siswa sekolah dasar. Sedangkan 

perbedaan penelitian Lulut dan Diana dengan penelitian ini adalah pada 
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medianya, penelitian Lulut dan Diana menggunakan media Pop Up dengan 

media kartu sedangkan penelitian ini berfokus pada Pop Up saja. 
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C. Kerangka Berfikir  

 

 

 
1. Media disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yaitu pemahaman konsep yang abstrak 

menjadi pemahaman konsep yang konkret.   

2. Gaya belajar siswa dan guru damlam proses pembelajaran. 

3. Materi Matematika disampaikan secara benar agar tidak terjadi miskonsepsi 

Kondisi Ideal 

1. Siswa berpartisipasi secara aktif 

dalam kegiatan pembelajaran 

matematika. 

2. Guru menggunakan sumber belajar 

dan media pembelajaran 

yanginovativ yang sesuai dengan 

materi yang disampaikan. 

3. Konsep matematika disampaikan 

secara benar dan konker untuk 

memaamhamkan siswa. 

Kondisi Lapang 

1. Siswa kurang berpatisipasi secara 

aktif dalam kegiatan pembelajaran 

matematika. 

2. Guru menggunakan media 

pembelajarn jika dirasa materi itu 

sulit namun untuk materi yang 

mudah guru tidak menggunakan 

media. 

3. Siswa dalam memahami konsep 

matematik mengalami kesulitan 

seperti sulit membedakan sifat antar 

bangun datar. 

Solusi 

Melakukan 

observasi pada siswa 

dan guru pada saat 

pembelajaran 

Membuat konsep 

media Pop Up Box 

terkait materi 

bangun datar 

Mengembangka

n media 

Menerapakn 

media 

pembelajaran 

Mengevaluasi hasil validasi dari ahli materi dan media serta hasil uci coba pada kelas III SD 

Media pembelajaran Pop Up Box materi 

bangun datar efektif  diterapkan pada mata 

pelajaran matematika kelas III SD 

Siswa tertarik dengan pembelajaran 

matematika pada materi bangun datar 

Gambar 2.6 Kerangka Pikir 

Pengembangan Media Pop Up Box Pada Mata Pelajaran Matematika 


