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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran 

yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Menurut Sundayana (2016:2) 

matematika adalah bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sehingga perlu perhatian khusus agar matematika mudah diterima 

oleh siswa. Akan tetapi fenomena yang terjadi saat ini, masih banyak siswa yang 

kurang menyukai atau tertarik dengan mata pelajaran matematika karena sudah 

tertanam dalam pemikiran mereka bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit 

dipahami, banyak mengandung rumus, soal matematika sulit untuk dikerjakan, 

membosankan dan lain sebagainya. Marti (dalam Rostina Sundayana, 2016:3) 

berpendapat bahwa, objek matematika yang bersifat abstrak tersebut merupakan 

kesulitan tersendiri yang harus dihadapi siswa dalam mempelajari matematika. Hal 

ini merupakan kewajiban bagi seorang guru untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang berkualitas, mempunyai inovasi serta kreatifitas. Salah satu 

usaha yang dapat dilakukan guru adalah dengan menggunakan metode yang 

bervariasi serta memanfaatkan media yang ada.  

Media memberikan kontribusi positif dalam suatu pembelajaran. Menurut 

Arsyad (2010:15) penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan serta isi pada pelajaran saat itu. Selain itu media juga dapat 

meningkatkan pemahaman serta membangkitkan minat belajar siswa. Media 

memiliki macam-macam jenis dan karakteristik yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika, akan tetapi guru sebaiknya memilih media yang sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan agar mudah dipahami oleh siswa. Materi 

pembelajaran merupakan faktor utama bagi guru untuk menentukan apakah 

penggunaan media diperlukan dalam memahamkan materi tersebut. 

Penelitian ini terfokus pada pembelajaran matematika untuk siswa kelas VII 

semester genap yakni materi segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang 

dibatasi oleh tiga buah sisi dan tiga buah titik sudut. Berdasarkan sisi dan sudutnya, 

segitiga dibagi menjadi beberapa jenis yang harus dipahami oleh semua siswa. 
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Banyak bentuk segitiga yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, selain 

itu juga dapat ditunjukan dengan berbagai media saat pembelajaran berlangung. 

Media pembelajaran yang tersedia diharapkan dapat merangsang siswa untuk aktif 

dalam belajar, mengajak siswa dalam proses mengamati, mengajukan pertanyaan 

sehingga dapat mengumpulkan dan mengolah informasi yang diperoleh dan 

terakhir siswa dapat menyimpulkan dan mengkomunikasikannya dalam bentuk 

lisan ataupun tulisan. Kegiatan tersebut merupakan proses belajar dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah atau yang sering disebut dengan pendekatan 

saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang sangat diperlukan dalam 

pembelajaran mulai dari sekolah tingkat dasar hingga menegah keatas. 

Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diusung 

oleh Kurikulum 2013. Langkah-langkah pada pendekatan saintifik merupakan 

bentuk adaptasi dari langkah-langkah ilmiah pada sains. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menegah menetapkan bahwa pada pasal 1 

nomer 8 pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis keilmuan merupakan 

pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. 

Selanjutnya pada pasal 1 nomor 10 menjelaskan bahwa pendekatan saintifik 

dilaksanakan dengan menggunakan pembelajaran langsung atau tidak langsung 

sebagai landasan dalam menerapkan berbagai strategi dan model pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Meninjau dari keterangan 

tersebut, selain memperhatikan model pembelajaran yang akan digunakan perlu 

memilih media pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dapat berkembang dengan baik sehingga menghasilkan 

pemahaman yang sesuai dengan materi yang dibahas. 

Dalam pembelajaran matematika terdapat berbagai macam media yang dapat 

digunakan, mulai dari media komputasi, media manipulasi bahkan ada materi 

dalam matematika yang tidak dapat atau tidak perlu menggunakan media. Media 

komputasi adalah media berbasis komputer yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi 

online maupun offline,  sedangkan media manipulasi merupakan media tiruan yang 

menyajikan sesuatu abstrak menjadi lebih konkret dapat dibuat dengan tangan, 
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dapat diputar, dipegang, dibalik, dipindah, diatur, ditata atau dipotong-potong. 

Kedua jenis media tersebut dapat digunakan dalam pembelajaran matematika pada 

materi segitiga. Akan tetapi peneliti memilih menggunakan media manupulasi 

dengan alasan menyesuaikan karakteristik siswa kelas VII. Salah satu contoh media 

manipulatif yang sesuai untuk pembelajaran matematika pada materi segitiga 

adalah pop-up book. Pop-up book masih jarang digunakan sebagai media 

pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Hal ini merupakan suatu 

kesempatan untuk memperkenalkan media pop-up book ke sekolah-sekolah agar 

dapat membantu memperlancar proses pembelajaran.  

Pop-up book adalah media manipulatif berbentuk buku yang ketika dibuka 

bisa menampilkan bentuk tiga dimensi atau timbul, dengan kata lain tampilan 

gambar yang terlihat lebih memiliki dimensi, gambar dapat bergerak ketika 

halamannya dibuka atau salah satu bagian dapat digeser hingga berubah bentuk. 

Pop-up book dapat digunakan dan dinikmati dari berbagai kalangan usia, Brochure 

(2011:4) mengatakan “pop-up and movable books have been delighting and 

engaging readers and non-readers, young and old alike, for nearly 800 years.” 

sehingga pop-up dapat dijadikan opsi sebagai media pembelajaran pada pelajaran 

matematika untuk semua tingkatan kelas. Pop-up book dirasa sesuai digunakan 

dalam pembelajaran matematika materi segitiga untuk kelas VII karena tampilan 

dari pop-up book dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar dan akan 

berlanjut kepada pemahaman siswa akan materi 

Penelitian sebelumnya Zannah dkk (2014:76) menyatakan bahwa pop-up 

lebih mudah menarik perhatian siswa untuk terlibat dalam pembelajaran dan 

memotivasi siswa untuk membaca sumber belajar tanpa harus diminta oleh guru. 

Tujuan pembelajaran pada materi segitiga untuk kelas VII adalah melatih siswa 

berfitik kritis dan berfikir kreatif, dapat memecahkan masalah, dapat melakukan 

penelitian dasar dan membangun konsep, serta dapat menemukan solusi dari 

permasalahan. Pop-up yang bersifat visual akan membantu siswa yang lemah dalam 

membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali. Siswa secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan 

membangun pengetahuan mereka sendiri. Pop-up juga memberikan kesempatan 

pada mereka untuk melakukan percobaan sendiri, mencoba memanipulasi tanda-
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tanda, memanipulasi simbol-simbol, bertanya dan menemukan sendiri jawabannya, 

mencocokkan apa yang mereka lihat pada saat itu dan membandingkan temuannya 

dengan temuan siswa lain. Hal ini menyebabkan pemahaman akan konsep yang 

sedang dipelajari akan lebih mudah diingat.  

Hasil observasi media pembelajaran yang digunakan di sekolah SMP 

Muhammadiyah 4 Singosari-Malang pada bulan September 2016 lalu menyatakan 

bahwa SMP Muhammadiyah 4 Singosari-Malang telah menerapkan Kurikulum 

2013 namun baru memasuki periode pertama sehingga pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik belum sepenuhnya diterapkan. Media pembelajaran 

matematika yang digunakan masih monoton serta media pop-up book belum pernah 

digunakan dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan kemenarikan pop-up 

book diatas, peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk  

mengembangkan media pop-up book dengan menggunakan pendekatan saintifik 

untuk siswa kelas VII pada materi segitiga. Harapan dari penelitian ini agar dapat 

membantu guru dalam menghadapi kesulitan saat mengajar dengan memanfaatkan 

suatu media serta memberikan fasilitas kepeda peserta didik untuk berlatih 

memecahkan suatu masalah hingga mencapai pemahaman yang tepat sesuai dengan 

materi yang dibahas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang dapat 

dirumuskan pada masalah ini antara lain: 

1. bagaimana mengembangkan media pop-up book dengan menggunakan 

pendekatan saintifik untuk siswa kelas VII pada materi segitiga? 

2. bagaimana kevalidan media pop-up book dengan menggunakan pendekatan 

saintifik untuk siswa kelas VII pada materi segitiga? 

3. bagaimana keefektifan media pop-up book dengan menggunakan pendekatan 

saintifik untuk siswa kelas VII pada materi segitiga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian pada masalah 

ini adalah: 

1. mengembangkan media pop-up dengan menggunakan pendekatan saintifik 

untuk siswa kelas VII pada materi segitiga  
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2. mendeskripsikan kevalidan media pop-up book dengan menggunakan 

pendekatan saintifik untuk siswa kelas VII pada materi segitiga. 

3. mengetahui keefektifan media pop-up book dengan menggunakan pendekatan 

saintifik untuk siswa kelas VII pada materi segitiga. 

 

D. Definisi Operasional 

1. Media Pop-up book adalah media manipulatif berbentuk buku yang dapat 

menampilkan bentuk tiga dimensi atau timbul ketika dibuka dan dapat berubah 

tampilan saat bagian tertentu dalam buku tersebut digeser, dilipat atau dibalik. 

2. Kevalidan media adalah keadaan yang menyatakan ketepatan atau kesahihan 

media ditinjau berdasarkan beberapa aspek penilaian, meliputi aspek tampilan, 

aspek kemenarikan aspek keterstukturan serta aspek komunikatif. Setiap aspek 

menunjukkan kategori valid atau sangat valid. 

3. Keefektifan media adalah keadaan yang menunjukkan bahwa media yang 

digunakan berpengaruh, memiliki daya tarik yan dilihat berdasarkan respon 

siswa dan ketuntasan dalam belajar ditinjau dari hasil tes dengan KKM ≥ 75. 

 
 

E. Batasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada pembuatan media pop-up book 

sebagai media pembelajaran untuk kelas VII di SMP Muhammadiyah 4 Singosari-

Malang pada materi segitiga dengan menggunakan pendekatan saintifik.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Secara Teoritis memanfaatkan media pop-up book dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika dapat menambah wawasan 

tentang bagaimana proses belajar siswa dalam memahami suatu materi, proses 

tersebut antara lain adalah cara siswa berfikir serta manalar suatu 

kejadian/persoalan hingga mencapai suatu pemahaman yang baik sesuai dengan 

materi yang dibahas. 

Secara praktis dapat bermanfaat bagi siswa maupun guru. Manfaat bagi siswa 

antara lain: (1) menambah sumber belajar siswa, (2) membantu mempermudah 

siswa dalam memahami materi, (3) meningkatkan semangat siswa dalam belajar, 

serta (4) memotivasi siswa untuk memiliki ide kreatif. Manfaat bagi guru antara 

lain: (1) membantu guru untuk menyampaikan materi, (2) memotivasi guru untuk 
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menggunakan media pembelajaran sehingga pembelajaran jadi lebih menarik, (3) 

menambah wawasan guru tentang media pembelajaran, (4) meningkatkan 

kekreatifitasan guru untuk menyiapkan suatu media yang digunakan untuk 

pembelajaran 

 

G. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. pop-up book didesain dengan bentuk tiga dimensi yang dapat bergerak saat 

halaman buku dibuka serta dapat berubah bentuk saat bagian-bagian tertentu 

dalam buku tersebut digeser, diputar, dilipat dan dibalik. 

2. pop-up book dapat digunakan secara mandiri maupun secara berkelompok. 

3. pop-up book berisi tentang materi serta soal evaluasi tentang segitiga untuk 

kelas VII semester genap menggunakan pendekatan saintifik. 

4. pop-up book dikembangkan berdasarkan aspek kevalidan dan keefektifan. 

 

 


