
10 
 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pencarian dan pengadaan literatur merupakan suatu hal yang sangat 

penting. Literatur merupakan jembatan bagi peneliti untuk mendapatkan landasan 

konstruksi teoritik sebagai pedoman atau pegangan, tolak ukur dan sumber 

hipotesis. Berdasarkan hal tersebut dalam bab kajian pustaka peneliti akan 

menyajikan beberapa literatur yang relevan untuk menunjang penelitian yang akan 

dilakukan. Bab kajian teori memuat mengenai pembelajaran matematika, media 

pembelajaran, pop-up book, materi aritmatika sosial, serta kerangka berpikir.  

 

2.1 Pembelajaran Matematika 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) mendefinisikan kata pembelajaran 

berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya 

diketahui, diturut. Sedangkan pembelajaran berarti proses, cara, pembuatan 

menjadikan orang atau atau makhluk hidup belajar. Menurut Tampubolon (2013) 

pembelajaran adalah pengorganisasian atau penciptaan atau pengaturan suatu 

kondisi lingkungan dengan sebaik-baiknya oleh guru yang menimbulkan 

keinginan belajar pada siswa. Sukmadinata (2012:59) mengatakan pembelajaran 

merupakan upaya untuk mengembangkan apa yang sudah dimiliki siswa, baik itu 

potensi, kecakapan, kepribadian maupun keterampilan yang dimiliki siswa. 

Pengembangan aspek-aspek tersebut, tidak diberikan dan dikembangkan oleh 

guru. Aspek tersebut tergantung bagaimana siswa mengembangkannya sendiri, 
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karena guru berperan sebagai fasilitator. Fasilitator yang dimaksud disini adalah 

memberikan motivasi, bimbingan, serta arahan agar siswa berkembang. 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin yang 

memajukan daya pikir manusia. Marti (2010) berpendapat bahwa matematika 

adalah ilmu abstrak mengenai ruang dan bilangan. Menurut Heruman (2007:1) 

matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif, ilmu tentang keteraturan, dan 

struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur 

yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Matematika 

dapat dikatakan juga sebagai bidang ilmu yang merupakan alat untuk 

memecahkan berbagai masalah praktis, yang unsur-unsurnya generalisasi logika, 

intuisi, analisis, dan individualitas, serta mempunyai banyak cabang (Hamzah, 

2010). 

Merujuk ulasan mengenai pembelajaran dan matematika, dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran matematika adalah proses yang direncanakan oleh guru 

untuk mengembangkan potensi, kecakapan, kepribadian maupun keterampilan 

siswa dalam menerapkan ilmu abstrak yang berhubungan dengan bilangan-

bilangan serta simbol-simbol untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran 

matematika yang bersifat abstrak diperlukan sebuah media pembelajaran yang 

dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran.  

Sundayana (2013:29) menyatakan media pembelajaran berperan penting 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan matematika. Hal ini juga sejalan dengan 

teori Bruner. Pada teori Bruner dalam proses pembelajaran anak seharusnya diberi 

kesempatan menggunakan benda atau media pembelajaran untuk digunakan oleh 
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siswa dalam memahami konsep matematika (Saad, 2008:33). Media pembelajaran 

membantu siswa memahami materi matematika yang tadinya berupa konsep dan 

simbol yang bersifat abstrak menjadi konkret.  

 

2.2 Media Pembelajaran 

Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara 

atau penyalur. Sundayana (2013:6) menyatakan media sebagai sesuatu alat atau 

sejenisnya yang dapat digunakan sebagai pembawa pesan atau materi 

pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran. Arsyad (2010:4) berpendapat 

benda atau alat dapat dikatakan sebagai media pembelajaran apabila mengandung 

pesan atau informasi yang bertujuan intruksional dan berisi maksud pembelajaran. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sadiman (2010:7) mendefinisikan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari guru ke siswa sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat siswa sehingga pembelajaran dapat terjadi.  

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah alat bantu atau perantara yang berisi materi 

pembelajaran mempermudah proses belajar. Mempermudah yang dimaksud 

adalah mempermudah proses penyampaian materi pembelajaran dari guru ke 

siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan lebih efisien serta 

efektif.  

2.2.1 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Klasifikasi atau pengelompokan media pembelajaran bertujuan untuk 

memudahkan pengguna media dalam melihat karakteristik dan kesesuaiannya 
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dengan kondisi pembelajaran yang akan dilakukan. Menurut Kustandi (2011:13) 

media pembelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi, 

tergantung dari sudut mana media tersebut dilihat. 

1. Dilihat dari sifatnya media dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a) media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar dan menyampaikan 

pesan melalui suara, seperti radio dan rekaman suara, 

b) media visual, yaitu media yang menggunakan indera penglihatan sehingga 

pesan yang disampaikan hanya dapat dilihat, seperti film slide, gambar, buku 

dan lain sebagainya, 

c) media audio-visual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara 

juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, misalnya rekaman video, 

slide suara, dan lain sebagainya. 

2. Dilihat dari teknik pemakaiannya, media dibagi ke dalam: 

a. media elektronik, yaitu media yang dalam penggunaannya menggunakan alat 

elektronik, seperti film, slide, film strip dan lain sebagainya, 

b. media non elektronik, yaitu media yang tidak memerlukan bantuan alat 

elektronik, seperti buku, gambar, foto dan lain sebagainya. 

3. Dilihat dari teknik pemakaiannya media dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenis, yaitu: 

a. media yang luas jangkauannya dan serentak, seperti televisi dan radio yang 

penggunaannya dapat dilakukan dimanapun, 

b. media yang jangkauannya terbatas, seperti film, video, slide dan lain-lain. 

Klasifikasi media selain dari sudut mana media tersebut dilihat juga dapat 

diklasifikasikan berdasarkan perkembangannya. Wati (2016:21) mengutarakan 
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media pembelajaran dapat dikelompokan ke dalam beberapa kelompok 

berdasarkan perkembangannya. 

1. Media pembelajaran berbasis visual. 

Media visual merupakan media yang memiliki unsur utama berupa garis, 

bentuk, warna, dan tekstur dalam penyajiannya. Penyajian yang menarik dapat 

mempermudah pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran. Media visual 

dapat memperjelas konsep abstrak kepada siswa. Media visual biasanya bersifat 

dua dimensi. Contoh dari media visual seperti buku, gambar, lukisan dan lain 

sebagainya. 

2. Media pembelajaran berbasis audio-visual. 

Media audio-visual merupakan media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

unsur gambar. Media audio-visual merupakan sebuah alat bantu yang 

digunakan dalam pembelajaran untuk membantu tulisan dan kata diucapkan 

dalam menyampaikan pengetahuan, sikap, dan ide dalam materi pembelajaran. 

Alat-alat yang termasuk dalam Media audio-visual seperti televisi, video, dan 

lain sebagainya. 

3. Media pembelajaran berbasis komputer. 

Komputer telah popular keberadaannya di kalangan sekolah. Perkembangan 

teknologi komputer memberikan hal baru dalam dunia pembelajaran. Media ini 

diproduksi dengan menggunakan program-program tertentu yang tertanam 

dalam komputer. Beberapa karakteristik media ini, media komputer dapat 

digunakan secara acak, dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa, 

menggunakan prinsip-prinsip ilmu kognitif serta pembelajaran yang menuntut 

interaksi siswa yang tinggi. 



15 
 

Dalam penggunaan media tidak dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan 

medianya. Akan tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya dalam 

membantu proses belajar mengajar. Penggunaan media pembelajaran bergantung 

dengan tujuan pembelajaran, bahan, kemudahan memperoleh media dan 

kemampuan guru dalam menggunakannya dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam membuat dan menerapkan media pembelajaran 

merupakan kunci utama dari keberhasilan proses pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa. 

2.2.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu yang digunakan oleh 

guru untuk membuat suasana dan lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru 

terlihat menyenangkan (Arsyad, 2013:19). Sedangkan menurut Sundayana 

(2013:12) manfaat dari media pembelajaran yang dapat menambah minat belajar 

siswa dalam pembelajaran yang diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang 

akan dicapai oleh siswa. 

Menurut Sadiman (2010:17) secara umum media pembelajaran 

mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, misalnya: 

a) objek yang terlalu besar atau kecil dapat digantikan dengan realita, gambar, 

film bingkai, film, atau model, 

b) Untuk gerak yang terlalu cepat atau lambat, dibantu dengan alat. 
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c) objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan 

lain-lain. 

3. Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat menimbulkan kegairahan 

belajar siswa dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya. 

Akbar (2013:110) mengemukakan bahwa beberapa manfaat praktis dari 

penggunaan media pembelajaran di dalam proses pembelajaran sebagai berikut. 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian materi pembelajaran 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

3. Media pembelajaran bisa memberikan pengalaman kepada siswa tentang 

peristiwa yang ada di sekitar mereka, dan dapat membuat terjadinya interaksi 

langsung antara siswa, guru dan lingkungannya. 

 

2.3 Pop-Up Book 

Menurut Bluemel dan Taylor (2012:1) berpendapat bahwa pop-up book 

adalah sebuah buku yang menampilkan potensi untuk bergerak dan interaksinya 

melalui penggunaan kertas sebagai bahan lipatan, gulungan, bentuk, roda atau 

putarannya. Dzuanda (2011:1) menjelaskan pengertian pop-up book adalah 

sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 

dimensi serta memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik untuk dibaca. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Khoirotun (2014:2) menyatakan bahwa Pop-up 

book adalah sebuah buku yang memiliki unsur 3 dimensi dan menyajikan 

visualisasi dengan bentuk-bentuk yang dibuat dengan melipat dan lain sebagainya. 
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Meninjau dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pop-up book 

adalah sebuah buku yang dapat menampilkan bentuk tiga dimensi atau timbul 

ketika dibuka, serta dapat berubah bentuk saat bagian tertentu dalam buku tersebut 

digeser, ditarik, dilipat, atau dibalik. 

Puleo (2012:4) menyebutkan beberapa kegunaan media pop-up book, 

meliputi: 

1. untuk meningkatkan ketertarikan anak terhadap buku dan membaca, 

2. bagi siswa yang lebih tua atau siswa dapat berguna untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir kritis dan kreatif, 

3. bagi yang enggan membaca, anak-anak dengan ketidakmampuan belajar bahasa 

inggris sebagai bahasa kedua, dapat membantu siswa untuk menangkap makna 

melalui perwakilan gambar yang menarik. Selain itu, untuk memunculkan 

keinginan serta dorongan membaca secara mandiri dengan kemampuannya 

untuk melakukan hal tersebut secara terampil. 

Menurut Dzuanda (2011:5-6), media pop-up book memiliki berbagai 

manfaat sebagai barikut. 

1. Mengajarkan anak untuk lebih menghargai buku dan meningkatkan minat 

untuk membaca. 

2. Mendekatkan anak dengan ornag tua karena buku pop-up book memiliki bagian 

yang halus sehingga memberikan kesempatan bagi orang tua untuk duduk 

bersama dengan anak mereka dan menikmati cerita. 

3. Mengembangkan kreatifitas anak. 

4. Merangsang imajinasi anak. 
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5. Menambah pengetahuan hingga memberikan penggambaran bentuk suatu 

benda (pengenalan benda). 

Dari beberapa paparan di atas maka dapat dikatakan bahwa dengan 

menggunakan media pop-up book dalam pembelajaran matematika dapat memberi 

manfaat sebagai berikut. 

1. Meningkatkan semangat dan minat siswa dalam belajar matematika yang 

awalnya cenderung membosankan. 

2. Menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi. 

3. Merangsang imajinasi dan mengembangkan kreatifitas siswa. 

4. Membantu mempermudah memahami materi dengan sajian visual-visual yang 

menarik siswa. 

5. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 

2.3.1 Teknik Pembuatan Pop-Up Book 

Pop-up book merupakan salah satu hal kreatif dari paper engineering yang 

saat ini di Indonesia sangat digemari dan sedang berkembang. Menurut Van Dyk 

(2011:20-21) ada beberapa teknik yang digunakan dalam pembuatan kreasi pop-

up book, yaitu: (1) stage set, (2) v-fold, (3) box and cylinder, (4) floating layers. 

Kusuma (2013:9) menyatakan bahwa ada 6 macam teknik pembuatan pop-up 

book, yaitu: (1) transformation, (2) volvelles, (3) peepshow, (4) carousel, (5) box 

and cylinder, (6) pull tabs. 

Menurut Puleo (2011) teknik-teknik yang dapat digunakan dalam 

pembuatan pop-up book sebagai berikut. 

1. Flaps, merupakan teknik yang paling sederhana dengan cara ilustrasi yang akan 

ditunjukkan tersimpan dibalik kertas atau objek yang menutupinya. 
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2. Pull tabs, teknik menggeser yang akan menciptakan ilustrasi atau gambar tiga 

dimensi dengan menggunakan tali atau pita. 

3. Disolving image, teknik dengan merubah gambar pertama menjadi gambar 

selanjutnya yang sepenuhnya berbeda. Teknik ini pada umumnya dapat 

berubah dengan cara ditarik. 

4. Waterfall, yaitu objek tersusun berurutan dan jika dibuka atau ditarik dapat 

menampilkan satu gambar atau obyek. 

5. Volleve or rotating disc, teknik dengan tampilan berbentuk lingkaran yang 

memiliki poros dan dappat berputar. 

6. V-fold, teknik menggunakan kertas yang dilipat dan akan muncul ketika 

halaman buku dibuka. 

7. Multi v-fold, teknik dengan cara melipat kertas dikedua arah atau lebih untuk 

membuat terlihat lebih berdimensi. 

8. Floating layers, mekanisme teknik ini paling baik dipahami ketika dilihat dari 

samping. Menciptakan ilustrasi bahwa terlihat mengambang di atas permukaan. 

9. Slider adalah teknik menggeser objek ke kiri, kanan, atas, atau bawah  

10. Box and cylinder, gerakan sebuah kubus atau tabung yang bergerak naik dari 

tengah halam ketika halaman dibuka. 

11. Stage adalah teknik dengan cara melipat objek yang jika dibuka 90º maka 

akan terdapat seperti sebuah panggung 

Teknik-tenik pop-up book yang telah dipaparkan diatas, beberapa akan 

digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini teknik pop-up book yang 

digunakan adalah teknik stage, waterfall, Floating layers, slider, dan flaps. 

Teknik ini dipilih karena sangat mudah untuk dibuat sehingga memudahkan 
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peneliti maupun guru untuk membuat media pembelajaran dengan bentuk pop-up 

book. Pada perkembangannya, ada beberapa dalam teknik pop-up book digunakan 

dalam jenis buku lain salah satunya adalah flip flop book. Namun perbedaanya 

dengan pop-up book adalah flip flap book hanya menggunakan teknik melipat 

kertas saja tanpa ada yang berbentuk 3 dimensi atau timbul. 

 

2.4 Aritmatika Sosial 

Aritmatika sosial adalah bidang atau cabang ilmu matenmatika yang 

mempelajari mengenai matematika pada kehidupan sosial. Aritmatika sosial 

adalah bagian dari ilmu matematika yang membahas tentang perhitungan uang 

dalam perdagangan beserta aspek sosialnya (Widyaningrum, 2015:4). Materi 

aritmatika sosial lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam memahami 

konsep matematika kontekstual yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. 

Materi aritmatika sosial adalah salah satu pokok bahasan materi matematika 

SMP/MTs kelas VII semester 2 dalam kurikulum 2013 revisi 2016 sesuai dengan 

kompetensi dasar sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

3. Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah dan menyajikan 

dalam ranah konkret (menggunakan, 

menguraikan, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

3.11 Menganalisis berbagai situasi terkait 

aritmatika sosial (penjualan, 

pebelian, potongan, untung, rugi, 

bunga tunggal, persentase, bruto, 

neto, tara). 

4.11 Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan aritmatika sosial (penjualan, 

pembelian, potongan, untung, rugi, 

bunga tuggal, persentase, bruto, neto, 

tara). 

 

 



21 
 

Salah satu materi yang diajarkan pada bab aritmatika sosial adalah materi 

mengenai untung, rugi, impas dan persentase. Untung adalah ketika harga jual 

lebih besar dari harga beli. Rugi adalah ketika harga jual lebih sedikit dari harga 

beli. Impas adalah ketika harga jual sama dengan harga beli. Persoalan mengenai 

untung dan rugi bisa dilihat pada contoh berikut. Seorang pedagang membeli 

jambu sebanyak 40kg dengan harga Rp 6.500,- per kg. kemudian 30kg 

diantaranya dijual dengan harga Rp 7.000,- per kg, sedangkan sisanya dijual 

seharga Rp 6.000,- per kg. Hitunglah 

a) harga pembelian, 

b) harga penjualan, 

c) besarnya untung atau rugi dari hasil penjualan tersebut. 

Penyelesaian  

a) harga pembelian                  

                                            

b) harga penjualan   (              ) (              ) 

                                                      

                                            

c) harga penjualan – harga beli            –            

               

Jadi, karena harga penjualan lebih besar Rp 10.000 dibanding harga beli maka 

pedagang tersebut mendapatkan untung. 

Selanjutnya, untung dan rugi juga dapat dinyatakan dalam bentuk 

persentase. Persentase untung digunakan untuk mengetahui untung dari suatu 

penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Persentase rugi digunakan untuk 
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mengetahui persentase rugi dari suatu penjualan terhadap modal yang 

dikeluarkan. Penjelasan mengenai persentase untung dan persentase rugi sebagai 

berikut. 

1. Persentase untung 

Misal : PU = persentase untung 

HB = harga beli (modal) 

HJ = harga jual (total pemasukan) 

Persentase untung dapat ditentukan dengan rumus 

   
     

  
      

2. Persentase Rugi 

Misal : PR = Persentase rugi 

  HB = Harga beli (modal) 

  HJ = Harga jual (total pemasukan) 

Persentase rugi dapat ditentukan dengan rumus 

   
     

  
      

Contoh sederhananya, pedagang membeli barang seharga Rp 40.000 dan ia 

berhasil menjualnya seharga Rp 50.000. Berapa persen untung atau rugi 

pedagang? 

Penyelesaian : 

Berdasarkan konsep untung dan rugi, pedagang tersebut memperoleh untung 

karena harga jual lebih besar daripada harga beli. Maka persentase untung adalah 
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Jadi, untung yang didapatkan pedagang adalah 25% dari harga beli. 

 

2.5 Kerangka Teoritis 

Aritmatika sosial adalah bagian dari ilmu matematika yang membahas 

tentang perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari. 

Materi ini telah dipelajari oleh siswa sejak sekolah dasar namun hanya beberapa 

siswa yang paham akan teori aritmatika sosial. Siswa serinng kali kesulitan dalam 

memahami materi sehingga kesulitas menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan aritmatika sosial. Ini berarti diperlukan suatu revolusi pada pembelajaran 

aritmatika yaitu dengan menggunakan media pembelajaran.  

Menurut teori Bruner dalam proses pembelajaran anak seharusnya diberi 

kesempatan menggunakan benda atau media pembelajaran untuk digunakan oleh 

siswa dalam memahami konsep matematika. Hasil penelitian Rofik (2016) 

memperkuat perlunya media pembelajaran dalam pembelajaran aritmatika sosial. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa antusias mengikuti pembelajaran 

dan siswa sangat terbantu dalam memahami materi aritmatika. Pada penelitian 

yang dilakukan Maslin (2015) juga dikatakan bahwa pada pembelajaran materi 

aritmatika sosial juga diperulukan media pembelajaran. Hasil penelitiannya media 

pembelajaran mampu mempermudah siswa memahami materi dan terbukti efektif 

meningkatkan hasil belajar. 
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Media pembelajaran terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya adalah 

media pembelajaran berbasis visual. Media pembelajaran berbasis visual adalah 

media yang cara penggunaannya menggunakan indera penglihatan. Salah satu 

contoh media pembelajaran berbasis visual adalah pop-up book. Pop-up book 

adalah buku yang berbentuk 3 dimensi. Pop-up book dapat dijadikan jembatan 

untuk penyampaian materi matematika karena bentuknya sangat menarik sehingga 

dapat meningkatkan semangat dan minat siswa untuk belajar matematika 

khususnya materi aritmatika sosial. Hal ini juga sejalan dengan peneliatian yang 

dilakukan oleh Wardhani (2015) yang menyatakan bahwa pop-up book sangat 

layak digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Hasil penelitian Lestari 

(2016) juga memperkuat bahwa pop-up book layak digunakan sebagai media 

pembelajaran. Pada penelitiaannya juga dikatakan bahwa pop-up book efektif 

dijadikan media media pembelajaran matematika. Oleh karena itu, Pop-up book 

dapat membantu siswa untuk cepat memahami materi aritmatika sosial.  

Media Pembelajaran pop-up book materi aritmatika sosial setalah 

dikatakan layak dapat dijadikan sebagai media pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran matematika materi aritmatika sosial dengan menggunakan media 

pembelajaran pop-up book akan membuat siswa antusias untuk mengikuti 

pembelajaran di kelas. Hal ini dapat menjadikan siswa dengan mudah memahami 

materi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi tersebut. 

Sehingga, media pembelajaran pop-up book materi aritmatika sosial dapat dengan 

efektif mencapai tujuan pembelajaran. 


