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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang sangat  berperan penting 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Matematika terdapat pada  jenjang sekolah 

dasar (SD) sampai dengan jenjang perguruan tinggi (PT). Kemampuan yang 

digunakan pada proses pembelajaran matematika adalah pemecahan masalah. 

Dengan pembelajaran pemecahan masalah siswa dapat mengembangkan cara 

berfikir kritis dan kreatif untuk memahami suatu konsep. Menurut Anggo (2011) 

menyebutkan melalui pembelajaran pemecahan masalah, siswa dapat diarahkan 

untuk mengembangkan kemampuannya. Seperti halnya  membangun atau 

mengembangkan pengetahuan yang baru, memecahkan masalah dalam berbagai 

hal, menerapkan berbagai strategi yang diperlukan. Pembelajaran pemecahan 

masalah sangat penting membantu siswa agar dapat mengembangkan 

kemampuannya memecahkan suatu masalah. 

Menurut Pamuji, Budiyono & Yuzianah (2014) menyatakan bahwa anggapan 

siswa  tentang  pelajaran matematika  yang sulit  dan membosankan,  alasannya 

yaitu materi yang disajikan pada pelajaran matematika banyak dan sulit untuk 

dimengerti, bagi siswa rumus pada matematika abstrak dan susah untuk 

dipecahkan. Ha l ini  membuat  siswa  tidak  mengerjakan  soal  yang diberikan, 

juga karena jam pelajaran matematika lebih banyak dari pada pelajaran lainnya. 

Siswa menganggap pelajaran matematika merupakan pelajaran yang 

membosankan, karena pada mata pelajaran matematika siswa dituntut untuk 

menyelesaikan  sebuah  masalah  atau  yang   biasa  disebut   pemecahan  masalah.
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Anggapan itu yang membuat kurangnya minat siswa pada pelajaran matematika. 

Faktor yang membuat siswa mengatakan bahwa pelajaran matematika 

membosankan adalah karena jam pelajaran yang lama, rumus yang banyak, dan  

proses pembelajaran yang kurang kreatif.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru di SMP Islam Ma’arif 03 Malang, 

sebagian besar pembelajaran yang dilakukan guru menggunakan buku paket siswa 

dan lembar kerja siswa yang diberikan guru. Guru sering menggunakan metode 

ceramah dalam kegiatan pembelajaran matematika. Media pembelajaran yang 

digunakan guru dikelas biasanya power point, untuk penggunaannya sendiri masih 

sangat jarang karena guru harus melihat situasi kelasnya terlebih dahulu. Karena 

tidak semua kelas mempunyai fasilitas proyektor, jadi guru harus bergantian jika 

ingin menggunakan proyektor di kelas. Ini berarti perlu adanya pengembangan 

proses pembelajaran matematika dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

yang ada, yaitu menyajikan sebuah media pembelajaran matematika untuk 

membantu siswa mempermudah memahami konsep, memecahkan masalah dan 

dapat mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran matematika.  Riyana (2012) 

menyatakan  bahwa media pembelajaran merupakan wadah untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penggunaan media 

secara kreatif dapat memperbesar kemungkinan bagi siswa untuk belajar lebih 

banyak, mengingat dengan baik, dan meningkatkan penampilan dalam melakukan 

keterampilan sesuai dengan yang menjadi tujuan pembelajaran. 

Media pembelajaran pada setiap tahunnya mengalami perkembangan. Salah 

satu jenis media pembelajaran yang bisa membuat siswa tertarik, tidak bosan, dan 

membantu siswa saat proses pembelajaran yaitu media Pop Up. Pop Up sangat 
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menarik jika dihadirkan sebagai media pembelajaran matematika, karena memiliki 

keunikan dari segi tampilannya yang dapat menambah semangat belajar siswa serta 

dapat menggunakan media tersebut secara mandiri maupun kelompok. Serta dapat 

membuat pelajaran yang abstrak menjadi lebih jelas. Widalatika (2014) 

menyatakan  Pop Up sangat mengagumkan jika digunakan pada kegiatan 

pembelajaran berbentuk media visual. Media visual Pop Up dapat memberi 

visualisasi cerita yang sangat menarik, karena gambar yang disajikan dapat 

bergerak pada setiap bagian yang dibuka maupun digeser, serta tampilannya yang 

berbentuk dua dan tiga dimensi. Pramesti (2015) menyebutkan media Pop Up 

merupakan media buku memiliki unsur tiga dimensi dan gerak. Materi yang 

disampaikan berbentuk gambar yang menarik karena terdapat bagian yang jika 

dibuka bisa bergerak, bisa berubah-ubah atau memberikan kesan timbul. 

Pengembangan media pembelajaran Pop Up yang dikembangkan kali ini,  

ditambahkan audio agar lebih menarik dan lebih interaktif, serta siswa lebih 

bersemangat ketika pembelajaran berlangsung. Informasi yang disajikan akan 

memberikan  kesan  mendalam  dan lebih  lama tersimpan pada diri siswa serta 

dapat memperbesar perhatian setiap siswa. Visualisasinya lebih jelas dan 

pembelajaran  lebih  optimal. Karena Pop Up berbasis audio ini masih belum 

banyak digunakan untuk media pembelajaran. Media pembelajaran Pop Up 

berbasis audio termasuk jenis media audio–visual diam. Haryoko (2009) 

menyatakan media audio-visual merupakan salah satu alternatif dalam melakukan 

proses pembelajaran berbasis teknologi. Karena media audio-visual penyampaian 

informasinya memiliki karakteristik audio (suara) dan visual (gambar). Audio-

visual  adalah  pembelajaran yang  berbasis  teknologi  dan  dapat  digunakan  dalam 
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mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, ketertarikan dalam penyampaian materi 

serta visualisasi materi bahan ajar lebih jelas. Jenis media audio-visual memiliki 

kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua karakteristik yaitu bunyi dan 

gambar. Media audio-visual dibagi menjadi 2, diantaranya audio-visual diam dan 

audio-visual gerak. Audio-visual diam yaitu media yang menampilkan bunyi dan 

gambar diam atau sedikit gerak. Susilana & Riyana (2009) menyebutkan media 

audio-visual diam merupakan media yang penyampaian pesannya dapat diterima 

oleh pendengaran dan penglihatan, tetapi gambar yang disajikan diam atau sedikit 

gerak. 

Melalui pengembangan media pembelajaran Pop Up berbasis audio, siswa 

diharapkan lebih mudah memahami pelajaran matematika dan menarik minat 

belajar khususnya pada materi bangun datar segiempat. Bangun datar segiempat 

yang dijelaskan pada media ini adalah persegi, persegi panjang, jajargenjang, 

trapesium, layang-layang dan belah ketupat. Dengan adanya media Pop Up berbasis 

audio ini diharapkan bisa membantu untuk memberikan solusi yang berkaitan 

dengan bangun datar segiempat. Karena media yang digunakan sudah sesuai 

dengan perkembangan teknologi saat ini, sehingga proses pembelajaran akan lebih 

bermakna dan materi yang dipaparkan mudah untuk dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka perlu adanya 

pengembangan media berupa Pop-Up book berbasis audio pada pembelajaran 

matematika, agar lebih mudah  memahamkan  siswa dan meningkatkan hasil 

belajar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Pop Up Book berbasis audio 

pada materi bangun datar segiempat di SMP ? 

b. Bagaimana keefektifan media pembelajaran Pop Up Book berbasis audio pada 

materi bangun datar segiempat di SMP ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian antara lain :  

a. Mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran Pop Up Book berbasis 

audio pada materi bangun datar segiempat di SMP. 

b. Mendeskripsikan keefektifan media pembelajaran Pop Up Book berbasis audio 

pada materi bangun datar segiempat di SMP. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat diantanya adalah : 

a. Membantu siswa untuk memahami konsep dan memecahkan masalah 

matematika melalui media pembelajaran Pop Up Book berbasis audio pada 

materi bangun datar segiempat di SMP. 

b. Memberikan referensi media pembelajaran matematika untuk guru, untuk 

mengembangkan media pembelajaran di SMP. 

c. Membantu minat belajar dan minat membaca siswa dengan menggunakan 

media pembelajaran Pop Up Book berbasis audio. 
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1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti membatasi masalah dalam 

penelitian ini : 

a. Peneliti membahas proses pengembangan media pembelajaran Pop Up Book 

berbasis audio pada materi bangun datar segiempat. 

b. Peneliti membahas keefektifan media yang dilihat dari hasil angket respon 

siswa yang baik dengan persentase ≥ 75%, aktivitas siswa yang baik dengan 

persentase ≥ 75%, serta hasil belajar siswa tuntas jika memperoleh nilai diatas 

KKM yaitu 75 memiliki persentase ketuntasan klasikal ≥ 75%. 


