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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, 

pentingnya penelitian dan pengembangan, asumsi dan keterbatasan 

penelitian dan pengembangan, definisi operasional. 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiaanya sesuai 

dengan nilai-nilai karakter di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Pendidikan 

dasar merupakan pendidikan yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan 

selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat 

pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan dasar adalah bagian 

terpadu dari sitem pendidikan nasional.  

Definisi matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, 

besaran dan konsep-konsep lainnya dengan jumlah yang banyak dan yang terbagi 

dalam 3 bidang yaitu aljabar, analisis dan geometri.  

Matematika menjadi salah satu bahasa program yang efektif dan efesien. 

Dan matematika juga salah satu mata pelajaran di sekolah dinilai sangat 

memegang peranan penting karena matematika dapat meningkatkan pengetahuan 

siswa dalam berpikir secara logis, rasional, kritis, cermat, efektif, dan efesien. 

Oleh karena itu, pengetahuan matematika harus dikuasai dan harus mengenal 

benda apapun sejak masuk pra sekolah tersebut. 

Belajar merupakan suatu proses atau kegiatan perubahan tingkah laku yang 

terjadi dikarenakan di dorong oleh kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai untuk 

mendapatkan atau membentuk pengalaman peserta ddik dengan lingkungannya. 

Perubahan tingkah laku tersebut akan tampak pada hasil belajar dan aspek-aspek 

seperti, pengetahuan, pemahaman, kebiasaan, keterampilan, emosional, hubungan 

sosial dan sikap pada setiap individu pada proses pembelajaran didalam maupun 

diluar kelas. 

Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mengarahkan peserta diidk 

untuk belajar secara mandiri dan aktif sesuai tingkat kemmapuannya. Sementara 
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guru dirasa perlu bereksplorasi dan berinovasi dalam membuat sebuah unsur 

pembelajaran yang menarik peserta didik pada proses belajar mengajar yaitu 

metode mengajardan media pembelajaran. 

Media merupakan alat bantu untukmemudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Peserta didik yang kesulitan untuk 

memahami sebuah materi pembelajaran dapat dibantu dengan menggunakan 

alatbantu berupa media pembelajaran. Untuk menciptakan pembelajaranyang 

aktif, efektif dan menyenangkan diperlukannya guru kreatif dalam 

mengembangkan media pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam mengimplementasikan media pembelajaran harus 

sesuai tingkat cara berpikirnya peserta didik dan menyesuaikan dengan materi 

yang ada. Media pembelajaran tersebut di gunakan untuk menyalurkan pesan atau 

informasi diman untuk menstimulus perhatian, minat dan pikiran peserta didik 

dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 8 September 

2017 untuk siswa kelas 2 di SDN Tulusrejo 2 Malang menunjukkan bahwa ketika 

proses pembelajaran siswa kelas 2 pada tema 2 subtema 3 pembelajaran 3 hanya 

menggunakan menggunakan model pembelajaran kelompok kecil dan sumber 

belajar berupa buku tematik.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 2 bahwa sistem 

pembelajaran di kelas sudahpernahmenggunakan media gambaratau poster dan 

video yang sesuaidenganmateripembelajarannya.Dan wawancara selanjutnya, 

terdapat kendala dan kesulitan dalam menyampaikan materi bangun ruang dimana 

peserta didik sulit untuk menyebutkan nama bangun ruang dan membedakan 

antara klasifikasi bermacamnya bangun ruang. Peserta didik juga bingung 

menunjukkan mana sisi, mana sudut, mana rusuk yang ada di dalam bangun 

ruang. Kemudian, guru dalam menyampaikan materi bangun ruang sebatas 

memahami konsep dengan menggunakan metode ceramah dan mmberikan 

contoh-contoh media yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan memanfaat buku 

paket yang ada. Terjadinya kurang penggunaan media pembelajaran dalam 

penyampaian materi bangun ruang. 
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Kriteria media yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran 

berdasarkan sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan telah ditetapkan 

mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, efektif 

dan psikomotor. Selain itu, tujuan pembelajaran berisi isi pelajaran yang sifatnya 

konsep, prinsip atau generalisasi, pengelompokan sasaran yang berupa kelompok 

kecil dan kelompok besar, latihan, pengulangan dan penerapan.Penggunaan media 

akan membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Media yang 

digunakan untuk proses pembelajaran berupa media gambar berupa Pop Up 

Bookdan media sekitar di lingkungan sekolah. Melalui penggunaan media yang 

tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran maka tujuan pembelajaran akan 

mudah tercapai. 

Media Pop Up Book memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki 

unsur dua atau tiga dimensi. Pop Up Book hampir sama dengan kertas origanai 

dan kertas manila, diman kedua ini mempergunakan teknik melipat kertas. Pop 

Up Book cenderung pada pembuatan mekanis kertas yang dapat membuat gambar 

tampak lebih berbeda dari sisi perpektif atau dimensinya. Pop Up Book lebih 

memiliki kekhasan yakni membuat informasi disertai dengan gambar dan ilustrasi 

yang menarik. Selain menarik Pop Up Book memiliki kemudahan tersendiri yang 

memungkinkan pembacanya mendapatkan informasi yang diinginkan dengan cara 

lebih mudah. 

Konsep pembelajaran ini berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang 

ada di mata pelajaran matematika.Selanjutnya, Media pop up book yang 

dibutuhkanberdasarkan konsep proses pembelajarannya mengenai mengenal nama 

bangun ruang beserta definisinya. 

Permasalahan dan kebutuhan proses pembelajaran yang dihadapi siswa dan 

guru dapat menyelesaikannya,maka sebagai peneliti melakukan penelitian tentang 

“ Pengembangan pembelajaran barung dengan menggunakan media Pop Up 

Bookuntuk kelas 2 Sekolah Dasar”. 
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B. Rumusan Masalah  

Siswa masih menggunakan buku teks, handout, LKS sebagai sumber 

belajarnya.Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasikan 2 rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Bagaiamana pengembangan pembelajaran barung dengan menggunakan 

media Pop Up Book di SDN Tulusrejo 2 Malang ? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran barung dengan menggunakan 

Pop Up Book di SDN Tulusrejo 2 Malang ? 

 

C. Tujuan penelitian  

Media pembelajaran membantu mengkronkitkan konsep atau gagasan dan 

membantu memotivasi peserta belajar aktif, mengembangkan potensi kecerdasan 

dan kepribadian anak. Tujuan penelitian dan pengembangan ini sebagai berikut. 

1. Menghasilkan produk pengembangan pembelajaran barung dengan 

menggunakan media Pop Up Book di SDN Tulusrejo 2 Malang? 

2. Mengetahui respon siswa terhadap pengembangan pembelajaran barung 

dengan menggunakan media Pop Up Book di SDN Tulusrejo 2 Malang? 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Pengembangan media pembelajaran Pop Up Book yang baik dan menarik 

dalam pembelajaran, akan dikembangkan memiliki kriteria khusus sebagai 

berikut.  

1. Pop Up Bookdidesaindengan bentuk tiga dimensi yang dapat bergerak saat 

halaman buku dibuku. 

2. Pop Up Booksesuai dengan materi pembelajaran matematika dengan 

menggunakan media  

3. Pop Up Book berisi konsep-konsep tentang mengenal nama barung beserta 

definisinya. 

4. Penyampaian materi padaPop Up Book menggunakan cerita 

5. Pop Up Book dapat digunakan secara mandiri maupun secara kelompok 

6. Bagian pada Pop Up Bookmeliputi: 

a. Cover sampul 
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b. Materi pokok 

c. Soal evaluasi 

7. Pop Up Book memenuhi aspek penilaian kualitas: 

a. Aspek materi atau isi 

b. Aspek bahasa dan gambar 

c. Aspek penyajian 

8. Bentuk Pop Up Book adalah sebagai berikut: 

a. Ukuran PopUp Book : 21 cm x 29 cm 

b. Ukuran kertas : A4 

c. Halaman sampul : kertas manila dankarton 

d. Pop Up : kertas HVS, kertassukun, kertas origami 

e. Isi : kertas HVS dankertassukunbentukgambardantulisan 

 

E. Manfaat Penelitian 

Pengembangan media pembelajara Pop Up Bookdilakukan sebagai salah 

satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi siswa kelas 2 

pada mata pelajaran matematika. Adapun pentingnya pengembangan media Pop 

Up Book adalah, sebagai berikut.  

1. Bagi siswa  

Pengembangan media Pop Up Bookini untuk menambah sumber belajar 

siswa dan dapat mempermudah memahami dalam proses pembelajaran 

matematika. 

2. Bagi sekolah/guru  

Pengembangan media Pop Up Book ini untuk melaksanakan pembelajaran 

dengan memanfaatkan media pembelajaran kreatif dan inovaif, membantu 

guru dalam mengajarkan pembelajaran tematik, dan dapat memotivasikan 

guru ketika proses mengajar dengan menggunakan media yang menarik. 

3. Bagi peniliti 

Pengembangan media Pop Up Bookuntuk menambah wawasan 

keterampilan, kekreativitasan, pengalaman dalam menggunakan media Pop 

Up Book berupa dimensi sebagai perantara siswa dengan guru berkomunikasi  

dan bermanfaat bagi calon guru tersebut. 
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F. Ruang Lingkup dan keterbatasan peneitian  

Mengembangkan produk berupa media Pop Up Book yang menarik dan 

layak digunakan dalam proses belajar mengajar pada kelas 2 SDN Tulusrejo 2 

Malang dapat dijadikan solusi untuk mempermudah siswa dalam memahami 

pembelajaran. Kemudian media Pop Up Book mempunyai bentuk 3 atau 2 

dimensi yang terbuat dari kertas dengan menggunakan 4 teknik dasar, mana 

dengan menggunakan teknik ini dapat memberikan viusalisasi materi yang 

menarik dengan dimensi yang dimilikinya. Adapun keterbatasan penelitian dan 

pengembangan ini memliki beberapa keterbatasan, yakni.  

1. Media Pop Up Bookhanya Berfungsi untuk memudahkan kemampuan 

memahami isi materi mengenai nama bangun ruang beserta definisinya. 

2. Pengembangan media pebelajaran Pop Up Book ini melakukan seluruh 

langkah penelitian pengembangan, dengan menggunakan model 

pengembangan ADDIE 

3. Media Pop Up Bookhanya dirancang untuk kelas 2 SD Tulusrejo 2 Malang. 

4. Media Pop Up Bookini hanya berfungsi sebagai alat bantu ketika proses 

pembelajaran yang dapat memudahkan guru mengajar dengan model 

pembelajaran yang menyenangkan. 

 

G. Definisi Operasional dan Definisi Istilah 

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian, berikut ini. 

Pengembangan adalah proses pembelajaran yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

Media adalah alat bantu berupa fisik atau non fisik yang digunakan 

perantara guru dan siswa dalam memahami pembelajaran agar lebih efektif dan 

efesien.Pembelajaran matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, 

susunan, besaran dan konsep-konsep lainnya dengan jumlah yang banyak dan 

yang terbagi dalam 3 bidang yaitu aljabar, analisis dan geometri.   

Media Pop Up Book adalah media yang berbentuk buku mempunyai 

unsur 3 dimensi dan gerak. Isi materi yang diletakkan di dalam media Pop Up 

Book akan terdapat suatu gambar yang menarik dan bagian suatu gambar ketika 

dibuka akan terjadinya bergerak dan berubah bentuk. 


