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A. Pendahuluan 

Pembelajaran matematika saat ini masih dianggap sulit oleh sebagian siswa SMP. Hal 

tersebut terbukti sebanyak 63,17% siswa di SMPN 5 Bandar Lampung merasa bahwa 

matematika adalah pelajaran yang sulit (Bambang, 2016). Berdasarkan hasil wawancara pada 

tanggal 26 November 2018 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darussalam Kademangan 

Kabupaten Blitar, siswa juga menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit. Selama 

ini, pembelajaran mengacu pada buku pengayaan karya MGMP K13 MTs Ma’arif Kabupaten 

Blitar dari pemerintah. Sarana dan prasaran yang digunakan oleh sekolah masih kurang 

mendukung pembelajaran. Selain itu, guru juga mengungkapkan bahwa siswa kelas VII 

mengalami kesulitan dalam pengoperasian bentuk aljabar. Hal tersebut dibuktikan masih 

banyak siswa Kelas IX yang mengoperasikan dua bentuk aljabar yang tidak sejenis. Dengan 

demikian, diperlukan suatu media pembelajaran yang mempunyai unsur warna beraneka ragam 

dan berunsur tiga dimensi. 

Media pembelajaran memiliki peranan penting dalam pembelajaran. Salah satu peranan 

penting media pembelajaran yaitu adanya pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan 

bernalar siswa (Tabah, 2018). Selain itu, menurut Kadek (2017) menyatakan bahwa media 

memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. media pembelajaran membantu siswa 

memvisualisasikan matematika yang bersifat abstrak, membangkitkan minat dan motivasi 

belajar siswa, mengurangi verbalisme sekaligus memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi 

siswa. Salah satu media pembelajaran matematika yaitu Pop-up book. Pop-up book mempunyai 

ciri khas berunsur 3D yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka dan terdapat tampilan 

yang menarik (Rahmawati, 2014). Pop-up book memiliki respon yang sangat baik dari siswa 

dan sangat efektif digunakan dalam pembelajaran matematika (Dzulhikmah, 2017; Diksa, 

2018).   

Media pembelajaran pop-up book yang akan dikembangkan menggunakan pendekatan 

investigasi matematis. Pendekatan investigasi yaitu suatu kegiatan analisis yang dilakukan oleh 

seseorang dan selanjutnya hasil tersebut dibandingkan dengan dengan dengan hasil orang lain. 

Pembelajaran melalui pendekatan investigasi siswa dituntut untuk lebih aktif dan terlatih dalam 

menyelesaikan permasalahan. Hal ini akan mengakibatkan pengetahuan yang siswa miliki akan 

tertanam pada memori jangka panjang. Hal tersebut sesuai dengan kurikulum 2013 yang 

menggunakan pendekatan berpusat pada siswa (Agus, 2014). 
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Pentingnya pendekatan investigasi yaitu dapat mendorong siswa untuk dapat 

menginterpretasikan pengetahuan serta kemampuan matematis yang dimilikinya. Selain itu, 

siswa juga didorong untuk lebih banyak berpikir matematis, mencari, menemukan pola, konsep 

sekaligus aturan matematika dengan lebih mandiri. Peran guru pada pendekatan ini yaitu 

sebagai fasilitator agar siswa dapat melakukan kegiatan investigasi yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (Ahmad dkk, 2014). Pendekatan investigasi dapat mempengaruhi dalam 

peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa (Miliyawati, 2012).  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti  mengembangkan media pembelajaran pop-up 

book untuk membantu proses belajar siswa pada materi aljabar. Media pembelajaran pop-up 

book dipilih dengan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana sekolah yang hanya 

mendukung untuk digunakannya media pembelajaran cetak. Tujuan penelitian ini yaitu 

mengembangkan media pembelajaran pop-up book bentuk aljabar berbasis investigasi 

matematis yang valid, praktis, efektif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika. 

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan media pembelajaran pop-up book bentuk aljabar 

berbasis investigasi matematis ini yaitu agar dapat menjadi salah satu inovasi baru dalam 

pembelajaran matematika di sekolah. Selain itu, diharapkan siswa dapat lebih mudah mengikuti 

serta turut berperan aktif dalam pembelajaran. 

 


