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ABSTRAK 

Dula,  Stefani Nadya Gresfirani. 2017. Pengembangan Media Pop-up Book Pada 

Materi Bentuk Permukaan Bumi Untuk Siswa Kelas III SDN Mangunsari 

Semarang. Skripsi, Prodi PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Desi Wulandari, M. Pd. dan Dra. Florentina Widihastrini, M.Pd. 

 

Berdasarkan prapenelitian di kelas III SDN Mangunsari, ditemukan 

permasalahan media pembelajaran yang digunakan terbatas pada buku paket dan 

gambar. Permasalahan tersebut didukung data hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA yang menunjukkan bahwa  dari 20 siswa, 4 siswa (20 %)  yang 

mendapatkan nilai yang memenuhi KKM yang ditetapkan yaitu 68 dan 16 siswa 

(80 %) mendapatkan nilai dibawah (KKM). Berkaitan dengan hal tersebut 

diperlukan media pop-up book untuk pembelajaran IPA. Pop-up book merupakan 

sebuah buku yang memiliki unsur 3 dimensi dan dapat bergerak ketika 

halamannya dibuka.Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan desain media 

pembelajaran pop- up book pada materi bentuk permukaan bumi yang sesuai 

dengan permasalahan serta kebutuhan guru dan siswa; mengkaji kelayakan 

produk media pop- up book pada materi bentuk permukaan bumi yang sesuai 

dengan permasalahan di kelas; menguji kefektifan media pop- up book pada 

materi bentuk permukaan bumi yang sesuai dengan permasalahan di kelas dan 

mengetahui tanggapan guru dan  siswa terhadap  media pop- up book pada materi 

bentuk permukaan bumi yang dikembangkan sesuai dengan permasalahan di kelas 

III SDN Mangunsari Semarang. 

Penelitian ini merupakan jenis metode penelitian dan pengembangan atau 

research and development (R&D). Subjek dalam penelitian ini sebanyak 20 orang 

siswa kelas III SDN Mangunsari Semarang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes dan non tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis data produk pop-up book, analisis kuantitatif dengan uji t-test dan uji N-

gain. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap I validasi desain oleh ahli 

materi dan ahli media, produk pop-up book dinyatakan layak dengan persentase 

kelayakan sebesar 100%. Pada tahap II validasi desain pop-up book memenuhi 

kriteria layak pada aspek materi dan media dengan persentase masing-masing 

aspek yaitu 80,35% dan 79,68%. Pop-up book juga berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa yang dibuktikan dari adanya perbedaan rata-rata pretest dan posttest 

melalui t-test sebesar 9,72 dan peningkatan rata-rata pretest dan posttest sebesar 

0,44 dengan kategori sedang. 

Simpulan penelitian ini adalah media pop-up book layak dan efektif 

digunakan dalam pembelajaran IPA materi bentuk permukaan bumi. Saran yang 

dapat disampaikan yaitu  penggunaan media pop up book pada materi bentuk 

permukaan bumi terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadapa hasil 

belajar siswa, sehingga dapat direkomendasikan sebagai alternatif yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran.  

 

Kata Kunci: media pop- up book, bentuk permukaan bumi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan diselenggarakan dengan 

memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran (Sisdiknas, 2003: 4). 

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar adalah Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakter khusus 

yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual (factual), baik berupa kenyataan 

(reality) atau kejadian (events) dan hubungan sebab-akibatnya. Cabang ilmu yang 

termasuk anggota rumpun IPA  saat ini antara lain Biologi, Fisika, IPA, 

Astronomi/Astrofisika, dan Geologi (Wisudawati, 2014: 22).  

Dalam Permendiknas No 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan 

Kompetensi Lulusan, Mata pelajaran IPA di SD/MI memiliki standar kompetensi 

lulusan mata pelajaran yaitu : (1) melakukan pengamatan terhadap gejala alam 

dan menceritakan hasil pengamatannya secara lisan dan tertulis; (2) memahami 

penggolongan hewan dan tumbuhan, serta manfaat hewan dan tumbuhan bagi
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manusia, upaya pelestariannya, dan interaksi antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya; (3) Memahami bagian-bagian tubuh pada manusia, hewan, dan 

tumbuhan, serta fungsinya dan perubahan pada makhluk hidup; (4) memahami 

beragam sifat benda hubungannya dengan penyusunnya, perubahan wujud benda, 

dan kegunaannya; (5) memahami berbagai bentuk energi, perubahan dan 

manfaatnya; (6) memahami matahari sebagai pusat tata surya, kenampakan dan 

perubahan permukaan bumi, dan hubungan peristiwa alam dengan kegiatan 

manusia. Adapun ruang lingkup pembelajaran IPA untuk MI menurut 

permendiknas no 22 tahun 2006 tentang standar isi meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: (1) makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, dan 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan; (2) benda/materi, 

sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat dan gas; (3) energi dan 

perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet dan listrik; (4) bumi dan alam 

semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya dan benda-benda langit lainnya. 

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007), masih banyak permasalahan 

pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPA. Pemahaman guru terhadap SK-KD 

sangat beragam, karena latar belakang pendidikan, daerah, kapasitas, kompetensi 

sehingga guru kesulitan memahami dan memaknai SK-KD dalam implementasi 

pembelajaran. Guru menerapkan pembelajaran lebih menekankan strategi 

mengaktifkan guru, kurang melibatkan peserta didik, pembelajaran kurang kreatif, 

lebih banyak menggunakan strategi konvensional dan kurang mengoptimalkan 

media pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa kurang aktif mengikuti proses 

pembelajaran, bahkan cenderung pasif.  
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Salah satu studi internasional yang mengukur tingkat pencapaian 

kemampuan sains siswa adalah Programme for International Student Assessment 

(PISA) tahun 2015, dari total 70 negara dan wilayah yang masuk survei PISA, 

Indonesia menduduki ranking ke-62 dengan rata-rata nlai 403. Peringkat dan 

capaian nilai Programme for Internasional Student Assessment (PISA) Indonesia 

untuk 2015 menunjukkan kenaikan pencapaian pendidikan di Indonesia dibanding 

peringkat di tahun 2012, indonesia menempati ranking ke-61 dari total 62 negara 

dan wilayah yang termasuk survei PISA dengan rata-rata nilai 382, atau tepat satu 

peringkat diatas Peru yang menempati ranking paling akhir.  

Selain PISA, pada survey Trends in International Mathematics Science 

Study (TIMSS) yang dikoordinasikan oleh International Association for the 

Evaluation of Education Achievment (IEA). Pada TIMSS 2015, Indonesia 

menempati peringkat ke-44 dari 47 negara dengan nilai rata-rata 397. Penilaian 

TIMSS tersebut menunjukkan kemampuan sains siswa Indonesia mengalami 

penurunan prestasi, yaitu pada  TIMSS 2011, posisi Indonesia menempati 

peringkat ke-40 dari 42 negara dengan nilai rata-rata 406. Berdasarkan hasil 

TIMSS tersebut eberapa hal yang harus ditingkatkan yaitu, siswa Indonesia perlu 

penguatan kemampuan mengintegrasikan informasi, menarik simpulan, serta 

menggeneralisir pengetahuan yang dimiliki ke hal-hal yang lain. Pemerintah 

sudah seharusnya turut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut, diantaranya 

melalui beberapa upaya seperti peningkatan mutu guru, sarana dan prasarana 

pendidikan yang maju dan layak, pemerataan pendidikan. 
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Permasalahan pembelajaran IPA masih terjadi di sekolah dasar. Berdasarkan 

pra penelitian yang dilakukan di SDN Mangunsari peneliti menemukan 

permasalahan dalam pelajaran IPA. Hal ini berdasarkan observasi, dokumentasi 

dan wawancara dengan guru kelas III SDN Mangunsari pada hari Senin 3 Oktober 

2016. Keterangan diperoleh bahwa dalam pembelajaran bahwa model 

pembelajaran yang digunakan belum bervariatif dan kurang efektif. Dalam 

pembelajaran, guru hanya mengandalkan media pembelajaran yang sudah tersedia 

di Sekolah berupa buku paket dan gambar serta benda yang ada disekitar siswa. 

Hal tersebut mengakibatkan tingkat pemahaman siswa terhadap muatan IPA 

menjadi rendah. Buku Pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kurang 

menarik karena hanya berisi banyak tulisan dan beberapa gambar dan tebal 

sehingga mempunyai kesan membosankan dan monoton. Buku pelajaran dengan 

tampilan yang cenderung kurang menarik, menyebabkan kurangnya minat siswa 

untuk membaca buku. Gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran 

sudah cukup memadai, tetapi tidak cukup besar ukurannya jika digunakan untuk 

tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali jika diproyeksikan melalui proyektor. 

Guru dalam mengajar menggunakan ceramah satu arah dan tanya jawab, siswapun 

cenderung pasif karena siswa hanya mendengarkan penjelasan guru kemudian 

mencatat, lalu mengerjakan soal yang diberikan. Siswa juga kurang memahami 

soal yang dikerjakan. knya di sekolah, hal ini sangat berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa itu sendiri. 

Dari data hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas III SDN 

Mangunsari Semarang menunjukkan bahwa  dari 20 siswa, 4 siswa (20 %)  yang 
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mendapatkan nilai yang memenuhi KKM yang ditetapkan yaitu 68 dan 16 siswa 

(80 %) mendapatkan nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Data 

hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 27  dan nilai tertinggi 80. Dari data 

yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA pada kelas III 

SDN Mangunsari Semarang perlu ditingkatkan lagi kualitas proses 

pembelajarannya sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan pembelajaran IPA yang terjadi di sekolah dasar, 

dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan belum bervariatif dan kurang efektif 

2. Metode yang digunakan hanya ceramah, tanya jawab, serta pemberian tugas 

3. Media pembelajaran yang digunakan guru masih terbatas pada media yang 

disediakan oleh sekolah berupa buku paket dan gambar. Buku Pelajaran 

yang digunakan dalam pembelajaran kurang menarik karena hanya berisi 

banyak tulisan dan beberapa gambar dan tebal sehingga mempunyai kesan 

membosankan dan monoton. Buku pelajaran dengan tampilan yang 

cenderung kurang menarik, menyebabkan kurangnya minat siswa untuk 

membaca buku. Gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran sudah 

cukup memadai, tetapi tidak cukup besar ukurannya jika digunakan untuk 

tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali jika diproyeksikan melalui 

proyektor. 
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4. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA, yaitu dari 20 siswa 

hanya 4 siswa (20 %)  yang mendapatkan nilai yang memenuhi KKM yang 

ditetapkan yaitu 68 dan 16 siswa (80 %) mendapatkan nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

5. Siswa kurang mampu memahami soal. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi pada rendahnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA dan media pembelajaran yang digunakan 

guru masih terbatas pada media yang disediakan oleh sekolah berupa buku paket 

dan gambar-gambar. Buku Pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kurang 

menarik karena hanya berisi banyak tulisan dan beberapa gambar dan tebal 

sehingga mempunyai kesan membosankan dan monoton. Buku pelajaran dengan 

tampilan yang cenderung kurang menarik, menyebabkan kurangnya minat siswa 

untuk membaca buku. Gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran 

sudah cukup memadai, tetapi tidak cukup besar ukurannya jika digunakan untuk 

tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali jika diproyeksikan melalui proyektor. 

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

mengembangkan media pop-up book pada materi Bentuk Permukaan Bumi. 

Penggunaan media dalam bentuk pop-up book dalam kegiatan belajar mengajar 

akan lebih membantu guru dalam materi pembelajaran karena media pop-up book 

merupakan media yang unik dan menarik yang cocok bagi siswa untuk 
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memunculkan kreativitas serta menambah wawasan tentang ilmu mengolah kertas 

layaknya origami.  

Pop-up book adalah jenis buku atau kartu yang di dalamnya terdapat lipatan 

gambar yang dipotong dan muncul membentuk lapisan tiga dimensi ketika 

halaman tersebut dibuka (Febrianto, dkk, 2014: 148). Menurut Sylvia dan Hariani 

(2015), media pop-up book merupakan sebuah buku yang memiliki unsur 3 

dimensi dan dapat bergerak ketika halamannya dibuka, memiliki tampilan gambar 

yang indah dan dapat ditegakkan, memberikan visualisasi cerita yang lebih 

menarik dan dapat mengembangkan kreativitas siswa serta merangsang daya 

imajinasi. 

Pop-up book dapat memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik mulai 

dari gambar yang terlihat memiliki tampilan tiga dimensi dan kinetik, gambar 

yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka atau bagiannya digeser dapat 

bergerak sehingga dapat membentuk seperti benda aslinya. Menurut Widowati 

(2015), hal lain yang menarik dan berbeda dari buku ilustrasi biasa adalah 

pembaca seperti menjadi bagian dari hal yang menakjubkan itu karena mereka 

memiliki andil ketika membuka halaman buku tersebut. 

Perkembangan media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. 

Berdasarkan teknologi tersebut media pembelajaran dapat dikelompokkan ke 

dalam empat kelompok, yaitu: (1) media hasil teknologi cetak; (2) media hasil 

teknologi audio-visual; (3) media hasil teknologi yang berdasarkan komputer; (4) 

media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Teknologi cetak adalah cara 

untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, seperti buku dan materi visual 
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statis terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis (Arsyad, 2013: 

29). Salah satu media hasil teknologi cetak adalah pop-up book.  Pengembangan 

pop-up book dengan maksud untuk memudahkan siswa mempelajarinya atau 

manfaatkan konten yang dikembangkan dalam buku tersebut. Penggunaan pop-up 

book dalam pendidikan dan pengajaran di kelas sangat berguna dan bermanfaat 

terutama untuk mengembangkan pikiran, dan pendapat siswa. pop-up book juga 

berfungsi untuk menambah daya ingat pada pelajaran, mengembangkan daya 

fantasi peserta didik dan menumbuhkan minat dan motivasi belajar.  

Penelitian dalam bidang pendidikan, terutama penelitian yang berhubungan 

dengan pengembangan media pembelajaran pop-up book sudah banyak dilakukan 

oleh peneliti lain. Penelitian yang dilakukan tentu masih banyak kendala sehingga 

perlu adanya penelitian kembali dengan belajar dari kekurangan-kekurangan 

penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain: 

Menurut Hidayah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Buku Pop-up Bagi Anak Usia Sekolah Dasar Di Rumah Belajar 

Indonesia Bangkit (Rbib) Jogja”, hasil penelitian menunjukkan bahwa validasi 

ahli materi memperoleh skor akhir 4,5 kategori sangat baik, ahli media 4,09 

kategori baik, dan skor rata-rata total uji coba lapangan 4,4 kategori sangat baik. 

Berdasarkan hasil tersebut, buku pop-up tata cara dan manfaat gerakan shalat 

yang dikembangkan layak digunakan untuk pembelajaran materi shalat kelas anak 

usia sekolah dasar di Rumah Belajar Indonesia Bangkit (RBIB). 

Penelitian tentang pengembangan buku pop up juga dilakukan oleh Meri 

Lismayanti, Afreni Hamidah, dan Evita Anggereini (2016) dengan judul 
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“Pengembangan Buku Pop-up Sebagai Media Pembelajaran Pada Materi 

Crustacea Untuk Sma Kelas X”, hasil penelitian menunjukkan hasil revisi produk 

ahli media, ahli materi dan uji coba responden adalah sebagai berikut. Revisi ahli 

media dilakukan sebanyak tiga kali, persentase kelayakan produk 71% 

dikategorikan baik. Revisi ahli materi dilakukan sebanyak tiga kali, persentase 

kelayakan produk 84% dikategorikan sangat baik. Persentase uji coba satu lawan 

satu dan uji coba kelompok kecil berturut-turut yaitu 88% dan 91,6%. persentase 

tersebut termasuk di dalam kategori sangat baik. Berdasarkan analisis data 

kuantitatif dan kualitatif dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan 

berupa media pembelajaran buku pop-up layak digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Scolastika Mariani, Wardono, dan Elyn 

Diah Kusumawardani (2016) dengan judul “Efektivitas Belajar Menggunakan 

PBL Berbantuan Pop-up Book Matematika Terhadap Kemampuan Spasial di 

kelas VIII pada Materi Geometri”. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pop-up Book 

Matematika adalah kombinasi buku siswa dan alat peraga matematika. Pop-up 

book digunakan pada tahap konsep penjelasan dan penerapan konsep-konsep 

melalui latihan. Secara keseluruhan penggunaan pop-up book dilakukan dalam 

kelompok. Hasil kuesioner tentang pop-up book matematika adalah sangat bagus. 

(2) hasil uji kemampuan spasial pada siswa di kelas eksperimen mencapai kriteria 

ketuntasan klasikal. (3) Kemampuan spasial siswa di kelas eksperimen lebih 

tinggi dari kelas kontrol, dan (4) Persentase minat siswa terhadap pembelajaran 

matematika di kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Kesimpulannya, 
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PBL dibantu Pop-up Book Matematika efektif terhadap tata ruang kemampuan di 

kelas VIII pada materi geometri. 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media pop-up book layak 

digunakan dalam proses pembelajaran. Media pop-up book terbukti efektif 

digunakan dalam pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan mengkaji 

penelitian pengembangan dengan judul “Pengembangan Media Pop-Up Book 

Pada Materi Bentuk Permukaan Bumi Untuk Siswa Kelas III SDN Mangunsari 

Semarang”. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1.4.1 Rumusan Umum 

Bagaimana desain pengembangan media pop-up book pada materi bentuk 

permukaan bumi untuk siswa kelas III SDN Mangunsari Semarang ? 

1.4.2 Rumusan Khusus 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan secara 

rinci sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan media pop-up book pada materi bentuk permukaan 

bumi untuk siswa kelas III SDN Mangunsari Semarang ? 

2. Bagaimana keefektifan media pop-up book pada materi bentuk permukaan 

bumi untuk siswa kelas III SDN Mangunsari Semarang ? 
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3. Bagaimana tanggapan guru dan  siswa terhadap media pop- up book pada 

materi bentuk permukaan bumi untuk siswa kelas III SDN Mangunsari 

Semarang ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Mengembangkan desain media pembelajaran berupa pop- up book pada 

materi bentuk permukaan bumi yang sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan 

guru dan siswa kelas III SDN Mangunsari Semarang.  

1.5.2 Tujuan Khusus 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dapat dirinci sebagai 

berikut:  

1. Mengkaji kelayakan produk berupa media pop- up book pada materi bentuk 

permukaan bumi yang sesuai dengan permasalahan di kelas III SDN 

Mangunsari Semarang 

2. Menguji kefektifan produk berupa media pop- up book pada materi bentuk 

permukaan bumi yang sesuai dengan permasalahan di kelas III SDN 

Mangunsari Semarang 

3. Mengetahui tanggapan guru dan  siswa terhadap  produk berupa media pop- 

up book pada materi bentuk permukaan bumi yang dikembangkan sesuai 

dengan permasalahan di kelas III SDN Mangunsari Semarang 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dirancang guna menghasilkan bahan ajar yang mempermudah 

kegiatan menulis ringkasan. Manfaat penelitian ini dapat berupa manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang dapat diambil bersifat secara teori. 

Secara teoretis, produk media pembelajaran yang dihasilkan peneliti dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di 

bidang penelitian pengembangan untuk pembelajaran IPA pada materi Bentuk 

Permukaan Bumi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran dalam menciptakan media pembelajaran interaktif yang 

menarik, dan menginspirasi siswa. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat yang secara langsung dapat dirasakan 

dampaknya saat penelitian dilakukan. Manfaat praktis dari penelitian ini antara 

lain: 

1.6.2.1 Siswa 

Bagi siswa dengan adanya penelitian ini akan mempermudah siswa dalam 

memahami materi tentang Bentuk Permukaan Bumi. Selain itu mereka juga akan 

memperoleh pengalaman baru dalam pembelajan IPA. 
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1.6.2.2 Bagi Guru 

1. Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang media 

pembelajaran berupa pop-up book dalam meningkatkan kemampuan belajar 

siswa. 

2. Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi guru untuk dapat 

menggunakan media pembelajaran yang menarik, atau dapat melakukan 

inovasi dalam pembelajaran yaitu salah satunya dengan menggunakan media 

pop-up book dalam proses pembelajaran. Sehinggga dapat mengembangkan 

kemampuan dan kreatifitas guru.  

3. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menghasilkan media pembelajaran 

yang dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi sekolah dalam upaya 

perbaikan proses belajar mengajar dan mengembangkan media pembelajaran. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan pembanding terutama 

dalam hal pengembangan media pembelajaran IPA pada materi Bentuk 

Permukaan Bumi. 

 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran 

pop-up book. Media yang dikembangkan dapat digunakan sebagai pembelajaran 

untuk pembelajaran siswa kelas III di SDN Mangunsari Semarang. Media yang 
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dikembangkan sesuai dengan SK, KD dan materi pokok bentuk permukaan 

bumi. Pop-up Book yang akan peneliti kembangkan diharapkan mampu 

memberikan kontribusi dalam meningkatan hasil belajar siswa pada materi bentuk 

permukaan bumi. Rancangan Pop-up book bagi siswa kelas III SD terdiri atas 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator serta tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai serta  teori-teori yang berkaitan dengan materi bentuk permukaan 

bumi serta daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan buku. 

Spesifikasi produk yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1. Sampul Buku 

Sampul buku dibuat dengan komposisi warna yang harmonis dan sesuai 

dengan karakter anak-anak sebagai subjek penelitian, usia yang masih anak-

anak ini lebih cocok menggunakan warna yang cerah dan menarik;  

2. SK, KD, Indikator, Tujuan Pembelajaran 

Pada halaman ini menampilkan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, dan tujuan Pembelajaran yang akan dicapai. 

3. Uraian materi 

Menyajikan materi tentang bentuk permukaan bumi 

4. Kenampakan permukaan bumi 

Menyajikan kenampakan permukaan bumi melalui gambar dengan tampilan 

pop-up. 

5. Daftar Pustaka 

Berisi sumber belajar yang digunakan sebagai referensi penyusunan buku 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Kerangka Teoretis 

2.1.1.1 Teori Belajar 

2.1.1.1.1 Teori Konstruktivisme 

Menurut pandangan dan teori konstruktivisme, belajar merupakan proses 

aktif dari si subjek belajar untuk merekronstruksi makna, sesuatu entah itu teks, 

kegiatan dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Menurut Rifa’i (2011: 128) teori 

belajar konstruktivisme meyatakan bahwa pendidik tidak dapat memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik. Sebaliknya, peserta didik harus 

mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Teori konstruktivisme Richartson 

memandang bahwa pembentukan pengetahuan sepenuhnya persoalan individu. 

Lebih lanjut Mattew menyatakan bahwa peranan individu sangat penting dalam 

proses pembentukan ilmu pengetahuan. Menurut paradigma konstruktivistik, 

pembelajaran lebih diutamakan untuk membantu peserta didik dalam 

menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru. 

Melalui pendekatan ini, peserta didik secara aktif membangun pengtahuannya 

sendiri berdasarkan “apa yang diketahui peserta didik”. Sedangkan guru berperan 

sebagai narasumber yang bijak dan berpengetahuan sera yang dapat 

mengendalikan proses pembelajaran.  

Selanjutnya teori konstruktivisme menetapkan empat asumsi tentang belajar 

(Rifa’i 2011: 138) yaitu: 
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1) Pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh peserta didik yang terlibat 

dalam belajar aktif 

2) Pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh peserta didik yang 

membuat representasi atas kegiatannya sendiri 

3) Pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh peserta didik yang 

menyampaikan maknanya kepada orang lain. 

4) Pengetahuan secara teoritik dikonstruksikan oleh peserta didik yang 

mencoba mencoba menjelaskan objek yang tidak benar-benar dipahaminya. 

Inti sari teori konstruktivisme adalah peserta didik harus menemukan 

mentransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya sendiri. Hali ini 

memberikan implikasi bahwa peserta didik harus terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Teori konstruktivisme memfokuskan pada peserta didik 

mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan 

lingkungannya. 

2.1.1.1.2 Teori Kognitivisme 

Gagasan teori kognitif, dengan tokoh utama Jean Piaget telah 

menyumbangkan pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk 

memahami perkembangan kognitif individu yaitu teori tentang tahapan 

perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif individu meliputi empat tahap 

(Piaget) yaitu: 

1) Tahap Sensorimotor  : 0-2 tahun 

2) Tahap Pra Operasional  : 2-7 tahun 

3) Tahap Operasional Konkret : 7-11 tahun 
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4) Tahap Operasional Formal : setelah 11tahun 

Menurut Piaget bahwa seorang anak dalam belajarnya akan lebih berhasil 

apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitifnya. Dalam 

pembelajaran IPA peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan 

eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya 

dan dibantu oleh pertanyaan pancingan dari guru. Obyek fisik tersebut dapat 

berupa media pembelajaran. Dalam penelitian ini menggunakan media pop-up 

book.  

Implikasi teori perkembangan Piaget dalam pembelajaran adalah: 

a) Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena 

itu, guru dalam mengajar harus menggunkan bahasa yang sesuai dengan cara 

berpikir anak 

b) Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Untuk itu guru harus membantu agar anak dapat berinteraksi 

dengan lingkungan sebaik-baiknya. 

c) Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak 

asing. 

d) Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. 

e) Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara 

dan berdiskusi dengan teman-temannya. 
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2.1.1.2 Hakikat Belajar 

2.1.1.2.1 Pengertian Belajar 

Bagi manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, 

ketrampilan serta sikap. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus 

belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja 

tertentu serta ketrampilan fungsional yang lain. Setiap manusia perlu proses 

pendewasaan, baik pendewasaan secara fisik maupun psikis atau kejiwaan. 

Pendewasaan pada diri seseorang tidak bisa sempurna tanpa didukung dengan 

pengalaman berupa pelatihan, pembelajaran, serta proses belajar. Artinya, belajar 

dan pembelajaran merupakan proses penting seseorang untuk menjadi dewasa. 

Menurut Rifa’i (2011: 82) menyatakan bahwa “belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses 

pertumbuhan”. Selain itu belajar merupakan proses dimana suatu organisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalamannya’. Menurut Warsita (2008: 

62), “Belajar (learning) adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang dan berangsung seumur hidup, sejak ia masih bayi sampai ke liang 

lahat nanti”. Sedangkan menurut Slameto (2013: 2), “belajar adalah suatu proses 

uasaha yang dilakukan sesorang memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”. Belajar adalah suatu aktivitas yang disengaja dilakukan 

oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Siddiq (2008: 1.3) 

menyatakan “dengan belajar anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu 
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menjadi mampu melakukan sesuatu itu, atau anak yang tadinya tidak terampil 

manjadi terampil”. Belajar senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan,meniru, dan lain sebagainya. Dan juga belajar akan lebih baik, jika 

subjek belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik.  

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses yang kompleks yang terjadi pada setiap orang sepanjang hidupnya, 

sejak dilahirkan hingga manusia mati. Proses belajar terjadi karena adanya 

interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Salah satu pertanda bahwa 

seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang, 

yang disebabkan telah terjadi perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, 

atau sikapnya. Perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang baik, 

tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang buruk. 

Perubahan itu tidak harus segera nampak setelah proses belajar tetapi dapat 

nampak di kesempatan yang akan datang. Belajar merupakan suatu perubahan 

yang terjadi melalui latihan dan pengalaman. Untuk dapat disebut belajar, maka 

perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru, yang berlaku 

dalam waktu yang relatif  lama. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena 

belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian baik fisik maupun psikis. 

2.1.1.2.2 Tujuan Belajar 

Secara umum, ada tiga jenis tujuan belajar menurut Sardiman (2014: 26-29), 

yaitu: 
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1) Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemiikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. 

Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa 

bahan pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan memperkaya 

pengetahuan. Tujuan inilah yang memiliki kecenderungan lebih besar 

perkembangannya di dalam kegiatan belajar.  

2) Penanaman konsep dan keterampilan 

Pemahaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu 

keterampilan (jasmani maupun rohani). Keterampilan jasmaniah adalah 

keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat, diamati, sehingga akan 

menitikberatkan pada keterampilan gerak/penampilan dari seseorang yang 

sedang belajar. Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, karena tidak 

selalu berurusan dengan masalah-masalah keterampilan yang bisa dilihat, 

tetapi lebih abstrak, menyangkut persoalan-persoalan penghayatan, dan 

keterampilan berpikir serta kreativitas untuk menyelesaikan dan 

merumuskan suatu masalah atau konsep.  

3) Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, guru 

harus labih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk itu dibutuhkan 

kecakapan dalam mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak 

menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau model. 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak terlepas dari soal 
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penanaman nilai-nilai. Oleh karena itu, guru tidak sekadar pengajar, tetapi 

sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai tersebut kepada peserta 

didik.  

2.1.1.2.3 Faktor-faktor Yang Memengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010:54), faktor yang memengaruhi belajar banyak 

jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar dan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu yang dapat 

memengaruhi belajar.  

2.1.1.2.3.1 Faktor Internal Peserta Didik  

Faktor intern merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor intern terdiri dari tiga faktor, yaitu faktor jasmaniah, faktor 

psikologis, dan faktor kelelahan. 

Uraian selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Agar 

seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan agar kesehatan 

badannya tetap terjamin dengan cara selalu berolahraga, makan teratur, tidur 

yang cukup, ibadah dan rekreasi. Jika sesorang memiliki cacat tubuh dan 

belajarnya akan terganggu maka sebaiknya ia belajar pada lembaga 

pendidikan khusus. 

2) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan. Siswa yang memiliki tingkat intelgensi yang 
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tinggi akan lebih berhasil dari pada yang memiliki tingkat intelegensi yang 

rendah. Siswa memiliki satu objek tertentu yang menjadi pusat perhatiannya 

dengan minat yang sangat besar, dan kesiapan untuk melaksanakan 

pembelajaran. 

3) Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan pada diri seseorang sulit untuk dipisahkan, namun dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu, kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 

(bersifat psikis). Ketika tubuh lemah lunglai dan adanya kebosanan maka 

akan mempengaruhi belajar.  

2.1.1.2.3.2 Faktor Eksternal Peserta Didik 

Faktor eksternal yang dapat memengaruhi belajar, dapatlah dikelompokkan 

menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1) Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga 

dan keadaan ekonomi keluarga. Oleh karena itu keluarga seharusnya mampu 

mendidik anak dengan baik dan memberikan contoh yang baik. 

2) Faktor Sekolah 

Yang mampu memengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode belajar, dan tugas rumah. Pada faktor ini peran guru sangatlah 
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penting dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

3) Faktor Masyarakat 

Pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat yaitu, mass 

media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat, yang semuanya 

memengaruhi belajar. 

 

2.1.1.3 Hakikat Pembelajaran 

2.1.1.3.1 Pengertian Pembelajaran  

Belajar merupakan aktivitas interaksi aktif individu terhadap lingkungan 

sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Sementara itu menurut Sani (2013: 40), 

pembelajaran merupakan penyediaan kondisi yang mengakibatkan terjadinya 

proses belajar pada peserta didik. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat 20 menyatakan  pembelajaran 

adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut pengertian ini, pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabitat, serta pembentukn sikap dan 

keyakinan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik (Susanto, 2013: 19). 

Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta 

didik (Warsita, 2008: 85). Pembelajaran disebut juga kegiatan pembelajaran 

(instruksional) adalah usaha untuk mengelola lingkungan dengan sengaja agar 
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seseorang membentuk diri secara positifdalam kondisi tertentu (Miniarso, 2004: 

528 dalam Warsita, 2008: 85).  

Dengan demikian, inti dari pembelajaran adalah segala upaya yang 

dilakukan pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Kegiatan 

pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada 

para peserta didik. Pembelajaran merupakan  usaha sadar dari guru untuk 

membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa 

yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang 

berlaku dalam waktu yang relatif lama. Dalam pembelajaran terjadi proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat 

terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan 

tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Proses 

pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di 

manapun dan kapanpun.  

2.1.1.3.2 Prinsip-prinsip Pembelajaran 

Rifa’i (2011: 197), menjelaskan delapan prinsip pembelajaran yang digali 

dari teori kognitif Bruner dan Ausable yaitu bahwa pembelajaran akan lebih 

bermakna (meningfull learning) apabila: 

1) menekankan akan makna dan pemahaman;   

2) mempelajari materi tidak hanya proses pengulangan, tetapi perlu disertai 

proses transfer secara lebih luas; 
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3) menekankan adanya pola hubungan, seperti bahan dan arti, atau bahan yang 

telah diketahui dengan struktur kognitif; 

4) menekankan pembelajaran prinsip dan konsep; 

5) menekankan struktur disiplin ilmu dan struktur kognitif; 

6) objek pembelajan seperti apa adanya dan tidak disederhanakan dalam bentuk 

eksperimen dalam situasi laboratoris; 

7) menekankan pentingnya bahasa sebagai dasar pikiran dan komunikasi;  

8) perlunya memanfaatkan pengajaran perbaikan yang lebih bermakna. 

Selain itu prinsip pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah: 

1) pertanyaan dan konstruksi jawaban peserta didik adalah penting; 

2) berlandaskan beragam sumber informasi, materi dapat dimanipulasi peserta 

didik 

3) pendidik lebih bersikap interaktif dan berperan sebagai fasilitator dan 

mediator bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar; 

4) program pembelajaran dibuat berasama peserta didik agar mereka benar- 

benar terlibat dan bertnaggung jawab (konstrak pembelajaran) 

5) strategi pembelajaran,  student-centered learning, dilakukan dengan belajar 

aktif, belajar mandiri, koperatif dan kolaboratif 

 

2.1.1.4 Hasil Belajar 

2.1.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Dalam proses pembelajaran selalu ada tiga hal, yaitu input (masukan) berupa 

peserta didik, process (proses) berlangsungnya pembelajaran, dan pembelajaran 

yang akhirnya menghasilkan suatu output (keluaran) berupa lulusan yang 
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memperoleh hasil belajar yang diinginkan, termasuk juga outcome, yaitu lulusan 

dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. 

Rifa’i dan Anni (2011: 85) menyatakan bahwa “hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar”. Suprijono (2012: 7) menambahkan hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. Menurut Purwanto (2014: 45), hasil belajar adalah perubahan yang 

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek 

perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan 

oleh Bloom, Simpson, dan Harrow yang mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, 

ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), 

application (menerapkan), analysis (menguraikan, merencanakan, membentuk 

bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain efektif adalah receiving (sikap 

menerima), responding (memberikan respon), valuing (menilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotorik juga 

mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.  

Berdasarkan uraian para ahli dapat disimpulkan, hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah stu aspek potensi 

kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar 

pendidikan tersebut tidak dilihat secara terpisah, melainkan komprehensif. Hasil 

meliputi prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar 
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mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku 

seseorang. Suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil apabila tujuan 

pembelajaran khususnya dapat dicapai.  

2.1.1.4.2 Macam-macam Hasil Belajar 

Menurut Susanto (2013: 6-11), hasil belajar meliputi: 

1) Pemahaman Konsep 

Pemahaman menurut Bloom (1979: 89) diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman menurut Bloom 

ini adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami 

pelajaran yang diberikan oleh guru. Pemahaman merupakan kemampuan untuk 

menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, melalui proses bertahap yang 

masing-masing tahap mempunyai kemempuan tersendiri, seperti menerjemahkan, 

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

2) Keterampilan Proses 

Keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mntal, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. Menurut 

Indrawati (1993: 3) keterampilan ini digunakan sebagai wahana penemuan dan 

pengembangan konsep, prinsip dan teori. 

3) Sikap 

Menurut Azwar (1998: 3), sikap tidak hanya merupakan aspek mental 

semata, melainkan mencakup pula aspek respon fisik.dalam hubungannya dengan 
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hasil belajar siswa, sikap ini lebih diarahkan pada pengertian pemahaman konsep, 

maka domain yang sangat berperan adalah domain kognitif. 

Suprijono (2016: 5-6), menjelaskan hasil belajar berupa: 

1) Informasi verbal yaitu kapasitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa baik lisan maupun tertulis; 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang; 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri; 

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan koordinasi; 

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu 

aspekpotensi kemanusiaan saja. Hasil belajar siswa erat hubungannya dengan 

tujuan instruksional pembelajaran yang telah dirancang guru sebelum 

melaksanakan proses belajar mengajar.  

2.1.1.4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Susanto (2013: 12), hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal 

yaitu siswa itu sendiri dan lingkungannya. Pertama, Siswa; dalam arti kemampuan 

berpikir atau tngkah laku intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa, baik 

jasmani maupun rohani. Kedua, lingkungan; yaitu sarana dan prasarana, 
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kompetensi guru, kreativitas guru, sumber belajar, metode serta dukungan 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Wasliman (2007: 158), berpendapat bahwa 

hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. 

2.1.1.4.3.1 Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta 

didik yang meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivsai belajar, ketekunan, 

sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan 

2.1.1.4.3.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lua diri peserta didik 

yang meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa merupakan hasil dari suatu proses yang didalmnya trlibat sejumlah 

faktor yang saling memengaruhinya. Tinggi rendahnya hasil belajar dipengaruhi 

oleh faktor-faktor tersebut. 

2.1.1.4.4 Indikator Hasil Belajar 

Menurut Djamarah, indikator dari proses belajar mengajar itu dianggap 

berhasil adalah: 

a) Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarakan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

b) Perilaku yang digariskan dalam Tujuan Belajar Khusus (TPK) telah dicapai 

oleh anak didik baik secara individual maupun kelompok 



30 
 

 
 

Dalam hal ini Djamarah juga menjelaskan beberapa tingkat keberhasilan 

dari suatu proses belajar mengajar yaitu: 

a) Istimewa atau maksimal. Apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai 

oleh seluruh anak didik 

b) Baik sekali (optimal). Apabila sebagian besar (76%-94%) bahan pelajaran 

dikuasai anak didik. 

c) Baik (minimal). Apabila bahan pelajaran dikuasai anak didik hanya 66%-

75% 

d) Kurang. Apabila bahan pelajaran dikuasai anak didik kurang dari 65%. 

Kriteria Penilaian Hasil Belajar : 

a) 10,0                        : istimewa 

b) 7,6-9,9                    : baik sekali 

c) 6,6-7,5                    : baik 

d) 0-6,5                       : kurang 

Menurut Hamid (2009) ada 7 indikator penting yang dapat digunakan untuk 

mengukur hasil belajar, yaitu:  

a) Kecermatan penguasaan perilaku (tingkat kesalahan kerja). Makin cermat 

pebelajar menguasai perilaku yang dipelajari, makin efektif pembelajaran.  

b) Kecepatan unjuk kerja (efisiensi waktu). Makin cepat seorang pebelajar 

menampilkan hasil kerjanya, semakin efektif pembelajaran.  

c) Kesesuaian dengan prosedur, pebelajar dikatakan efektif apabila pebelajar 

dapat menampilkan hasil kerja yang sesuai dengan prosedur baku yang telah 

ditetapkan.  
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d) Kuantitas hasil kerja mengacu pada banyaknya hasil kerja yang mampu 

ditampilkan oleh pebelajar dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan.  

e) Kualitas hasil akhir apakah memuaskan atau tidak.  

f) Tingkat alih belajar yaitu kemampuan pebelajar melakukan alih belajar dari 

apa yang telah dikuasainya ke hal lain yang serupa.  

g) Tingkat retensi yaitu jumlah hasil kerja yang masih mampu ditampilkan 

pebelajar setelah selang beberapa periode waktu. Semakin tinggi retensi 

maka semakin efetif pembelajaran itu. 

Keberhasilan suatu kegiatan belajar dapat dilihat dari hasil belajar setelah 

mengikuti usaha belajar. Hasil belajar merupakan dasar yang digunakan untuk 

menentukan tingkat keberhasilan siswa menguasai suatu materi pelajaran. Bila 

seseorang telah melakukan kegaiatan belajar maka dalam dirinya akan terjadi 

perubahan-perubahan yang merupakan pernyataan perbuatan belajar, perubahan 

ini disebut dengan hasil belajar. Perubahan-perubahan yang terjadi pada proses 

belajar meliputi perubahan kognitif (pengetahuan), afektif (rasa), dan psikomotor 

(tingkah laku).  

2.1.1.4.5 Klasifikasi Hasil Belajar 

Sistem Pendidikan Nasional menggunakan klasifikasi hasil belajar menurut 

Sudjana (2009) yaitu : 

Berikut ini merupakan uraian dari ketiga ranah hasil belajar. 

1) Ranah Kognitif 

Cakupan kategori hasil belajar ranah kognitif adalah: 
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a) Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang 

telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu 

berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau 

metode.  

b) Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal 

yang dipelajari.  

c) Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk 

menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, menggunakan prinsip.  

d) Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Misalnya 

mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.  

e) Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya 

kemampuan menyusun suatu program.  

f) Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu. misalnya, kemampuan menilai hasil ulangan. 

2) Ranah Afektif,  

Ranah ini berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah afektif 

dikategorikan sebagai berikut:  

a) penerimaan, merupakan kemauan siswa untuk merangsang setiap kegiatan di 

dalam kelas seperti aktivitas kelas, buku teks, musik dan sebagainya 

b) penanggapan, dapat dilihat melalui partisipasi aktif siswa dalam merespon 

setiap kegiatan belajar mengajar  
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c) penilaian, kegiatan pemberian nilai pada objek, fenomena dan perilaku yang 

ada pada diri siswa 

d) pengorganisasian, merupakan pengorganisasian sistem nilai yang didapatkan 

siswa 

e) pembentukan pola hidup yang mengacu pada kemampuan siswa dalam 

mengendalikan perilakunya menjadi gaya hidup atau karakteristik yang 

khas. 

3) Ranah Psikomotor  

Ranah Psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni gerakan 

refleks, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks, gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar seluruh 

kecakapan yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

diperoleh melalui proses belajar mengajar di sekolah dinyatakan dengan angka 

dan diukur dengan menggunakan tes hasil belajar dan pengamatan guru. 

2.1.1.4.6 Penilaian Hasil Pembelajaran 

Menurut Widoyoko (2016: 2), kualitas pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

penilaiannya. Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk 

menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk 

belajar lebih baik. Ada tiga istilah yang sering digunakan dan berkaitan dengan 

penilaian, yaitu tes, pengukuran dan evaluasi. 
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1) Tes (Test) 

Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan 

seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap 

stimulus atau pertanyaan. Adi Suryono, dkk (2012) mengartikan tes sebagai 

seperangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh 

informasi tetang sifat atau atribut pendidikan, dimana setiap butir pertanyaan 

tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. 

2) Pengukuran (Measurement) 

Pengukuran merupakn proses penetapan angka pada individu atau 

karakteristiknya menurut atran tertentu. Groundlund & Linn (1996) 

mengartikan pengukuran sebagai deskripsi kantitatif siswa, maka dari itu 

hasil pengukuran selalu dinyatakan dalam bentuk angka. 

3) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan 

informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar 

membuat keputusan. 

Dilihat dari fungsinya, ada beberapa jenis penilaian (Sudjana, 2009: 5) yaitu: 

1) Penilaian Formatif 

Adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar-mengajar 

untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar-mengajar itu sendiri. 

2) Penilaian Sumatif 
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Adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program, yaitu akhir catu 

wulan, akhir semester, dan akhir tahun. 

3) Penilaian Diagnostik 

Adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa 

serta faktor penyebabnya. 

4) Penilaian Selektif  

Adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi. 

5) Penilaian Penempatan 

Adalah penilaian yang berorientasi kepada kesiapan siswa untuk 

menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan 

kemampuan siswa. 

 

2.1.1.5 Karakteristik Peserta Didik Di Sekolah Dasar 

Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 3), pada waktu guru merumuskan tujuan 

pembelajaran, mereka menggunakan gagasan dan informasi mengenai 

karakteristik peserta didik. Masalah yang dihadapi oleh pendidik yaitu 

pemahaman terhadap peserta didik, seperti masalah perbedaan kemampuan, 

kekuatan dan kelemahan, serta tahap-tahap perkembangan peserta didik. 

Karakteristik dan perilaku yang diperoleh peserta didik sebelum mengikuti 

pembelajaran baru umumnya akan mempengaruhi kesiapan belajar dan cara 

mereka belajar. Sebagai guru, sudah menjadi tanggung jawab untuk perlu 

memahami dengan benar sifat dan karakteristik peserta didik agar dapat mendidik 

dan mengajar dengan baik dan benar, sehingga potensi dan kemampuan yang 
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dimiliki peserta didik dapat terbina serta terasah dengan optimal. 

Menurut Piaget, anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasional 

konkret (usia 7-12 tahun). Pada rentang usia ini anak mulai menunjukkan perilaku 

belajar yang berkembang yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Anak mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satua aspek 

situasi ke aspek situasi lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur 

secara serentak 

2) Anak mulai berpikir secara operasional, yakni anak mampu memahami 

aspek-aspek kumulatif materi, seperti: volume, jumlah, berat, luas, panjang, 

dan pendek. Anak juga mampu memahami tentang peristiwa-peristiwa yang 

konkret. 

3) Anak dapat menggunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda yang bervariasi beserta tingkatannya. 

4) Anak mampu membentuk dan menggunakan keterhubungan aturan-aturan, 

prinsip ilmiah sederhana, dan menggunakan hubungan sebab akibat. 

5) Anak mampu memaham konsep subtansi, volume zat cair, panjang, pendek, 

lebar, luas, sempit, ringan dan berat. 

 

2.1.1.6 Hakikat Media Pembelajaran  

2.1.1.6.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Medόё  adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirimke penerima pesan. Asosiasi 
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Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of Education and 

Comunication Technologi/AETC) di amerika, membatasi media sebagai segala 

bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi. 

Sadiman (2012: 6), menyatakan bahwa “media adalah berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu, 

Briggs (1970), berpendapat bahwa “media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, film bingkai 

adalah contoh-contohnya. “Media adalah wadah dari pesan yang oleh sumbernya 

ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Materi yang 

diterima adalah pesan instruksional, sedangkan tujuan yang dicapai adalah 

tercapainya proses belajar” (Kustandi, 2011: 7). Hamdani (2011: 243), 

menyatakan bahwa “media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri atas buku, tape 

recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide (gambar), foto, gambar, 

grafik, televisi, dan komputer”. Hamalik (1994) juga menyatakan bahwa “media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa”. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan 

berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Media 

pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar 
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mengajar. Mengingat banyaknya bentuk-bentuk media tersebut, maka gruru harus 

dapat memilihnya dengan cermat, sehingga dapat digunakan dengan tepat. Dalam 

kegiatan belajar, sering pula kata media pembelajaran dengan istilah-istilah, 

seperti: bahan pembelajaran (instructional material), komunikasi pandang dengar 

(audio-visual communication), alat peraga pandang (visual education), alat peraga 

dan media penjelas.  

2.1.1.6.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Secara umum, media 

pembelajaran memiliki beberapa fungsi (Hamdani, 2011: 246), diantaranya 

sebagai berikut:  

1) Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 

Dengan perantaraan gambar, potret, slide, film, video, atau media yang lain, 

siswa dapat memperoleh gambaran yang nyata tentang benda atau peristiwa 

sejarah. 

2) Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena 

jaraknya jauh, berbahaya, atau terlarang. Misalnya, video tentang kehidupan 

harimau di hutan, keadaan kesibukan di pusat reaktor nuklir, dan sebagainya 

3) Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atua hal-hal yang sukar 

diamati secara langsung karena ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil. 

Misalnya, dengan perantaraan potret siswa dapat memperoleh gambaran 

tentang  bendungan dan kompleks pembangkit listrik, dengan slide dan  

film, siswa memperoleh gambaran tentang bakteri, amuba, dan sebagainya. 
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4) Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. 

Misalnya, rekaman suara denyut jantung dan sebagainya. 

5) Mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara 

langsung karena susah ditangkap. Dengan perantaraan gambar, potret, slide, 

film, atau video, siswa dapat mengamati berbagai macam serangga, burung 

hantu, kelelawar, dan sebagainya. 

6) Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati. Dengan slide, film, atau video, siswa dapat mengamati pelangi, 

gunung meletus, pertempuran dan sebagainya.  

7) Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar 

diawetkan. Dengan menggunkan model atau benda tiruan, siswa 

memperoleh gambaran yang jelas tentang organ tubuh manusia, seperti 

jantung paru-paru, alat pencernaan, dan sebagainya. 

8) Dengan mudah membandingkan sesuatu. Dengan bantuan gambar, model, 

atau foto, siswa dapat dengan mudah membandingkan dua benda yang 

berbeda, seperti sifat, ukuran, warna, dan sebagainya. 

9) Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat. 

Dengan video, proses perkembangan katak dari telur sampai menjadi katak, 

dapat diamati hanya dalam waktu beberapa menit. 

10) Dapat melihat secara lambat berakan-gerakan yang berlangsung secara 

cepat. Dengan bantuan film atau video, siswa dapat mengamati dengan jelas 

gaya lompat tinggi, teknik loncat indah, yang disajikan secara lambat atau 

pada saat tertentu dihentikan. 
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11) Mengamati gerakan-gerakan mesin atau alat yang sukar diamati secara 

langsung. Dengan film atau video, siswa dapat dengan mudah mengamati 

jalannya mesin 4 tak, 2 tak, dan sebagainya. 

12) Melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat. Dengan diagram, 

bagan, model, siswa dapat mengamati bagian mesin yang sukar diamati 

secara langsung. 

13) Melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang panjang atau lama. 

Setelah melihat proses penggilingan tebu di pabrik gula, mereka dapat 

mengamati secara ringkas penggilingan tebu yang disajikan dengan 

menggunakan video atau film. 

14) Dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan mengamati suatu objek 

secara serempak. Dengan siaran radio atau televisi, ratusan, bahkan ribuan 

siswa dapat mengikuti kuliah yang disajikan narasumber dalam waktu yang 

sama. 

15) Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-

masing. Dengan modul atau pengajaran berprograma, siswa dapat belajar 

sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan kecepatan masing-masing. 

Kustandi (2011: 20), mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, 

khususnya media visual, yaitu: 

1) Fungsi atensi  

Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan 

dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 
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2) Fungsi afektif  

Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. 

3) Fungsi kognitif   

Fungsi kognitif  media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan 

yang terkandung dalam gambar. 

4) Fungsi kompensatoris 

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian 

bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks 

membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan 

informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. 

Kemp dan Dayton (1985: 28), menyatakan bahwa media pembelajaran dapat 

memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, 

kelompok, atau kelompok yang besar jumlahnya, yaitu dalam hal (1) memotivasi 

minat atau tindakan, (2) menyajikan informasi, dan (3) memberi instruksi. Untuk 

memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan 

teknik drama atau hiburan. Sedangkan untuk tujuan informasi, media 

pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi dihadapan 

sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian bersifat sangat umum, berfungsi 

sebagai pengantar, ringkasan laporan, atau pengetahuan latar belakang. 
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2.1.1.6.3 Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat meningkatkan proses belajar siswa dalam 

pembelajaran dalam rangka meningkatkan hasil belajar. Kemp & Dayton (1985: 

3-4), berpendapat meskipun telah lama disadari bahwa banyak keuntungan 

penggunaan media pembelajaran, penerimaannya serta pengintegrasiannya ke 

dalam program-program pengajaran berjalan amat lambat. Mereka 

mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari 

penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara 

utama pembelajaran langsung sebagai berikut: 

1) Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. 

2) Pembelajaran bisa lebih menarik. 

3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif  

4) Lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat. 

5) Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan 

6) Pembelajaran dapat diberikan di tempat dan waktu yang diinginkan. 

7) Dapat meningkatkan sikap positif siswa terhadap materi yang dipelajari dan 

proses belajar 

8) Beban guru untuk penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran 

dapat dikurangi 

Sudjana & Rifa’i (2011: 2) mengemukakan manfaat media pembelajaran 

dalam proses belajar siswa yaitu: 

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 
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2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa, memungkinkan siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga, apalagi biala guru mengajar untuk setiap jam pelajaran; 

3) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena tidak hanya 

mendengar uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. 

Encyclopedia of Educational Research merincikan manfaat media 

pendidikan sebagai berikut: 

1) Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme  

2) Memperbesar perhatian siswa  

3) Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh 

karena itu, membuat pelajaran jadi lebih mantap 

4) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri di kalangan siswa 

5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui 

gambara hidup 

6) Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa 

7) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan 

membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar 
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Dari uraian dan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan beberapa 

manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar 

mengajar, diantaranya: 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan atau informasi 

2) Media pembelajaran dapat meingkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang dan waktu 

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka 

2.1.1.6.4 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Untuk mempermudah pemahaman siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran maka pentingnya mengetahui jenis-jenis media yang sesuai dengan 

materi yang disampaikan.  

Jenis-jenis media pembelajaran yang biasa digunakan menurut Sadiman 

(2011 : 28-81) adalah sebagai berikut : 

1) Media Grafis 

Media grafis termasuk media visual. Media grafis berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Media grafis berkaitan 

dengan indera penglihatan.  Pesan yang disampaikan dituangkan kedalam 

komunikasi visual. Agar penyampaian pesan berhasil maka perlunya memahami 

dengan benar simbol-simbol tersebut. Media grafis terdiri dari beberapa jenis, 

yaitu : gambar/ foto , sketsa, diagram, bagan/chart, grafik, kartun, poster, papan 

flanel, papan bulletin, peta dan globe. 

2) Media Audio  
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Media audio berkaitan dengan indera pendengaran berbeda dengan media 

grafis yang menggunakan indera penglihatan. Pesan yang disampaikan akan 

dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata-kata/ 

bahasa lisan) maupun non verbal. Ada beberapa jenis media yang dapat 

dikelompokkan ke dalam media audio antara lain : radio, alat perekam pita 

magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa.  

3) Media Proyeksi Diam 

Media proyeksi diam hampir sama dengan media grafis yang berkaitan 

dengan indera penglihatan. Bahan-bahan grafis banyak sekali dipakai dalam 

media proyeksi diam. Perbedaan yang jelas diantara mereka adalah pada media 

grafis dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan 

pada media proyeksi, pesan tersebut harus diproyeksikan dengan proyektor 

agardapat dilihat oleh sasaran, terlebih dahulu. Adakalanya media jenis disertai 

rekaman audio, tapi ada pula yang hanya visual saja. Jenis media proyeksi diam 

antara lain: film bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor tak tembus 

pandang, mikrofis, film, film gelang, televisi, video, permainan dan simulasi. 

Djamarah dan Zain (2014: 124) menggolongkan media menjadi beberapa 

jenis yaitu : 

1) Media auditif yaitu media yang mengandalkan kemampuan suara saja, 

seperti radio, kaset, dan rekorder. 

2) Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan 

karena hanya menampilkan gambar diam seperti film, bingkai, foto, gambar, 

atau lukisan. 
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3) Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. 

Penggunaan media pembelajaraan menurut Arsyad (2013: 79-98) adalah: (1) 

media berbasis manusia; (2) media berbasis cetakan; (3) media berbasis visual; (4) 

media berbasis audio visual; (5) media berbasis komputer; (6) pemanfaatan 

perpustakaan sebagai sumber belajar. 

1) Media berbasis manusia 

Dalam merancang media berbasis manusia harus meancang pelajaran yang 

interaktif. Dengan adanya manusia sebagai pemeran utama dalam proses belajar 

maka kesempatan interaksi semakin terbuka lebar. Pelajaran interaktif yang 

terstruktur dengan baik bukan hanya lebih menarik tetapi juga memberikan 

kesempatan untuk percobaan mental dan pemecahan masalah yang kreatif. 

Disamping itu, pelajaran interaktif mendorong pastisipasi siswa dan jika 

digunakan dengan baik dapat meningkatkan hasil belajar.  

2) Media berbasis cetakan 

Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah 

buku teks, buku penuntun, buku saku, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Teks 

berbasis cetakan menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan pada saat 

merancang yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan 

penggunaan spasi kosong. Beberapa cara yang digunakan untuk menarik perhatian 

pada media berbasis cetak adalah warna, huruf, dan kotak. 
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3) Media berbasis visual 

Media berbasil visual (image) memegang peran yang sangat penting dalam 

proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat 

ingatan. Bentuk visual dapa berupa: (a) gambar representasi, seperti gambar 

lukisan foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya sesuatu benda; (b) diagram 

yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi; 

(c) peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang diantara unsur-unsur 

dalam isi materi; (d) grafik, seperti tabel, grafik, dan chart (bagan) yang 

menyajikan gambar atau kecenderungan data atau antar hubungan seperangkat 

gambar atau angka-angka. 

4) Media audio visual  

Media misual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan 

pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang 

diperlukan dalam media audio visual adalah penulisan naskah dan storyboard 

yang memerlukan banyak persiapan, rancangan, dan penelitian. Naskah yang 

menjadi narasai, disaring dari isi pelajaran, kemudian disintesis ke dalam apa 

yang ingin ditunjukkan dan dikatakan. Narasi ini merupakan penuntun bagi tim 

produksi untuk memikirkan bagaimana video menggambarkan atau visualisasi 

materi pelajaran. 

5) Media berbasis komputer 

Komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan 

latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang 

dikenal dengan nama Computer Managed Instruction (CMI). Ada pula peran 
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komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar ; pemanfaatannya meliputi 

penyajian informasi isi materi pelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Komputer 

dapat menyajikan informasi dan tahapan pembelajaran lainnya, meskipun bukan 

disampaikan dengan media komputer. 

6) Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar 

Perpustakaan merupakan pusat sarana akademis. Perpustakaan menyediakan 

bahan-bahan pustaka berupa barang ctekan seperti buku, majalah atau jurnal 

ilmiah, peta, surat kabar, karya-karya tulis, dan lain-lain. Perpustakaan dapat 

dimanfaatkan oleh siswa untuk memperoleh informasi dari berbagai bidang 

keilmuan. 

 

2.1.1.7 Hakikat Media Pop-up Book 

2.1.1.7.1 Pengertian Media Pop-up Book 

Media pembelajaran sebagai saluran penyampaian pesan dari guru kepada 

anak didik agar informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Media Pop-up 

book merupakan salah satu media yang dapat digunakan sebagai saluran 

penyampaian pesan dari guru kepada anak. Media Pop-up book merupakan salah 

satu jenis media berbasis cetakan. Pop-up book adalah sebuah buku yang 

memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi yang dapat 

bergerak ketika halamannya dibuka (Kurniawati, 2016: 69). Menurut Wikipedia, 

istilah pop-up book sering digunakan untuk setiap buku tiga dimensi atau buku 

bergerak, meskipun istilah umum buku bergerak meliputi pop-up, transformasi, 

buku terowongan, volvelles, flaps, pull-tab, pop-out, pull-down, dan lainnya, 
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masing-masing yang dilakukan dengan cara yang berbeda. Pop-up book adalah 

sebuah buku yang menampilkan potensi untuk bergerak dan interaksinya melalui 

penggunaan kertas sebagai bahan lipatan, gulungan, bentuk, roda atau putarannya. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sylvia dan Hariani 

(2015: 1197),  yang berbunyi, “pop up book is a book that offers the potential for 

motion and interaction through the use of paper mechanisms such as folds, 

scrolls, slides, tabs or wheels”.  

Pop-up book adalah sebuah buku cerita bergambar dengan gambar yang 

lucu atau yang bentuknya menarik karena dapat bergerak ketika halamannya 

dibuka. Pengertian lain menurut Montanaro (2009) pop-up book merupakan 

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

dimensi. Sedangkan menurut Joko Muktiono (2003: 65),  pop-up book adalah 

sebuah buku yang memiliki tampilan gambar yang bisa ditegakkan serta 

membentuk obyek-obyek yang indah dan dapat bergerak atau memberi efek yang 

menakjubkan. Menurut Dzuanda (2011: 23), jenis-jenis pop-up book ada 

bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah transformations pop-up, tunnel 

pop-up books, Volvelles pop-up, Movable pop-up, Pull-tabs dan Pop-outs. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan buku pop-up adalah buku 

yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau berunsur tiga dimensi. Buku pop-

up memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik. Buku ini juga memberikan 

kejutan-kejutan dalam setiap halamannya yang dapat mengundang ketakjuban 

ketika halamannya dibuka, disamping itu pop-up book memiliki tampilan gambar 

yang indah dan dapat ditegakkan. Sehingga media pop-up book sangatlah cocok 
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digunakan sebagai alat peraga di Sekolah Dasar. Selain itu, proses pembelajaran 

dengan menggunakan media pop-up book akan jauh lebih menyenangkan. 

2.1.1.7.2 Manfaat Media Pop-up Book 

Menurut Dzuanda (2011: 5-6) (dalam Sylvia dan Hariani, 2015: 1198), 

media pop-up book memiliki berbagai manfaat yang sangat berguna, yaitu :  

1) Mengajarkan anak untuk lebih menghargai buku dan memperlakukannya 

dengan lebih baik. 

2) Mendekatkan anak dengan orang tua karena pop-up book memiliki bagian 

yang halus sehingga memberikan kesempatan untuk orang tua untuk duduk 

bersama dengan putra-putri mereka dan menikmati cerita (mendekatkan 

hubungan antara orang tua dan anak). 

3) Mengembangkan kreativitas anak. 

4) Merangsang imajinasi anak. 

5) Menambah pengetahuan hingga memberikan penggambaran bentuk suatu 

benda (pengenalan benda). 

6) Dapat digunakan sebagai media untuk menanamkan kecintaan anak terhadap 

membaca. 

Sedangkan menurut Bluemel dan Taylor (2012: 4) menyebutkan beberapa 

kegunaan media pop-up book, yaitu:  

1) Untuk mengembangkan kecintaan anak muda terhadap buku dan membaca.  

2) Bagi peserta didik anak usia dini untuk menjembatani hubungan antara 

situasi kehidupan nyata dan simbol yang mewakilinya.  
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3) Bagi siswa yang lebih tua atau siswa berbakat dan memiliki kemampuan 

dapat berguna untuk mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif.  

4) Untuk mengembangkan kmmpuan berpikir kritis dan kreatif. 

5) Bagi yang enggan membaca, anak-anak dengan ketidakmampuan belajar 

bahasa inggris sebagai bahasa kedua (ESL) dapat membantu siswa untuk 

menangkap makna melalui perwakilan gambar yang menarik dan untuk 

memunculkan keinginan serta dorongan membaca secara mandiri dengan 

kemampuannya untuk melakukan hal tersebut secara terampil. 

2.1.1.7.3 Kelebihan Media Pop-up Book 

Kelebihan media pop-up book seperti yang dikemukakan oleh Dzuanda 

(2011:1-2) antara lain: 

1) memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik mulai dari tampilan 

gambar yang terlihat lebih memiliki dimensi hingga gambar yang dapat 

bergerak ketika halamannya dibuka atau bagiannya digeser 

2) memberikan kejutan-kejutan dalam setiap halamannya yang dapat 

mengundang ketakjuban ketika halamannya dibuka sehingga pembaca 

menanti kejutan apa lagi yang akan diberikan di halaman selanjutnya  

3) memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita dan  

4) tampilan visual yang lebih berdimensi membuat cerita semakin terasa nyata 

ditambah lagi dengan kejutan yang diberikan dalam setiap halamannya.   

2.1.1.7.4 Kekurangan Media Pop-up Book 

Menurut Sylvia dan Hariani (2015: 1198), media pop-up book memiliki 

kekurangan yaitu:   
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1) waktu pengerjaannya cenderung lebih lama karena menuntut ketelitian yang 

lebih ekstra, dan  

2) harganya relatif mahal.  

 

2.1.1.8 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu, Edgar Dale membuat 

klasifikasi pengalaman menurut tingkatan dari siswa yang berpartisipasi dalam 

pengalaman nyata, kemudian menuju siswa sebagai pengamat kejadian nyata, 

dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat kejadian yang disajikan dengan media, dan 

terakhir siswa sebagai pengamat kejadian yang disajikan dengan simbol. Jenjang 

konkrit-abstrak ini ditunjukkan dengan bagan dalam bentuk kerucut pengalaman 

(cone of experiment).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Kustandi, 2013: 11) 
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Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung (konkret), 

kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda 

tiruan, sampai pada lambang verbal (abstrak). Dale (Kustandi, 2013: 11) 

menyimpulkan, bahwa semakin bawah menunjukkan pengetahuan yang diperoleh 

semakin besar dan semakin tinggi, dan sebaliknya semakin atas maka 

pengetahuan yang diperoleh semakin kecil. Hal yang peru diperhatikan bahwa 

urutan-urutan tersebut tidak berarti proses belajar dan interaksi pembelajaran 

harus selalu dimulai dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis 

pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok 

siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajarnya. 

Dasar pengembangan kerucut pengalaman Dale adalah tingkat keabstrakan 

dari jumlah seluruh indera manusia yang turut serta dalam penerimaan 

pembelajaran atau pesan. Pengalaman langsung akan memberikan informasi dan 

gagasan yang terkandung dalam pengalaman belajar karena melibatkan indera 

penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba (Arsyad, 2013: 13). 

Pop-up book sebagai salah satu  media visual dapat mempermudah peserta 

didik dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih kongkrit. Menurut 

Piaget (Haryono, 2013: 50), seorang anak dalam belajarnya akan lebih berhasil 

apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitifnya. Berdasarkan teori 

tersebut anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret usia (7-11 

tahun). Pada tahap ini anak dapat menggunakan cara menggunakan cara berpikir 

operasional untuk memahami tentang peristiwa-peristiwa yang konkret. Untuk 

membantu siswa memahami peristiwa konkret dibutuhkan media yang dapat 
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memvisualisasikan peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan media 

pembelajaran berupa pop-up book untuk membantu siswa memahami konsep 

bentuk permukaan bumi.  

Berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Dale, Pop-up book termasuk dalam 

tahap melihat gambar yang disajikan dalam bentuk pop-up book. Pada tahap ini 

siswa mengamati media pembelajaran berupa pop-up book. Media pop-up book 

membantu siswa untuk memahami konsep tentang bentuk permukaan bumi. 

Penggunaan pop-up book pada materi bentuk permukaan bumi akan memudahkan 

penyampaian pesan (informasi) yang disampaikan guru kepada siswa akan 

tersampaikan dengan baik. 

 

2.1.1.9 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2.1.1.9.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains dalam arti sempit sebagai disiplin 

ilmu darri physical sciences dan life sciences. Yang termasuk physical sciences 

adalah ilu-ilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogi, meteorologi, dan fisika, 

sedangkan life sciences meliputi biologi (anatomi, fisiologi, zoologi, citologi, dan 

seterusnya). Samatowa (2016: 1) mendefinisikan sains sebagai “suatu deretan 

konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, dan yang 

tumbuh sebagai hasil eksperimentasi dan observasi, serta berguna untuk diamati 

dan dieksperimentasikan lebih lanjut. A.N Whitehead (1999: 15) menyatakan 

bahwa “sains dibentuk karena dibentuk karena pertemuan dua orde pengalaman. 

Orde pertama didasarkan pada hasil observasi terhadap gejala atau fakta (orde 
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observasi), dan kedua didasarkan pada konsep-konsep manusia mengenai alam 

(orde konseptional). Gagne (2010) mendefinisikan bahwa :IPA harus dipandang 

sebagai cara berpikir dalam pencarian tentang pengertian rahasia alam, sebagai 

cara penyelidikan terhadap gejala alam, dan sebagai batang tubuh yang dihasilkan 

dari inkuiri”.  

Ilmu Pengetahuan Alam unuk peserta didik didefinisikan oleh Haryono 

(2013: 38) sebagai berikut: 

1) Mengamati apa yang terjadi 

2) Mencoba memahami apa yang diamati 

3) Mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan terjadi 

4) Menguji ramalan-ramalan di bawah kondisi-kondisi untuk melihat apakah 

ramalan tersebut benar. 

Pembelajaran IPA dapat digambarkan sebagai suatu sistem yaitu sistem 

pembelajaran IPA. Sistem pembelajaran IPA, seperti sistem-sistem lainnya terdiri 

atas komponen masukan pembelajaran, proses pembelajaran, dan keluaran 

pembelajaran. Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen 

pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Tugas utama guru IPA adalah 

melaksanakan proses pembelajaran IPA. Proses pembelajaran IPA terdiri atas tiga 

tahap, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 

dan penilaian hasil pembelajaran. Proses pembelajaran IPA harus memerhatikan 

karakteristik IPA sebagai proses dan IPA sebagai produk. IPA sebagai IPA 

terpadu telah diberikan di SD/MI dan SMP/MTs sebagai mata pembelajaran IPA 
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Terpadu dan secara terpisah di SMA/MA sebagai mata pembelajaran ilmu 

Biologi, Fisika, Kimia, serta Bumi dan Antariksa. Menurut Cullingford (1990: 

23), pembelajaran sains dengan hafalan dan pemahaman konsep, anak harus diberi 

kempatan untuk mengembangkan sikap ingin tahu dan berbagai penjelasan logis. 

Sedangkan Claxton (1991) menyatakan bahwa pendidikan sains akan dapat 

ditingkatkan, bila anak dapat lebih berkelakuan seperti seorang ilmuwan bagi diri 

mereka sendiri, dan jika mereka diperbolehkan dan didorong untuk melakukan hal 

itu, mereka dapat memperoleh bahwa materi menjadi lebih mudah dan 

menyenangkan. Aspek pokok dalam pembelajaran IPA adalah anak dapat 

menyadari keterbatasan pengetahuan mereka, memiliki rasa ingin tahu untuk 

menggali berbagai pengetahuan baru, dan akhirnya dapat mengaplikasikannya 

dala kehidupan mereka.  

Beberapa aspek penting yang dapat diperhatikan guru dalam 

memberdayakan anak melalui pembelajaran IPA (Samatowa, 2016 10-11) adalah: 

1) Pentingnya memahami bahwa pada saat memulai kegiatan pembelajarannya, 

anak telah memiliki berbagai konsepsi, pengetahuan yang relevan dengan 

materi yang mereka pelajari. 

2) Aktivitas anak melalui berbagai kegiatan nyata dengan alam menjadi hal 

utama dalam pembelajaran IPA. 

3) Dalam setiap pembelajaran IPA, kegiatan bertanya menjadi bagian yang 

penting, bahkan menjadi bagian yang paling utama dalam pembelajaran. 
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4) Dalam pembelajarana IPA memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam menjelaskan suatu 

masalah. 

Hakikat pembelajaran IPA yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam 

yang dalam bahasa indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam, dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu ilmu pengetahuan alam sebagai 

produk, proses dan sikap. Dari ketiga komponen IPA tersebut, Susanto (2013:167) 

menambahkan bahwa IPA juga sebagai teknologi atau aplikasi. 

1) Ilmu Pengetahuan Alam sebagai  produk, yaitu kumpulan hasil penelitian 

yang telah ilmuwan lakukan dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji 

sebagai kegiatan empiris dan analitis. Bentuk IPA sebagai produk antara 

lain: fakta, prinsip, hukum, dan teori-teori IPA. 

Contoh: Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai bentuk permukaan bumi 

daratan merupakan daerah permukaan bumi yang tidak digenangi air. 

2) Ilmu Pengetahuan Alam sebagai proses, yaitu untuk menggali dan 

memahami pengetahuan tentang alam. Adapun proses dalam memahami 

IPA disebut degan kterampilan proses sains adalah keterampilan yang 

dilakukan oleh para ilmuwan, seperti mengamati, mengukur, 

mengklasifikasikan dan menyimpulkan. 

Contoh: Berdasarkan pengamatan terhadap media pop-up book siswa 

mengklasifikasikan kenampakan alam yang termasuk bentuk permukaan 

bumi daratan 
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3) Ilmu Pengetahuan Alam sebagai sikap, ada sembilan aspek yang 

dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran sains, yaitu: sikap 

ingin tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, sikap kerja sama, tidak putus 

asa, tidak berprasangka, bertanggung jawab, dan kedsiplinan diri. Sikap 

ilmiah itu dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan siswa dalam 

pembelajaran IPA pada saat melakukan diskusi, percobaan, simulasi, dan 

kegiatan proyek di lapangan. 

Contoh: Ketika siswa mengamati media pop-up book tentang bentuk 

permukaan bumi maka dengan sendirinya dalam pikirannya akan muncul 

rasa ingin tahu. 

4) Ilmu Pengetahuan Alam sebagai teknologi atau aplikasi, aspek aplikasi 

merujuk pada dimensi aksiologis IPA sebagai suatu ilmu, yaitu 

penerapannya pengetahuan tentang IPA dalam kehidupan. 

Contoh: Salah satu bentuk permukaan bumi perairan darat adalah sungai. 

Aliran sungai yang deras digunakan masyarakat sebagai pembangkit listrik. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA 

merupakan pembelajaran berdasarkan pada prinsip-prinsip, proses yang dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah peserta didik terhadap konsep-konsep IPA. Oleh 

karena itu, pembelajaran IPA di sekolah dasar dilakukan dengan penyelidikan 

sederhana dan bukan hafalan terhadap kumpulan konsep IPA. Dengan kegiatan-

kegiatan tersebut pembelajaran IPA akan mendapat pengalaman langsung melalui 

pengamatan, diskusi, dan penyelidikan sederhana. Pembelajaran yang demikian 

dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa yang diindikasikan dengan merumuskan 
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masalah, menarik kesimpulan, sehingga mampu berpikir kristis melalui 

pembelajaran IPA. 

2.1.1.9.2 Tujuan Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar 

Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu, karena 

belum dipisahkan secara tersendiri, seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan 

fisika.  

Adapun tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP, 2006), dimaksudkan untuk: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, keteraturan alam ciptaanNya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untukberperan serta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala aturannya 

sebagai salh satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 
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2.1.1.10 Media Pop-up Book Pada Pembelajaran IPA 

Untuk menyampaikan pesan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran 

IPA dari guru kepada peserta didik, guru dapat menggunakan alat bantu mengajar 

berupa gambar, model, atau alat-alat lain yang dapat memberikan engalaman 

kongkrit, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau yang dikenal 

sebagai alat bantu visual. 

Pop-up book sebagai salah satu media visual dapat mempermudah peserta 

didik dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih kongkrit. Pop-up book 

sebagai salah satu media pembelajaran mempunyai kaitan dengan pembelajaran 

IPA, yaitu dapat menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima dan merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik sehingga terjadi proses 

belajar IPA. Secara sederhana kehadiran media dalam hal ini media pop-up book 

dalam pembelajaran IPA memiliki nilai-nilai praktis sebagai berikut (Haryono, 

2013: 62-63): 

1) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki peserta didik. 

2) Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya. 

3) Media yang disajikan dapat menghasilkan keseragaman pengamatan peserta 

didik. 

4) Secara potensial, media yang disajikan secara tepat dapat menanamkan 

konsep dasar IPA yang kongkrit, benar, dan realistis. 
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Pop-up book dengan tampilan dan konten yang dikemas dengan menarik 

dapat membangkitan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar IPA. 

Melalui kesan tiga dimensi, pop-up book dapat membuat konsep abstrak yang 

disajikan menjadi lebih kongkrit. Selain itu peserta didik lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar kerena tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan lain-lain. 

Berkenaan dengan taraf berpikir peserta didik, taraf berpikir manusia 

mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berpikir kongkrit menuju berpikir 

abstrak, dari berpikir sederhana menuju berpikir kompleks. Dalam hal ini, 

penggunaan media pembelajaran pop-up book erat dengan tahapan berpikir 

tersebut, karena melalui media hal-hal yang abstrak dapat dikongkritkan dan hal 

yang kompleks dapat disederhanakan (Haryono, 2013: 64). 

 

2.1.1.11 Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up Book Pada Materi 

Bentuk Permukaan Bumi Bagi Siswa Sekolah Dasar Kelas III  

2.1.1.11.1 Desain Awal Media Pembelajaran Pop-up Book Pada 

Pembelajaran IPA 

Pop-up Book yang dikembangkan untuk memberikan kontribusi dalam 

meningkatan hasil belajar siswa pada materi bentuk permukaan bumi. Rancangan 

Pop-up book bagi siswa kelas III  terdiri atas Standar Kompetensi, Kompetensi 

Dasar, dan Indikator yang akan dicapai serta  teori-teori yang berkaitan dengan 

materi bentuk permukaan bumi.  
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Tabel 2.1 Desain awal media Pop-up book 

Bagian 
Tampilan Keterangan 

Sampul 

Buku 

 

 

 

 

 

 

Sampul buku dibuat dengan 

komposisi warna yang 

harmonis dan sesuai dengan 

karakter anak-anak sebagai 

subjek penelitian, usia yang 

masih anak-anak ini lebih 

cocok menggunakan warna 

yang cerah dan menarik 

 

SK, KD, 

Indikator, 

Tujuan 

Pembelaja-

ran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada halaman ini menampilkan 

standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, 

dan tujuan Pembelajaran yang 

akan dicapai. 

 

 

 

 

Uraian 

materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyajikan materi tentang 

bentuk permukaan bumi 
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Bagian 
Tampilan Keterangan 

Kenampa-

kan 

permukaan 

bumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyajikan kenampakan 

permukaan bumi melalui 

gambar dengan tampilan pop-

up. 

 

Daftar 

Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berisi sumber belajar yang 

digunakan sebagai referensi 

penyusunan buku 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.11.2 Perbedaan Pop-Up Book Yang Dikembangkan Dengan Pop-up 

Book Terdahulu 

Perbedaan pop-up book yang peneliti kembangkan dengan pop-up book 

terdahulu terletak pada teknik pembuatan pop-up book. 

Ada beberapa tenik dasar dalam membuat pop up yaitu v-folding, internal stand, 

rotary parallel slide dan Lift the flap  (Dzuanda 2009).  
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Tabel 2.2 Perbedaan Pop-Up Book Yang Dikembangkan Dengan Pop-up Book 

Terdahulu 

Teknik Dasar Tampilan 

1) V-Folding 

Menambahkan panel lipat pada sisi 

gambar yang akan ditempelkan. Penel 

ini diletakkan disisi dalam kartu 

sehingga tidak tampak dari luar. Sudut 

harus diperhatikan agartidak terjadi 

kemiringan. 

 

 

2) Internal Stand 

Biasanya digunakan sebagai sandaran 

kecil, sehingga pada saat dibuka, 

gambarnya akanberdiri. Dibuat dengan 

cara potongan kertas yang dilipat tegak 

lurus dan diberi panel untuk 

ditempelkan pada kartu. 

 

 

 

3) Rotary 

Caranyadengan membuat dua bagian 

secara terpisah dan disatukan oleh 

poros ditegahnya.Harus diperhatikan 

ketepatan porosnya sehingga pada saat 

diputar, gambar yangtampak melalui 

lubang yang disediakan tidak 

melenceng. 
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Teknik Dasar Tampilan 

4) Mounth 

Teknik yangbiasanya digunakan untuk 

gerakan mulut suatu karakter di film 

kartun. Teknik ini merupakan gambaran 

dari teknik dua teknik single slit yang 

berhadapan. Dengan satu potongan 

dibagian yangdilipat, lalu satu sisi 

dilipat ke atas dan satu ke bawah dengan 

sudut tertentu. Lalu dua sisi yang dilipat 

dibuka kembali dan dilipat ke bagian 

dalam.  

 

5) Paraler Slide 

Biasanya digunakan untuk 

memungkinkanada gerakan secara 

segaris. Cara membuatnya dengan 

membuat lubang secukupnyasebagai 

lintasan, kemudian tempelkan gambar 

dan panel dengan posisigambar-kartu-

panel, sehingga kartu terletak di lapisan 

tengah. Dengan demikiangambar dapat 

digerakan. 

 

 

6) Lift the flap  

Lift the flap dikemas dengan 

menyusun/menumpuk beberapa kertas, 

lalu mengunci salah satu sisi susunan 

kertas dan menyisakan sebagian besar 

bagian kertas agar dapat dibuka dan 

ditutup kembali. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-i1DFBLFXHUg/Ts3sQd854OI/AAAAAAAAABA/KelPe8tLdlo/s1600/Mouth.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-DF46NKt1vqc/Ts3tMrGzq-I/AAAAAAAAABY/q7VQFURnCe4/s1600/Paralel+Slide_1.JPG
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Dari beberapa teknik dasar pop-up diatas,  terdapat 2 teknik yang tidak 

menampilkan bentuk timbul seperti pop-up yang banyak kita temui. Kedua teknik 

ini yakni rotary dan parallel slide. Dari dasar inilah, kita perlu memahami 

bahwa pop-up tidak selalu tampil dengan bentuk yang timbul, melainkan tampil 

dengan gerakan yang menimbulkan kesan seperti timbul/berdimensi. 

Pop-up book yang terdahulu hanya menggunakan teknik Lift the flap. Lift 

the flap dapat kita nikmati pada saat kita membuka susunan kertas (bertumpuk) 

yang terdapat pada halaman kertas.  

 

 

 

 

 

Pop-up book yang peneliti kembangkan, menggunakan gabungan teknik v-

folding dan internal stand. Penggabungan berbagai teknik sebenarnya dapat 

membantu untuk membuat pop-up book memiliki bentuk yang variatif, atraktif, 

sekaligus interaktif. Penggabungan berbagai teknik ini bisa juga digunakan untuk 

keindahan kemasan buku, yang berkaitan dengan ketebalannya ketika buku 

tersebut ditutup. 
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2.1.1.11.3 Cara Penggunaan Media Pembelajaran Pop-up Book Pada 

Pembelajaran IPA 

Cara Penggunaan Media Pembelajaran Pop-up Book pada pembelajaran 

IPA:   

1) Siswa  dikelompokkan dalam dua kelompok besar  

2) Guru menjelaskan materi kepada siswa dengan menggunakan media pop-up 

book 

3) Dari dua kelompok sebelumnya, tiap kelompok dibagi menjadi dua 

kelompok, sehingga jumlah semuanya ada empat kelompok 

4) Setiap kelompok menyelesaikan tugas yang diberikan guru dan memaparkan 

hasil diskusinya di depan kelas 

5) Setelah presentasi kelompok, guru memberi tes tulis individu kepada siswa 

6) Guru mengumumkan nilai diskusi kelompok yang didapat siswa 

 

2.1.1.11.4 Kriteria Penilaian Media Pembelajaran Pop-up Book 

Pada penilaian pop-up book ada dua komponen yang dinilai, yaitu (1) 

komponen kelayakan isi;dan  (2) komponen penyajian. Dari setiap komponen 

yang dinilai, dibuat dalam beberapa aspek, kemudian dijabarkan menjadi beberapa 

indikator yang menjadi deskriptor penilaian pop-up book. Penilaian dilakukan 

dengan cara memberikan ceklis pada setiap deskriptor dari masing-masing 

indikator. Ceklis merupakan pemberian tanda centang pada setiap permunculan 

gejala setiap daftar deskriptor dari masing-masing indikator yang merupakan 

penjabaran aspek penilaian (Arikunto, 2013:202).Penentuan kriteria penilaian 
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menggunakan skala Likert yang mempunyai gradasi dari sangat layak sampai 

tidak layak yang diperoleh melalui perhitungan rata-rata skor setiap aspek 

penilaian (Sugiyono, 2015:134). Perhitungannya menggunakan nilai tertinggi 

adalah 4 dan terendah adalah 1, sehingga diperoleh kriteria sesuai dengan berikut: 

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Media 

Interval Skor Kriteria 

81,75% ≤ skor < 100% 

62,50% ≤ skor < 81,75% 

43,75 % ≤ skor < 62,50% 

25% ≤ skor < 43,75 % 

Sangat Layak 

Layak 

Cukup Layak 

Kurang Layak 

 

Media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan 

pembelajaran di sekolah pada khususnya (Arsyad, 2013: 2). Dasar pernyataan 

tersebut membuat media pembelajaran diperlukan saat melaksankan 

pembelajaran, sehingga kelayakan isi, penyajian dan kebahasaan dari media 

pembelajaran harus sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Berikut rincian dari ketiga aspek tersebut. 

Tabel 2.4 Kriteria Validasi Penilaian Media Pop-up Book 

No Aspek Indikator Deskriptor 

1 Kelayakan Isi 

 Program Pengajaran yang Sesuai kurikulum Sesuai dengan 
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No Aspek Indikator Deskriptor 

disampaikan kepada peserta 

didik harus sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku 

(Djamarah, 2013:129). 

 

Menentukan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar pada kelas 

yang dihadapi (Kustandi, 2013: 

113). 

 

Program media yang dibuat 

perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa (Sadiman, 

2012: 102) 

 

KTSP   

 

 

kurikulum KTSP 

yang berlaku 

 

Ketepatan 

hubungan media 

dengan 

kematangan dan 

kemampuan 

peserta didik 

 

 

Uraian materi 

dalam media 

pop-up book 

relevan dengan 

kebutuhan 

belajar siswa 

kelas III Sekolah 

Dasar 

Media pengajaran dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan instruksional 

yang telah ditetapkan (Sudjana, 

2011: 4) 

 

Pilihlah media yang dibutuhkan 

untuk menyampaikan topik mata 

pelajaran (Kustandi, 2016:127). 

 

Materi yang terkandung dalam 

media pembelajaran tersebut 

penting dan berguna bagi peserta 

didik (Djamarah, 2010: 131). 

 

Ketepatan tujuan 

instruksional yang 

berisikan unsur-

unsur pemahaman 

dan analisis 

 

 

 

Sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran 

yang akan 

dicapai tentang 

bentuk 

permukaan bumi 

Materi yang 

disajikan otentik 

dan aktual 

 

Materi bentuk 

permukaan bumi 

telah tercakup 

dalam pop-up 

book 
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No Aspek Indikator Deskriptor 

Penggunaan bahasa, simbol-

simbol dan ilustrasi disesuaikan 

dengan tingkat kematangan 

berpikir peserta didik (Djamarah, 

2013:131). 

 

Media harus mendorong 

pernyataan yang kreatif, melalui 

gambar-gambar siswa akan 

didorong untuk mengembangkan 

keterampilan bahasa lisan dan 

tulisan (Sudjana, 2011: 77) 

 

Media dapat membantu 

tumbuhnya pengertian yang 

dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa (Arsyad, 

2013: 29) 

 

Memenuhi 

persyaratan teknis 

media 

pembelajaran 

 

 

Penggunaan 

huruf sesuai 

dengan EYD 

Bahasa Indonesia 

Bahasa 

disesuaikan 

dengan siswa 

Penggunaan 

bahasa baku 

yang mudah 

dipahami siswa 

 

Menggunakan 

kalimat sederhana 

dan efektif 

 

Penggunaan kata 

yang sederhana 

dalam uraian 

meteri tentang 

bentuk 

permukaan bumi 

2 Penyajian 

 Format penyajiannya 

berdasarkan tata urutan belajar 

yang logis (Djamarah, 

2013:131). 

 

Memilih media untuk pendidikan 

dan pengajaran harus sesuai 

dengan taraf berpikir siswa 

(Sudjana, 2011: 5) 

Tata urutan belajar 

jelas dan logis 

Materi yang 

disajikan dalam 

media pop-up 

book urut sesuai 

materi dari 

Standar 

Kompetensi dan 

Kompetensi 

Dasar 
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No Aspek Indikator Deskriptor 

 

Pemilihan teknik dan strategi 

pembelajaran (Kustandi, 

2013:114) 

 

 

Pengajaran akan lebih efektif 

apabila objek dan kejadian  yang 

menjadi bahan pengajaran dapat 

divisualisasikan secara realistik 

(Sudjana, 2011: 9) 

 

Berpandangan objektif dan tidak 

mengandung unsur propaganda 

maupun hasutan terhadap peserta 

didik (Djamarah, 2013:131). 

Menyajikan 

konsep berbentuk 

gambar dengan 

jelas 

 

Media pop-up 

book 

memberikan 

bayangan objek-

objek yang rumit 

menjadi lebih 

mudah dipahami 

Penggunaan media 

dapat memberikan 

dampak bagi 

siswa 

 

Media 

pembelajaran 

pop-up book 

dapat 

meningkatkan 

rasa 

keingintahuan 

siswa 

 

2.1.1.11.4.1 Aspek Penilaian Kelayakan Isi 

Penilaian kelayakan isi digunakan untuk mengukur kelayakan penggunaan 

dan  untuk mengetahui kesesuaian penggunaan bahasa media pembelajaran pop-

up book pada materi Bentuk Permukaan Bumi oleh tim ahli. Tabel 2.5 adalah 

kriteria penilaian kelayakan isi media pembelajaran pop-up book. 
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Tabel 2.5 Kriteria Penilian Kelayakan Isi Media Pop-up Book 

Aspek Indikator Deskriptor 

Program Pengajaran 

yang disampaikan 

kepada peserta didik 

harus sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku 

(Djamarah, 2013:129). 

 

Menentukan standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar pada 

kelas yang dihadapi 

(Kustandi, 2013: 113). 

 

Program media yang 

dibuat perlu 

disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa 

(Sadiman, 2012: 102) 

 

Sesuai 

kurikulum 

KTSP yang 

berlaku  

a) Sesuai dengan kurikulum 

KTSP yang berlaku 

b) Materi yang disampaikan 

sesuai dengan Standar 

Kompetensi tentang bentuk 

permukaan bumi 

c) Materi yang disampaikan 

sesuai dengan Kompetensi 

Dasar tentang bentuk 

permukaan bumi  

d) Materi yang disampaikan 

sesuai dengan indikator 

tentang bentuk permukaan 

bumi  

Ketepatan 

hubungan media 

dengan 

kematangan dan 

kemampuan 

peserta didik 

a) Uraian materi dalam media 

pop-up book relevan dengan 

kebutuhan belajar siswa kelas 

III Sekolah Dasar  

b) Menumbuhkan motivasi untuk 

belajar mengenai bentuk 

permukaan bumi 

c) Menumbuhkan antuasias 

peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran dengan bertanya 

dan menjawab pertanyaan 

d) Menumbuhkan minat baca 
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Aspek Indikator Deskriptor 

siswa. 

Media pengajaran 

dipilih atas dasar 

tujuan-tujuan 

instruksional yang telah 

ditetapkan (Sudjana, 

2011: 4) 

 

Pilihlah media yang 

dibutuhkan untuk 

menyampaikan topik 

mata pelajaran 

(Kustandi, 2016:127). 

 

 

Materi yang terkandung 

dalam media 

pembelajaran tersebut 

penting dan berguna 

bagi peserta didik 

(Djamarah, 2010: 131). 

Ketepatan 

tujuan 

instruksional 

yang berisikan 

unsur-unsur 

pemahaman dan 

analisis 

a) Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai tentang bentuk 

permukaan bumi 

b) Media yang dipilih menunjang 

tercapainya tujuan  

pembelajaran   

c) Media pop-up book dapat 

digunakan siswa untuk 

menjelaskan bentuk-bentuk 

muka bumi 

d) Pencapaian tujuan 

pembelajaran dilakukan 

dengan pengalaman langsung 

siswa menggunakan media 

pop-up book 

Materi yang 

disajikan otentik 

dan actual 

a) Materi bentuk permukaan 

bumi telah tercakup dalam 

pop-up book 

b) Menggunakan contoh-contoh 

yang disesuaikan dengan 

kegiatan sehari-hari 

c) Referensi yang disajikan 

relevan 

d) Media pop-up book tidak 

menimbulkan perbedaan 

penafsiran peserta didik 

terhadap materi yang 
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Aspek Indikator Deskriptor 

disajikan, sehingga peserta 

didik dapat menerima pesan 

secara tepat dan memahami 

makna yang terkandung di 

dalamnya. 

Penggunaan bahasa, 

simbol-simbol dan 

ilustrasi disesuaikan 

dengan tingkat 

kematangan berpikir 

peserta didik 

(Djamarah, 2013:131). 

 

Media harus 

mendorong pernyataan 

yang kreatif, melalui 

gambar-gambar siswa 

akan didorong untuk 

mengembangkan 

keterampilan bahasa 

lisan dan tulisan 

(Sudjana, 2011: 77) 

 

Media dapat membantu 

tumbuhnya pengertian 

yang dapat membantu 

perkembangan 

kemampuan berbahasa 

(Arsyad, 2013: 29) 

Memenuhi 

persyaratan 

teknis media 

pembelajaran 

a) Penggunaan huruf sesuai 

dengan EYD Bahasa 

Indonesia 

b) Kata yang digunakan sesuai 

dengan EYD Bahasa 

Indonesia 

c) Penyusunan struktur kalimat 

sesuai dengan EYD Bahasa 

Indonesia 

d) Penggunaan tanda baca sesuai 

dengan EYD Bahasa 

Indonesia 

Bahasa 

disesuaikan 

dengan siswa 

a) Bahasa yang digunakan dalam 

media pop-up book tidak 

menggunakan istilah asing 

b) Penggunaan bahasa baku yang 

mudah dipahami siswa 

c) Penggunaan bahasa dalam 

media pembelajaran pop-up 

book sesuai dengan 

perkembangan siswa. 

d) Penggunaan bahasa yang 

interaktif antara siswa dengan 

guru 
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Aspek Indikator Deskriptor 

Menggunakan 

kalimat 

sederhana dan 

efektif 

 

a) Penggunaan kata yang 

sederhana dalam uraian meteri 

tentang bentuk permukaan 

bumi 

b) Kalimat yang digunakan 

dalam media pembelajaran 

pop-up book dapat dipahami 

oleh siswa  

c) Penggunaan istilah yang 

sederhana dalam media 

pembelajaran pop-up book 

d) Materi yang disajikan jelas, 

singkat dan informatif  

 

2.1.1.11.4.2 Aspek Penilaian Penyajian 

Penilaian penyajian digunakan untuk mengetahui bagaimana penyajian 

media media pembelajaran pop-up book pada materi bentuk permukaan bumi.  

Tabel 2.6 adalah kriteria penilaian penyajian media pembelajaran pop-up book.  

Tabel 2.6 Kriteria Penilian Penyajian Media Pembelajaran Pop-up Book 

Aspek Indikator Deskriptor 

Format penyajiannya 

berdasarkan tata urutan 

belajar yang logis 

(Djamarah, 2013:131). 

 

Memilih media untuk 

Tata urutan 

belajar jelas 

dan logis 

a) Materi yang disajikan dalam 

media pop-up book urut sesuai 

materi dari Standar 

Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar 
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Aspek Indikator Deskriptor 

pendidikan dan 

pengajaran harus sesuai 

dengan taraf berpikir 

siswa (Sudjana, 2011: 5) 

 

Pemilihan teknik dan 

strategi pembelajaran 

(Kustandi, 2013:114) 

b) Penyajian alur pengenalan 

bentuk permukaan bumi 

dilakukan secara runtut sesuai 

teori belajar 

c) Penyajian konsep dari yang 

mudah ke yang sukar 

d) Konsep dikembangkan 

menjadi contoh nyata dalam 

kehidupan sehari-hari 

Menyajikan 

konsep 

berbentuk 

gambar dengan 

jelas 

a) Menyajikan materi bentuk 

permukaan bumi 

b) Tingkat kualitas visual yang 

disajikan melalui media 

pembelajaran pop-up book 

tajam dan jelas agar 

penyampaian materi lebih 

efektif 

c) Media pop-up book 

memberikan bayangan objek-

objek yang rumit menjadi 

lebih mudah dipahami 

d) Penampilan gambar dalam 

media pop-up book harus 

memperhatikan tata letak, 

warna dan sudut penampilan 

serta perbedaan warna antara 

latar belakang dan gambar 

yang ditonjolkan 
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Aspek Indikator Deskriptor 

Penggunaan 

media dapat 

memberikan 

dampak bagi 

siswa  

a) Media pop-up book tidak 

menimbulkan perbedaan 

penafsiran peserta didik 

terhadap materi yang 

disajikan, sehingga peserta 

didik dapat menerima pesan 

secara tepat dan memahami 

makna yang terkandung di 

dalamnya. 

b) Media pembelajaran pop-up 

book dapat meningkatkan rasa 

keingintahuan siswa 

c) Media pembelajaran pop-up 

book dapat digunakan untuk 

belajar mandiri.  

d) Media pop-up book dapat 

memperlancar dan 

meningkatkan proses hasil 

belajar peserta didik. 

Media mudah 

untuk 

digunakan 

 

a) Media mudah untuk dalam 

pembelajaran 

b) Membantu siswa dalam 

mempelajari materi bentuk 

permukaan bumi 

c) Dapat digunakan oleh guru 

dan siswa 

d) Dapat digunakan secara 

klasikal dan individual 
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2.1.2 Kajian Empiris 

Hasil penelitian terdahulu yang menggunakan media pembelajaran pop-up 

book dan penelitian pada mata pelajaran IPA, yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Sylvia dan Sri Hariani (2015), 

dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media pop-up book Terhadap Keterampilan 

Menulis Narasi Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan nilai pre-

test berjumlah 1319 dengan rata-rata kelas sebesar 52,76 dan nilai post-test 

berjumlah 1853 dengan rata-rata kelas sebesar 74,12. Data hasil nilai pre-test dan 

post-test keterampilan menulis siswa dianalisis dengan uji t. Observasi 

keterlaksanaan pembelajaran dilakukan dua kali, pada pertemuan 1 dan pertemuan 

2 keterlaksanaannya 100% sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam RPP dan 

nilai ketercapaian rata-rata sebesar 96,67. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan media pop-up book terlaksana dengan sangat baik. Pada uji t 

diperoleh hasil thitung = 9,565 dan ttabel = 2,064 sehingga thitung > ttabel. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan a penggunaan media pop-up 

book terhadap keterampilan menulis narasi. 

Menurut Kurniawati dan Sartinah (2016) dengan judul “Pengaruh Metode 

Bercakap-Cakap Berbasis Media Pop-up Book Terhadap Kemampuan Berbicara 

Anak Kelompok A”, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa dari hasil 

penelitian dengan uji wilcoxon dapat diketahui bahwa Thitung<Ttabel (0<52) dengan 

taraf signifikan 5%. Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) diterima dan 

hipotesis nol (Ho) ditolak. Jadi, apabila Thitung<Ttabel maka Ha diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan metode bercakap-cakap 
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berbasis media Pop-up Book terhadap kemampuan berbicara anak kelompok A di 

TK Dharma Wanita Persatuan Retno Suwari Gresik. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Sulastri (2016) dengan judul 

“Pengembangan Media Pop-up Book Untuk Membaca Permulaan Siswa Kelas I 

Sd Negeri Bangunharjo Bantul”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Media pop-up book yang layak 

digunakan untuk membaca permulaan siswa kelas I SD. Hal ini dibuktikan dari 

hasil validasi ahli materi mendapatkan skor rata-rata 4,60 dengan kategori sangat 

baik. Hasil validasi ahli media mendapat skor rata-rata 4,25 termasuk dalam 

kategori sangat baik. Validasi empiris media pop-up book dilakukan terhadap 

siswa kelas I SD Negeri Bangunharjo Bantul. Hasil uji coba perorangan mendapat 

skor rata-rata 4,39 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil uji coba kelompok 

kecil mendapat skor rata-rata 4,53 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil uji 

coba lapangan mendapat skor rata-rata 4,64 termasuk dalam kategori sangat baik. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Adiza Belva H., Septi Rohni 

Undari, Wildan Isnaini Yahya, Neng Sa’adah,  dan Imas Widowati (2015) dengan 

judul “Pobundo (Pop-up Budaya Indonesia) Sebagai Media Pembelajaran 

Berbasis Kebudayaan Untuk Siswa Kelas Iv Sekolah Dasar” menunjukkan bahwa 

hasil uji validasi media bahwa media POBUNDO sangat baik dalam aspek 

tampilan media dengan presentase 100% dan dalam aspek media termasuk dalam 

kategori sesuai dengan presentase 75%. Hasil uji validasi materi termasuk dalam 

kategori sesuai dengan presentase 71,5%. Hasil uji lapangan menunjukkan bahwa 

kelas eksperimen mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan kelas 



80 
 

 
 

kontrol, yaitu dari 2,695 menjadi 7,522. Sedangkan kelompok kontrol memiliki 

kenaikan nilai dari 2,391 menjadi 5,043. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan Pop-Up Budaya Indonesia (POBUNDO) 

sebagai media pembelajaran berbasis kebudayaan yang layak, menarik, dan efektif 

untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia pada siswa kelas IV sekolah dasar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fatchul Mubarok Febrianto, 

Drs. Wayan Setiadarma, M. Pd., dan Hendro Aryanto, S.Sn., M.Si. (2014) dengan 

judul “Penerapan Media Dalam Bentuk Pop Up Book Pada Pembelajaran Unsur-

Unsur Rupa Untuk Siswa Kelas 2 Sdnu Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik”, dari 

semua objek gambar yang dibuat oleh siswa, diketahui bahwa 10 siswa mampu 

untuk membuat objek gambar dengan menggunakan unsur titik, garis, bidang, 

bentuk dan warna, itu artinya 29,4% siswa dikelas mampu untuk mengeksplorasi 

unsurunsur seni rupa yang telah mereka pelajari dengan lebih baik, 18 siswa 

mampu untuk membuat objek gambar dengan menggunakan unsur titik, garis, 

bentuk, dan warna yang memperoleh prosentase sebanyak 52,9% , dan 6 siswa 

mampu untuk membuat objek gambar dengan menggunakan unsur garis, bentuk, 

dan warna yang jika diprosentasekan sebanyak 17,6%. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa para siswa mampu untuk membuat objek gambar dengan 

menggunakan unsur-unsur dasar seni rupa yang telah mereka pelajari.  

Research by Nutthida Prasarntong and Nutprapha K. Dennis (2016) about 

“The Use Of Pop-Up Dictionary For English Vocabulary Learning For Primary 

School Level”. The research findings indicated that: The students’ opinion about 

vocabulary learning by using Pop up Dictionary pointed that the students’ 
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behaviors were sometimes motivated to be better”. Moreover, many students 

suggested that they want to learn by using Pop-Up Dictionary. It shows that many 

students had positive attitude to learn vocabulary by using Pop-Up Dictionary 

(Penellitian oleh Nutthida Prasarntong dan Nutprapha K. Dennis (2016)  dengan 

judul “Penggunaan Kamus Pop-up Untuk Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Inggris 

Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pendapat siswa  

tentang pembelajaran kosakata dengan menggunakan kamus pop up menunjuk 

bahwa perilaku siswa yang kadang-kadang termotivasi untuk menjadi lebih baik. 

Selain itu, banyak siswa menyarankan bahwa mereka ingin belajar dengan 

menggunakan kamus pop up. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa memiliki 

sikap positif untuk belajar kosa kata dengan menggunakan kamus pop up). 

Research by  Nor Nashirah Nor Mahadzir and Li Funn Phung (2013) about 

“The Use of Augmented Reality Pop-Up Book to Increase Motivation in English 

Language Learning For National Primary School”. The result of the study is 

obtained from observations of Year One primary school students using the AR 

pop-up book and followed by semi-structured interview The reliability test was 

done using on the observation checklist using Statistical Package for Social 

Science (SPSS) and the alpha coefficient for the 12 items was 0.990, suggesting 

that the items have relatively high internal consistency (Penellitian oleh Nor 

Nashirah Nor Mahadzir and Li Funn Phung (2013) tentang Penggunaan Pop-up 

Book Realitas Tertambah untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Inggris 

Untuk Sekolah Dasar Nasional). Hasil penelitian ini diperoleh dari pengamatan 

terhadap siswa kelas I sekolah dasar menggunakan buku pop-up AR dan diikuti 
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dengan wawancara semi-terstruktur. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan pada checklist pengamatan menggunakan Paket Statistik untuk 

Ilmu Sosial (SPSS) dan koefisien alpha untuk 12 item adalah 0,990, menunjukkan 

bahwa item memiliki konsistensi internal yang relatif tinggi).  

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Permasalahan pembelajaran IPA masih terjadi di sekolah dasar. Berdasarkan 

pra penelitian yang dilakukan di SDN Mangunsari peneliti juga menemukan 

permasalahan dalam pelajaran IPA. Hal ini berdasarkan observasi, dokumentasi 

dan wawancara dengan guru kelas III SDN Mangunsari. Keterangan diperoleh 

bahwa dalam pembelajaran, guru hanya mengandalkan media pembelajaran yang 

sudah tersedia di Sekolah berupa buku paket dan gambar – gambar serta benda 

yang ada disekitar siswa. Guru belum membuat media sendiri. Hal tersebut 

mengakibatkan tingkat pemahaman siswa terhadap muatan IPA menjadi rendah. 

Guru dalam mengajar menggunakan ceramah satu arah dan tanya jawab, siswapun 

cenderung pasif karena siswa hanya mendengarkan penjelasan guru kemudian 

mencatat, lalu mengerjakan soal yang diberikan. Dari data hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA kelas III SDN Mangunsari Semarang menunjukkan bahwa  

dari 20 siswa, 4 siswa (20 %)  yang mendapatkan nilai yang memenuhi KKM 

yang ditetapkan yaitu 68 dan 16 siswa (80 %) mendapatkan nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 

27  dan nilai tertinggi 80. 
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Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar 

siswa adalah ketidatersediaan informasi yang dapat membantunya memperoleh 

kemampuan dalam melakukan aktivitas belajar. Ketersediaan informasi dapat 

berupa media pembelajaran. Pop-up book adalah jenis buku atau kartu yang di 

dalamnya terdapat lipatan gambar yang dipotong dan muncul membentuk lapisan 

tiga dimensi ketika halaman tersebut dibuka (Febrianto, dkk, 2014: 148). Menurut 

Ellen G. Kreiger Rubin, pop-up adalah sebuah ilustrasi yang ketika halaman 

tersebut dibuka, ditarik, atau diangkat, akan timbul tingkatan dengan kesan tiga 

dimensi. Pop-up book dapat memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik 

mulai dari gambar yang terlihat memiliki tampilan tiga dimensi dan kinetik, 

gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka atau bagiannya digeser 

dapat bergerak sehingga dapat membentuk seperti benda aslinya (Widowati, dkk, 

2015: 69). 

Pengembangan media pop-up book menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan (R&D) yang dirumuskan Sugiyono yang dilaksanakan melalui 

sepuluh tahapan yaitu: (1) Potensi dan Masalah; (2) Mengumpulkan Informasi;  

(3) Desain Produk; (4) Validasi Desain; (5) Perbaikan Desain; (6) Uji Coba 

Produk; (7) Revisi Produk; (8) Uji Coba Pemakaian; (9) Revisi Produk dan (10) 

Pembuatan Produk Masal. Penelitian ini dilaksakan sampai tahap ke-8, karena 

sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu untuk mengetahui keefektifan media 

pop-up book.  

Berdasarkan uraian di atas, media pop-up book dikembangkan dapat 

membantu siswa untuk memperoleh hasil belajar belajar yang maksimal, yang 
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dilaksanakan guru di sekolah, maupun melalui penggunaan secara mandiri. Pop-

up book  ini dirancang dengan tampilan yang menarik agar menumbuhkan 

motivasi siswa untuk menggunakannya.  

Berikut ini gambar kerangka berpikir dalam penelitian pengembangan mata 

pelajaran IPA materi Bentuk Permukaan Bumi pada siswa kelas III SD Negeri 

Mangunsari Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Bagan Kerangka Berpikir 
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2.3 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2015: 96). 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dirumuskan hipotesis -hipotesis 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

H0:  Media pembelajaran pop-up book tidak efektif pada materi bentuk 

permukaan bumi untuk Siswa kelas III SDN Mangunsari Semarang 

Ha:    Media pembelajaran pop-up book efektif pada materi bentuk permukaan 

bumi untuk Siswa kelas III SDN Mangunsari Semarang  
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BAB V 

PENUTUP 

Pada bagian penutup ini berisi tentang simpulan dan saran hasil analisis data 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut.  

1) Pengembangan media pop- up book pada materi bentuk permukaan bumi 

menggunakan desain pengembangan Borg dan Gall yang terdiri dari sepuluh 

tahap pengembangan yaitu: (1) Potensi dan Masalah; (2) Mengumpulkan 

Informasi; (3) Desain Produk; (4) Validasi Desain; (5) Perbaikan Desain; (6) 

Uji Coba Produk; (7) Revisi Produk; (8) Uji Coba Pemakaian; (9) Revisi 

Produk dan (10) Pembuatan Produk Masal. Dalam penelitian ini ditemukan 

permasalahan dalam pembelajaran IPA berdasarkan wawancara dengan guru 

kelas III SDN Mangunsari Semarang, observasi dan data dokumentasi. 

Masalah yang ditemukan yaitu penggunaan media pembelajaran yang 

digunakan guru masih terbatas pada media yang disediakan oleh sekolah 

berupa buku paket dan gambar-gambar. Gambar yang digunakan sebagai 

media pembelajaran sudah cukup memadai, tetapi tidak cukup besar 

ukurannya jika digunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali 

jika diproyeksikan melalui proyektor. Pada tahap mengumpulkan informasi  

peneliti mengumpulkan teori mengenai media pembelajaran, media pop-up 
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book dan pembelajaran IPA, serta penelitian terdahulu yang mendukung 

media yang akan dikembangkan. Desain produk diwujudkan dalam gambar 

sehingga dapat digunaka sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. 

Desain media pop-up book dinilai dan divalidasi oleh ahli media dan ahli 

materi. Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan ahli media 

dan bahasa lainnya, maka diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut 

kemudian dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Tahap 

uji coba produk dilakukan dalam skala kecil sebelum diuji coba di skala 

yang lebih besar. Berdasarkan saran siswa pada uji coba produk, ukuran 

media perlu diperbesar. Sebelum diuji coba pemakaian media pop-up book 

dibuat dalam ukuran yang lebih besar dibanding uji coba produk skala kecil. 

Hasil perbaikan media pop-up book berdasarkan saran dan tanggapan pada 

uji coba produk, selanjutnya diuji coba pada skala yang lebih besar. 

Penelitian ini dilaksakan sampai tahap ke-8, karena sesuai dengan kebutuhan 

penelitian yaitu untuk mengetahui keefektifan media pop-up book. 

2) Penilaian kelayakan pop-up book dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. 

Penilaian kelayakan pop-up book oleh ahli dilakukan dalam 2 tahap. Tahap I 

merupakan penilaian mengenai kelengkapan komponen-komponen yang ada 

dalam pop-up book materi bentuk permukaan bumi. Tahap II adalah 

penilaian masing-masing aspek meliputi aspek materi dan media. 

Berdasarkan rekapitulasi penilaian tahap I, pop-up materi bentuk permukaan 

bumi telah memenuhi kelengkapan komponen pada aspek kelayakan isi dan 

kelayakan penyajian masing-masing dengan persentase kelayakan 100%. 
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Pada penilaian tahap II oleh pakar materi didapatkan bahwa pop-up book 

materi bentuk permukaan bumi memperoleh skor 90 dari skor total 112 

dengan persentase kelayakan 80, 35 %. Pada penilaian oleh pakar media 

didapat bahwa pop-up book materi bentuk permukaan bumi memperoleh 

skor 51 dari skor total 64 dengan persentase kelayakan sebesar  79,68 %. 

Berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian oleh para ahli, pop-up book materi 

bentuk permukaan bumi memenuhi kriteria layak pada aspek media dan 

materi. 

3) Media pop-up book materi bentuk permukaan bumi yang dikembangkan 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada pembelajaran 

IPA yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan rata-rata data pretest dan 

posttest yang dianalisis dengan uji T sebesar 9,72 dan juga peningkatan rata-

rata (N-gain) dengan kategori sedang sebesar 0,44.  

4) Berdasarkan rekapitulasi hasil angket siswa pada skala kecil, diketahui 

bahwa siswa memberikan tanggapan positif terhadap aspek-aspek yang 

ditanyakan mengenai penggunaan pop-up book materi bentuk permukaan 

bumi. Sebesar 75% siswa menyatakan tampilan keseluruhan media menarik 

minat belajar dan 87,50% menyatakan bahwa gambar dan penjelasan sesuai 

dengan materi bentuk permukaan bumi serta menambah semangat belajar. 

Berdasarkan rekapitulasi hasil angket siswa pada uji coba skala besar, 

sebesar 94,73% siswa menyatakan materi yang disajikan mudah dipahami 

an menambah wawasan tentang bentuk permukaan bumi. Pop-up book juga 

memotivasi siswa untuk belajar IPA serta keseluruhan gambar pada media 
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terlihat jelas.  Selain itu 89,47% siswa setuju bahwa keseluruhan tampilan 

media menari minat belajar.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pop-up book yang 

telah dilaksanakan pada pembelajaran IPA materi Bentuk Permukaan Bumi pada 

siswa kelas III SDN Mangunsari Semarang, penulis menyampaikan saran sebagai 

berikut: 

1) Materi yang disampaikan melalui media pop up book hendaknya lebih 

diperluas dan bervariatif sehingga referensi pop up book lebih beragam. Dan 

untuk penyempurnaan hasil penelitian yang lebih baik maka perlu dilakukan 

penelitian lagi dengan melibatkan beberapa faktor lainnya, seperti 

penambahan materi yang lebih bervariasi, metode mengajar yang bisa lebih 

mendekatkan guru dengan siswanya dan pemberian apresiasi pada siswa 

yang sekiranya dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap 

peningkatan hasil belajar khususnya pada mata pelajaran IPA di SD.  

2) Penggunaan media pop up book pada materi bentuk permukaan bumi 

terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadapa hasil belajar siswa, 

sehingga dapat direkomendasikan sebagai alternatif yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3) Pendidik hendaknya mendampingi saat anak menggunakan media. Perlu 

adanya rambu-rambu materi yang dipelajari berdasarkan usia dan 

kemampuan anak. 
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