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ABSTRAK 

Haryanti, Agustania. 2017. Keefektifan Media Pop-up Book pada Model 

Pembelajaran Cooperative Learning  terhadap Hasil Belajar IPS Siswa 

Kelas V SD Negeri di Gugus Diponegoro Karangrayung Grobogan. Sarjana 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Harmanto, S. Pd., 

M. Pd., Farid Ahmadi, S. Kom., M. Kom., Ph. D. 420 halaman. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran IPS yang belum efektif, 

sehingga menjadikan hasil belajar belum optimal. Disebabkan karena tingkat 

berpikir siswa masih dalam tahap operasional konkret, belum dapat berpikir 

abstrak, sehingga diperlukan media pembelajaran yang dapat membantu siswa 

memahami materi. Media pop-up book dapat menjadi alternatif pembelajaran IPS. 

Selain itu media dapat disampaikan melalui model cooperative learning.Tujuan 

penelitian untuk mendeskripsikan penggunaan media pop-up book pada model 

cooperative learning dalam pembelajaran IPS siswa kelas V dan untuk menguji 

keefektifan media pop-up book pada model cooperative learning terhadap hasil 

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Gugus Diponegoro Karangrayung Grobogan. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan 

desain penelitian quasi experimental design dengan bentuk nonequivalent control 

group design. Populasi penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri Gugus 

Diponegoro. Sampel penelitian kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-

masing sebayak 33 siswa, diambil dengan teknik cluster random sampling. 

Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 

Instrumen penelitian yaitu lembar observasi dan soal tes. Teknik analisis data 

meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji perbedaan rata-rata, dan uji hipotesis.  

Hasil observasi penggunaan media menunjukkan rata-rata skor akhir 

ketercapaian kelas eksperimen 94,79%, lebih tinggi daripada kelas kontrol 

79,17%. Hasil penelitian menunjukkan data kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal dan homogen. Harga thitung lebih besar daripada harga ttabel 

(7,139 > 1,997) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, berarti Ha diterima yaitu ada 

perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Besar peningkatan 

pada kelas eksperimen terlihat dari rata-rata gain ternormalisasi yaitu 0,668 

(kategori sedang). Ketercapaian penggunaan media kelas eksperimen yang lebih 

tinggi dan peningkatan hasil belajar IPS kelas eksperimen disebabkan adanya 

pengaruh penggunaan media pop-up book pada model cooperative learning.  

Simpulan penelitian ini adalah penggunaan media pop-up book pada model 

cooperative learning dalam pembelajaran IPS siswa kelas V terlaksana dengan 

baik. Kemudian media pop-up book pada model cooperative learning efektif 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Gugus Diponegoro 

Karangrayung Grobogan. Siswa diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran, guru 

sebaiknya menggunakan media pop-up book agar pembelajaran lebih menarik, 

dan sekolah hendaknya memberikan kebijakan yang mendukung terlaksananya 

pembelajaran yang lebih baik. 

 

Kata kunci: keefektifan, media pop-up book, hasil belajar, IPS 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia telah melalui sebuah perjalanan panjang menuju kemerdekaan. 

Tentunya hal tersebut tidak lepas dari peran para pahlawan yang telah berkorban 

demi bangsanya. Jutaan pahlawan tak dikenal telah gugur, segenap jiwa dan raga 

mereka pertaruhkan untuk Indonesia. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan 

kata berjuang. Perjuangan para pahlawan tak henti hanya sampai pada 

kemerdekaan. Justru hal tersebut adalah sebuah permulaan bagi generasi penerus 

bangsa. Pemuda Indonesia masih harus berjuang, bukan untuk berperang melawan 

penjajah, namun untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dikemudian hari 

karena sejatinya kehidupan manusia selalu mengalami perkembangan sesuai 

perubahan zaman. Untuk menyikapi perkembangan tersebut agar tetap terarah 

menuju kebaikan, maka dibutuhkan sebuah senjata, yaitu pendidikan. 

Pendidikan di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap 

warga negara berhak mendapat pendidikan.. Selanjutnya pada ayat 3 dituangkan 

pernyataan yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

dengan undang-undang.” Sejalan dengan hal tersebut dan amanah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan yang tertuang dalam alinea 
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keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, maka seluruh bangsa kita, baik itu masyarakat maupun pemerintah 

bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita tersebut. 

Pendidikan adalah hak setiap warga negara, hal ini sesuai dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” 

Kemudian pada ayat 5 juga menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak 

mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.”  

Dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat 1 mengenai 

pengertian pendidikan yang menyatakan bahwa:  

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. 

 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Munib (2012: 31) yang menyatakan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-

orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar 

mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Selain itu Munib 

(2012: 27) juga menyebutkan bahwa pendidikan mengemban tugas untuk 

menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, 

manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Dari hal 

tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang 
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mutlak. Melalui proses pendidikan, suatu bangsa akan memiliki sumber daya 

manusia yang berkualitas, memiliki kepribadian yang lebih baik, dan dapat 

berusaha mewujudkan cita-cita untuk mencapai kemajuan-kemajuan di berbagai 

bidang kehidupannya.  

Hal tersebut sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3 yaitu: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 

Tujuan pendidikan nasional dapat dicapai dengan adanya suatu sistem 

pendidikan nasional seperti yang tertera dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 

3 yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan 

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

Kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur yang terdiri dari 

pendidikan formal, nonformal, dan informal,  yang ketiganya tersebut saling 

melengkapi. Dalam pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dapat menjadi pondasi 

pertama dan yang paling dasar bagi anak untuk tumbuh dan berkembang yang 
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otomatis akan mempengaruhi ia di masa yang akan datang. Jenjang pendidikan 

dasar juga yang akan melandasi jenjang penndidikan menengah.  

Guna memperlancar keberlangsungan pendidikan, maka tiap sekolah telah 

menyusun suatu rancangan program pendidikan yang disebut kurikulum. Menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 19 menjelaskan bahwa “Kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.” Sehingga dapat 

dipahami bahwa kurikulum memegang peranan penting dalam terlaksananya 

proses pendidikan, dan merupakan syarat mutlak bagi pendidikan di sekolah. 

Kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. 

Kurikulum saat ini yang sedang diterapkan di sekolah-sekolah adalah 

Kurikulum 2013. Namun untuk daerah-daerah tertentu masih ada sebagian 

sekolah yang menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, atau dapat 

disingkat KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan 

pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus (BSNP 2006: 5). Dengan 

adanya KTSP, pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan dapat terarah, 

terencana secara matang dan dapat memperhatikan segala akibat yang akan 

ditimbulkan dari proses belajar.  
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah wajib memuat Ilmu Pengetahuan Sosial.” Sesuai dengan 

undang-undang tersebut, maka mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

wajib diberikan kepada siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada 

zaman yang semakin maju ini, siswa perlu untuk memahami fenomena-fenomena 

sosial yang ada di sekitar mereka. Dari hal tersebut, pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial penting untuk dipelajari oleh siswa, karena sebagai anggota masyarakat 

perlu mengenal masyarakat dan lingkungannya, agar dapat melangkah di jalan 

yang benar dengan belajar dari peristiwa atau masalah-masalah sosial yang pernah 

terjadi. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/ MI/ SDLB sampai SMP/ MTs/ SMPLB. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi, menyebutkan bahwa IPS mengkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/ 

MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. 

Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga 

negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia 

yang cinta damai. Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi 

tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan 

setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata 
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pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses 

pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 

masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan 

memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang 

berkaitan (BSNP 2006: 575). Selain itu, Susanto (2014: 137) menjelaskan bahwa 

Ilmu Pengetahuan Sosial, yang sering disingkat dengan IPS, adalah ilmu 

pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta 

kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi 

wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya 

tingkat dasar dan menengah. Dengan belajar IPS diharapkan dapat membantu 

generasi muda mengembangkan kemampuannya menjadi orang yang cerdas 

dalam mengambil keputusan untuk kehidupan di masyarakat.  

Tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Sumaatmadja (dalam Hidayati 

2008: 1.24) adalah “membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi 

dirinya serta bagi masyarakat dan negara.” Selain itu dijelaskan tujuan IPS 

menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi, yang menyebutkan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan: 1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 2) Memiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial, 3) Memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4) Memiliki kemampuan 
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berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional, dan global. Sedangkan ruang lingkup mata pelajaran 

IPS meliputi aspek-aspek: 1) Manusia, Tempat, dan Lingkungan, 2) Waktu, 

Keberlanjutan, dan Perubahan, 3) Sistem Sosial dan Budaya, 4) Perilaku Ekonomi 

dan Kesejahteraan.  

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup IPS tersebut, diketahui bahwa IPS 

merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum di Indonesia, tak 

terkecuali pada jenjang sekolah dasar untuk dapat mempersiapkan siswa dalam 

menghadapi perkembangan zaman.  

Namun tujuan IPS tersebut belum sepenuhnya tersampaikan. Susanto (2014: 

138) menyatakan bahwa sayangnya kenyataan di lapangan masih banyak yang 

beranggapan bahwa pendidikan IPS kurang memiliki kegunaan yang besar bagi 

siswa dibandingkan pendidikan IPA dan matematika yang mengkaji bidang 

pengembangan dalam sains dan teknologi. Hal yang sama juga peneliti temukan 

saat melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SD Negeri Karangayu 02, 

berdasakan pengamatan selama kegiatan belajar mengajar, sekarang ini 

pembelajaran IPS sudah mulai kehilangan tempat di hati para siswa. IPS mulai 

diidentikkan dengan pelajaran menghafal yang membosankan. Sehingga 

permasalahan tersebut akan berdampak pada hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS.  

Hal ini juga didukung dengan hasil survei dari PISA. PISA merupakan 

singkatan dari Programme for International Student Assessment yang diinisiasi 

oleh OECD – (Organisation for Economic Co-operation and Development atau 
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Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) untuk mengevaluasi 

sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia. Tes ini bersifat diagnostik 

untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan.  

Peringkat PISA Indonesia untuk 2015 meningkat enam peringkat dari 

peringkat 71 pada 2012 menjadi 64. Meskipun ada peningkatan, namun hasil 

tersebut belum membanggakan karena peringkat tersebut masih di lapisan bawah. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, Totok Suprayitno dalam wawancara 

kemdikbud.go.id Selasa, 06 Desember 2016 bahwa peningkatan capaian 

Indonesia tahun 2015 cukup memberikan optimisme, meskipun masih rendah 

dibanding rerata OECD. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 

Muhadjir Effendy dalam wawancara tersebut juga mengungkapkan bahwa masih 

banyak PR untuk terus meningkatkan mutu pendidikan karena capaian masih 

dibawah rerata negara-negara OECD.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa perbaikan mutu pendidikan di Indonesia 

masih harus ditingkatkan, diantaranya dapat dimulai dari proses pembelajaran di 

sekolah. Proses kegiatan belajar mengajar di kelas sangat berpengaruh bagi siswa. 

Berdasarkan kegiatan pra penelitian melalui observasi yang dilakukan 

peneliti pada kelas V SD Negeri di Gugus Diponegoro Kecamatan Karangrayung 

Kabupaten Grobogan, peneliti menemukan masalah-masalah dalam proses 

pembelajaran siswa di SD tersebut yang menyebabkan hasil belajar siswa kelas V 

terutama mata pelajaran IPS masih rendah. Hasil pengamatan peneliti menyatakan 

dalam pembelajaran IPS sebagian siswa terlihat kurang aktif dan kurang 
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bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Pelajaran IPS selalu dipandang oleh 

siswa sebagai pelajaran hafalan yang membosankan. Siswa sulit untuk mengingat 

nama, tahun, tempat, serta kesulitan memvisualisasikan peristiwa-peristiwa 

sejarah. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya siswa yang kurang konsentrasi 

saat mengikuti pembelajaran. Selain itu, dalam pembelajaran masih cenderung 

menggunakan pembelajaran satu arah, sehingga siswa kurang memahami materi 

yang disampaikan guru. Guru hanya mengandalkan alat penyampai materi 

seadanya. Hal tersebut mengakibatkan siswa menjadi kekurangan bahan untuk 

belajar. Ketika belajar siswa hanya disuguhi tulisan hitam putih minim gambar 

yang membuat siswa kurang termotivasi untuk belajar. Hal tersebut juga 

berpengaruh pada kurangnya  minat belajar siswa.  

Hasil wawancara dengan guru kelas V SD Negeri di Gugus Diponegoro 

menyatakan bahwa pada mata pelajaran IPS, guru belum pernah menggunakan 

media pembelajaran yang inovatif dalam mengajar. Guru berpandangan bahawa 

waktu yang dimiliki sangat terbatas untuk dapat menyiapkan media pembelajaran. 

Hingga akhirnya guru lebih memilih untuk melaksanakan pembelajaran IPS 

menggunakan alat penyampai materi seadanya dan jarang mengadakan variasi 

model pembelajaran. 

Hal ini juga dibuktikan dengan perolehan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri di Gugus Diponegoro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan 

yang sebagian besar belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data nilai 

Ulangan Akhir Semester 1 mata pelajaran IPS dari 6 SD yang tergambar dalam 

bentuk tabel dan diagram berikut ini. 
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Tabel 1.1 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V 

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Pra Penelitian, 2017) 

 

 
Diagram 1.1 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar  IPS Kelas V 

 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan tersebut, maka sudah 

selayaknya dalam pembelajaran dilakukan sebuah inovasi agar seluruh peserta 

didik dapat bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Sesuai dengan pasal 19 yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa: 
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SD Negeri 1 Karangrayung 60 19 64,29% 35,71% 

SD Negeri 2 Karangrayung 60 14 57,15% 42,85% 

SD Negeri 4 Karangrayung 65 33 36,36% 63,64% 

SD Negeri 5 Karangrayung 70 33 42,42% 57,58% 

SD Negeri 6 Karangrayung 65 34 47% 53% 

SD Negeri 7 Karangrayung 65 23 34, 79% 65,21% 
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Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. 

 

Untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tersebut tentu 

diperlukan suatu media serta model pembelajaran yang menarik, inovatif, dan 

dapat membuat siswa berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Sadiman (2014: 7) menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dari hal tersebut jelas bahwa 

media dapat berperan dalam merangsang pikiran, minat, dan motivasi siswa 

sehingga dalam proses pembelajaran siswa lebih mengerti dengan materi yang 

sedang dipelajari, terutama pada mata pelajaran IPS yang selalu diidentikkan 

dengan pelajaran hafalan yang membosankan.  

Penggunaan media yang kurang menarik dan kurang menunjang proses 

pembelajaran IPS dapat menyulitkan siswa dalam memahami konsep 

pembelajaran yang dipelajari. Pembelajaran seperti ini dapat menyebabkan 

aktifitas, dan minat belajar siswa menjadi kurang, dimana hal seperti ini akan 

dapat berdampak pada hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPS. 

Berdasarkan pendapat Piaget (dalam Budiningsih 2012: 38), karakteristik siswa 

sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, dimana mereka belum bisa 
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berpikir secara abstrak, maka peran media sangat dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran, karena pada tahap ini siswa akan lebih mudah untuk memahami 

konsep yang diajarkan apabila ada media dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran dapat digunakan untuk menyamakan 

persepsi antara guru dengan peserta didik dan juga meminimalisir kesalahan 

penafsiran pesan. Media visual merupakan salah satu dari berbagai macam media 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar.  

Arsyad (2013: 89) mengemukakan media berbasis visual memegang peran 

yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia 

nyata. Proses pembelajaran yang dilaksanakan tanpa adanya media akan 

berdampak pada kurangnya minat siswa dan membuat siswa menjadi cepat bosan, 

terutama pada mata pelajaran IPS yang otomatis mempengaruhi hasil belajar 

siswa. 

Salah satu bentuk media visual yang dapat digunakan guru dalam 

pembelajaran adalah media visual berbentuk buku. Pada umumnya buku yang 

sering digunakan siswa dalam pembelajaran adalah jenis buku teks pelajaran. 

Dalam buku teks pelajaran memuat materi-materi yang akan dipelajari oleh siswa. 

Kebanyakan buku teks pelajaran menyajikan materi dalam bentuk tulisan yang 

tersusun dalam paragraf-paragraf yang akan membuat siswa menjadi cepat bosan. 

Selain itu sedikitnya gambar yang dimuat juga menjadikan siswa menjadi kurang 

tertarik untuk membacanya.  
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di SD Negeri 4 Karangrayung, 

peneliti mencoba mengajak siswa masuk ke perpustakaan dan mempersilakan 

mereka untuk bebas memilih buku apapun yang ingin mereka baca, dan ternyata 

sebagian besar siswa memilih untuk mengambil buku yang terdapat banyak 

gambarnya seperti buku cerita rakyat, dongeng, maupun atlas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa membutuhkan sebuah media pembelajaran yang 

menarik yaitu dengan adanya inovasi baru yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

Media buku yang sesuai karakteristik siswa yaitu media pop-up book. 

Berdasarkan pengalaman peneliti saat mengikuti kegiatan PPL di SD Negeri 

Karangayu 02, peneliti pernah mencoba menggunakan media pop-up book, buku 

tersebut terbukti dapat membuat siswa lebih antusias dalam belajar karena lebih 

menarik dan interaktif.  

Pop-up book merupakan jenis buku yang bisa menimbulkan kesan tiga 

dimensi ketika halamannya dibuka, sehingga buku ini dapat menyampikan pesan 

dengan kesan lebih nyata. Menurut Sabuda (dalam Hanifah 2014: 49) pop-up  

berasal dari bahasa inggris yang berarti “muncul keluar” sedangkan pop-up book 

dapat diartikan sebagai buku yang berisi catatan atau kertas bergambar tiga 

dimensi yang mengandung unsur interaktif pada saat dibuka seolah-olah ada 

sebuah benda yang muncul dari dalam buku.  

Berbagai bentuk kejutan yang muncul pada pop-up book, akan lebih 

berkesan dan menimbulkan ketertarikan kepada pembaca terutama bagi peserta 

didik. Kelebihan dan keunikan dari pop-up book ini sangat sesuai dengan 

karakteristik siswa sekolah dasar yang berada pada tahap operasional konkret. 
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Oleh karena itu penggunaan pop-up book sebagai media pembelajaran IPS 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS.  

Untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran yang berkualitas 

juga harus didukung dengan iklim pembelajaran yang kondusif. Agar tercipta 

iklim belajar yang kondusif maka dibutuhkan model pembelajaran yang tepat. 

Salah satu model pembelajaran tersebut adalah model cooperative learning. 

Pembelajaran cooperative learning sesuai dengan fitrah manusia sebagai 

makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan orang lain, mempunyai tujuan 

dan tanggung jawab bersama. Dengan kenyataan tersebut, belajar secara 

kooperatif akan melatih siswa untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, 

tugas, dan tanggung jawab, serta akan membuat siswa belajar menyadari 

kekurangan dan kelebihan masing-masing.  

Berdasarkan pengalaman peneliti saat kegiatan PPL di SD Negeri 

Karangayu 02, pembelajaran berjalan lebih optimal apabila menggunakan model 

cooperative learning. Maka dari itu model ini dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan media pop-up book.  

Menurut Solihatin (2008: 2) model pembelajaran cooperative learning 

berangkat dari dasar pemikiran “getting better together” yang menekankan pada 

pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana yang kondusif untuk 

memperoleh serta mengembangkan karakter siswa mengenai pengetahuan, sikap, 

nilai, dan keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. 

Di dalam pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning, bukan 

hanya belajar dan menerima apa yang disajikan dalam pembelajaran, melainkan 
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dapat belajar dari siswa lainnya serta mempunyai kesempatan untuk 

membelajarkan siswa yang lain (tutor sebaya), dan juga kemampuan belajar 

mandiri juga dapat ditingkatkan. Penggunaan media pop-up book pada model 

cooperative learning diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPS. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Henry Sugiarti dari Universitas PGRI 

Semarang pada tahun 2017 dengan judul “Keefektifan Media Pop Up Candi 

berbantuan Model Snowball Throwing terhadap Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial Kelas V SDN Kembangarum 02 Mranggen”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa setelah menggunakan media pop up book berbantu model pembelajaran 

snowball throwing, minat siswa dalam belajar mulai tumbuh dan tidak merasa 

bosan dalam belajar, sehingga hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan rata-

rata nilai siswa mencapai KKM. Maka penggunaan media pop up book berbantu 

model pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan minat dan hasil 

belajar IPS siswa kelas V.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Adiza Belva H., dari Universitas 

Negeri Yogyakarta pada tahun 2015 dengan judul “POBUNDO (Pop-up Budaya 

Indonesia) sebagai Media Pembelajaran Berbasis Kebudayaan untuk Siswa Kelas 

IV Sekolah Dasar”. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pop-up efektif untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia pada siswa kelas IV 

sekolah dasar. Dibuktikan dengan hasil uji lapangan menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan kelas kontrol, 

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

nilai dari 2,391 menjadi 5,043.  
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Penelitian lain juga telah dilakukan oleh Van Dat Tran dari An Giang 

University, Vietnam pada tahun 2016 dengan judul “The Effects of Cooperative 

Learning on the Academic Achievement and Knowledge Retention”. The results 

showed that after approximately 8 weeks students who were instructed using 

cooperative learning achieved significantly higher scores on the achievement and 

knowledge retention posttests than did students who were instructed using lecture-

based teaching. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa 

yang belajar menggunakan model cooperative learning mendapatkan skor posttest 

yang lebih tinggi daripada siswa yang belajar menggunakan model konvensional. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti akan mengkaji masalah 

tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul Keefektifan Media Pop-Up 

Book pada Model Pembelajaran Cooperative Learning terhadap Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas V SD Negeri di Gugus Diponegoro Karangrayung Grobogan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Kurangnya media pembelajaran yang menarik dan sesuai kebutuhan siswa. 

2. Kurangnya variasi model pembelajaran. 

3. Minat belajar siswa pada pembelajaran IPS  masih rendah. 

4. Hasil belajar IPS  masih rendah. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, pada penelitian ini peneliti membatasi masalah pada hasil belajar IPS 

yang rendah, kurangnya media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan 

kebutuhan siswa, serta kurangnya variasi model pembelajaran. Peneliti ingin 

meneliti keefektifan media pop-up book pada model pembelajaran cooperative 

learning terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri di Gugus Diponegoro 

Karangrayung  Grobogan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah media pop-up book pada model pembelajaran cooperative 

learning digunakan dalam pembelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri di 

Gugus Diponegoro Karangrayung Grobogan? 

2. Apakah media pop-up book pada model pembelajaran cooperative learning 

efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri di Gugus 

Diponegoro Karangrayung Grobogan? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan penggunaan media pop-up book pada model pembelajaran 

cooperative learning dalam pembelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri di 

Gugus Diponegoro Karangrayung Grobogan. 
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2. Menguji keefektifan media pop-up book pada model pembelajaran 

cooperative learning terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri di 

Gugus Diponegoro Karangrayung Grobogan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoretis maupun praktis, yang akan dikemukakan sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah kegunaan hasil penelitian terhadap pengembangan 

keilmuan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk kemajuan pendidikan khususnya pengetahuan tentang keefektifan media 

pop-up book pada model pembelajaran cooperative learning terhadap hasil belajar 

IPS, dan juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah kegunaan hasil penelitian untuk kepentingan 

masyarakat penggunanya. Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.6.2.1 Manfaat bagi Siswa 

Dengan media pop-up book pada model pembelajaran cooperative learning, 

siswa dapat memahami konsep dan mempraktekkannya sehingga dapat 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran IPS. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi siswa dalam 
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pembelajaran, sehingga siswa lebih termotivasi untuk menggali potensi yang 

dimiliki dalam belajar IPS. 

1.6.2.2 Manfaat bagi Guru 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPS menggunakan media pop-up book 

pada model pembelajaran cooperative learning masih jarang dilakukan, untuk itu 

melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah solusi alternatif untuk guru 

dalam pembelajaran IPS serta menjadi pengalaman pula untuk pengajar yang lain 

dalam mengembangkan inovasi pembelajaran IPS, sehingga bertambah khazanah 

solusi yang ada. 

1.6.2.3 Manfaat bagi Sekolah 

Dapat memotivasi untuk melaksanakan proses pembelajaran yang  efektif 

melalui media pop-up book pada model pembelajaran cooperative learning dalam 

pembelajaran IPS sehingga meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, 

khususnya SD Negeri di Gugus Diponegoro Karangrayung Grobogan. 

1.6.2.4 Manfaat bagi Peneliti 

Setelah melakukan penelitian, besar harapan peneliti dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman mengenai media pop-up book pada model 

pembelajaran cooperative learning dalam pembelajaran IPS secara efektif, serta 

sebagai jejak awal untuk meneruskan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja 

dalam keadaan sadar utuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan 

perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak 

(Susanto 2014: 4). 

Selain itu Rifa‟i dan Anni (2012: 66) juga mengemukakan pengertian 

belajar menurut para ahli yaitu menurut Morgan et.al. (1986:140) yang 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi 

karena hasil dari praktik atau pengalaman. Kemudian Slavin (1994:152) 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman. Lebih lanjut Rifa‟i dan Anni (2012: 66) menjelaskan bahwa belajar 

merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. 

Hamdani (2011: 21) mengemukakan bahwa belajar merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Misalnya, dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya.  
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Djamarah (2011: 13) berpendapat bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Sementara itu menurut Slameto 

(2013: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dari pendapat-pendapat ahli tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar utuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan 

baru sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya ditampakkan dalam 

bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku yang menyangkut kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, seseorang dikatakan belajar apabila 

terjadi perubahan pada dirinya akibat adanya latihan dan pengalaman melalui 

interaksi dengan lingkungan.  

Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa 

perubahan tertentu yang dimasukkan kedalam ciri-ciri belajar, menurut Djamarah 

(2011: 15) yaitu sebagai berikut: 1) Perubahan yang terjadi secara sadar, 2) 

Perubahan dalam belajar bersifat fungsional, 3) Perubahan dalam belajar bersifat 

positif dan aktif, 4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, 5) 

Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, 6) Perubahan mencakup seluruh 

aspek tingkah laku. 
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Selain itu beberapa ciri belajar, seperti dikutip oleh Darsono (dalam 

Hamdani, 2011: 22) adalah sebagai berikut: 1) Belajar dilakukan dengan sadar 

dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan sebagai arah kegiatan, sekaligus 

tolok ukur keberhasilan belajar, 2) Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak 

dapat diwakilkan kepada orang lain. Jadi, belajar bersifat individual, 3) Belajar 

merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Hal ini berarti 

individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu. Keaktifan ini 

dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk belajar, 4) 

Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. 

Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lainnya.  

Sardiman (2011: 26) mengemukakan tujuan belajar yaitu untuk 

mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, dan 

pembentukan sikap. Jadi pada intinya, tujuan belajar itu adalah ingin mendapatkan 

pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikap mental/ nilai-nilai. Pencapaian 

tujuan belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar. Selain itu belajar akan 

berjalan dengan baik apabila didasari pada teori-teori dan prinsip-prinsip belajar. 

2.1.1.2 Teori Belajar 

2.1.1.2.1 Teori Belajar Behavioristik 

Menurut teori behavioristik seperti yang diungkapkan Budiningsih (2012: 

20) belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi 

antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk 

perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku 
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dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antar stimulus dan respon. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Rifa‟i dan Anni (2012: 90), aspek penting yang 

dikemukakan oleh aliran behavioristik dalam belajar adalah bahwa hasil belajar 

(perubahan perilaku) itu disebabkan karena faktor stimulus yang menimbulkan 

respons. Hal ini juga sejalan dengan teori belajar yang dikemukakan Thorndike 

dalam Dalyono (2015: 30) yang disebut “connectionism”, yaitu belajar 

merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respons. 

Untuk itu, agar aktivitas belajar siswa di kelas dapat mencapai hasil belajar yang 

optimal, maka stimulus harus dirancang sedemikian rupa (menarik dan spesifik) 

sehingga mudah direspons oleh siswa. Oleh karena itu siswa akan memperoleh 

hasil belajar, apabila dapat mencari hubungan antara stimulus dan respons 

tersebut (Rifa‟i dan Anni, 2012: 90). 

Menurut Skiner (dalam Budiningsih, 2012: 24) pada dasarnya stimulus-

stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi dan interaksi 

antara stimulus-stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang akan 

diberikan. Kemudian Skiner (dalam Rifa‟i dan Anni, 2012: 90) juga menyatakan 

bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku. Sebagai suatu proses, 

dalam kegiatan belajar dibutuhkan waktu sampai mencapai hasil belajar, dan hasil 

belajar itu berupa perilaku yang lebih sempurna dibandingkan dengan perilaku 

sebelum melakukan kegiatan belajar. Sedangkan menurut Winataputra (2008: 2.4) 

teori belajar behavioristik mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan 

perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku (yang baru) 

sebagai hasil belajar.  
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Aplikasi teori ini dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti; 

tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas 

pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan 

berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah obyektif, 

pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga 

belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan 

pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Siswa diharapkan akan memiliki 

pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan (Budiningsih, 2012: 

28). Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus 

dipahami oleh murid.  

2.1.1.2.2 Teori Belajar Kognitif 

Menurut Budiningsih (2012: 34), teori belajar kognitif lebih mementingkan 

proses belajar dari pada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif 

mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus 

dan respon. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang 

ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan 

dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman 

yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak.  

Menurut Rifa‟i dan Anni (2012: 106), teori kognitif memandang belajar 

sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk 

dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan kata lain, 

aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal dalam berpikir, 

yakni proses pengolahan informasi. Kegiatan pengolahan informasi yang 
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berlangsung di dalam kognisi itu akan menentukan perubahan perilaku sesorang.  

Oleh karena itu, teori belajar kognitif menekankan pada cara-cara seseorang 

menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat, dan penggunaan pengetahuan 

yang telah diperoleh dan disimpan di dalam pikirannya secara efektif.  

Diantara para pakar teori kognitif, ada tiga yang terkenal yaitu teori 

perkembangan Piaget, teori belajar Bruner, dan teori belajar bermakna Ausbel.  

1. Teori Perkembangan Piaget 

Proses belajar terjadi melalui proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi. 

Proses asimilasi merupakan proses pengintegrasian atau penyatuan informasi baru 

ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu. Proses akomodasi 

merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. 

Sedangkan proses ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara 

asimilasi dan akomodasi. Proses ini untuk menyeimbangkan antara lingkungan 

luar dengan struktur kognitif yang ada dalam dirinya (Budiningsih, 2012: 36). 

Proses asimilasi dan akomodasi mempengaruhi struktur kognitif. Perubahan 

struktur kognitif merupakan fungsi dari pengalaman, dan kedewasaan anak terjadi 

melalui tahap-tahap perkembangan tertentu. Menurut Piaget, kegiatan belajar 

terjadi sesuai dengan pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. 

Piaget membagi tahap-tahap perkembagnan kognitif menjadi empat, yaitu: a) 

Tahap Sensorimotor (umur 0-2 tahun). Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman 

dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera (sensori) mereka (seperti 

melihat dan mendengar) dengan gerak motorik (otot) mereka (menggapai, 

menyentuh), b) Tahap preoperasional (umur 2-7/8 tahun). Tahap pemikiran ini 
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lebih bersifat simbolis, egosentris dan intuitif, sehingga tidak melibatkan 

pemikiran operasional, c) Tahap operasional konkret (umur 7/8-11/12 tahun). 

Pada tahap ini anak mampu mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam 

bentuk benda konkret, d) Tahap operasional formal (umur 11/12-18 tahun). Pada 

tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis.  

2. Teori Belajar Bruner 

Dalam memandang proses belajar, Bruner menekankan adanya pengaruh 

kebudayaan terhadap tingkah laku seseoarng. Menurut Bruner (dalam 

Budiningsih, 2012: 41), perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga 

tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu;  

a. Tahap enaktif, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya 

untuk memahami lingkungan sekitarnya.  

b. Tahap ikonik, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui 

gambar-gambar dan visualisasi verbal. 

c. Tahap simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-

gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam 

berbahasa dan logika.  

3. Teori Belajar Bermakna Ausbel 

Menurut Ausbel, teori-teori belajar yang ada selama ini masih banyak 

menekankan pada belajar menghafal. Belajar demikian tidak banyak bermakna 

bagi siswa. Belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. 

Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif (Budiningsih, 2012: 43). 
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Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, 

memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah 

dipahami. Advance organizers yang juga dikembangkan oleh Ausbel merupakan 

penerapan konsepsi tentang struktur kognitif di dalam merancang pembelajaran. 

Advance organizers akan memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran yang 

baru, serta hubungannya dengan materi yang telah dipelajarinya.   

Aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran yaitu dengan 

mementingkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar, agar belajar 

lebih bermakna bagi siswa. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi 

belajar perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah 

dimiliki siswa.  

Teori kognitif sangat sesuai dengan media yang digunakan dalam penelitian 

ini. Media pop-up book merupakan media berupa buku yang memuat gambar 

dengan kesan tiga dimensi, sehingga dengan keunikan ini akan menimbulkan 

kesan yang bermakna di ingatan siswa serta ssangat sesuai dengan tahap 

perkembangan kognitif usia SD yang berada pada tahap operasional konkret.  

2.1.1.2.3 Teori Konstruktivistik 

Proses belajar konstruktivistik, secara konseptual, proses belajar jika 

dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang 

berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan melalui proses 

asimilasi, dan akomodasi, yang akan membentuk suatu konstruksi pengetahuan 

yang menuju pada kemutakhiran struktur kognitifnya.  
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Proses mengkonstruksi pengetahuan menurut pandangan konstruktivistik, 

harus dilakukan oleh si belajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, 

menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari 

(Budiningsih, 2012: 62). Karena belajar adalah lebih dari sekedar mengingat. 

Peserta didik yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah 

dipelajari, mereka harus mampu memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk 

dirinya sendiri, dan berkutat dengan berbagai gagasan. Menurut Rifa‟i dan Anni 

(2012: 114) pendidik adalah bukan orang yang mampu memberikan pengetahuan 

kepada peserta didik, sebab peserta didik yang harus mengkonstruksikan 

pengetahuan di dalam memorinya sendiri.  

Inti sari teori konstruktivisme adalah bahwa peserta didik harus menemukan 

dan mentransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya. Teori ini 

memandang peserta didik sebagai individu yang selalu memeriksa informasi baru 

yang berlawanan dengan prinsip yang telah ada dan merevisi prinsip-prinsip 

tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memberikan 

implikasi bahwa peserta didik harus terlibat aktif dalam pembelajaran. 

1. Konstruktivisme menurut Piaget 

Menurut Piaget, proses berpikir melibatkan dua jenis proses yang saling 

berhubungan, yaitu „mengorganisasikan‟ dan „mengadaptasi/ mengubah‟ 

informasi atau pengetahuan. Ketika mengorganisasikan pengetahuan, yang 

dilakukan seseorang adalah membedakan informasi yang penting dari yang tidak 

penting, atau konsep utama dengan jabarannya, serta melihat saling keterkaitan 

antara satu konsep dengan konsep lainnya. Di samping itu seseorang akan 
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melakukan proses adaptasi ketika belajar, yaitu melalui asimilasi dengan cara 

mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki, atau 

melalui proses akomodasi terhadap pengetahuan baru, dengan sedikit banyak 

mengubah struktur kognitif yang telah dimiliki (Winataputra, 2008: 6.8). 

2. Konstruktivisme menurut Vygotsky 

Vygotsky berpendapat bahwa pengetahuan dibangun secara sosial, dalam 

pengertian bahwa peserta yang terlibat dalam suatu interaksi sosial akan 

memberikan kontribusi dan membangun bersama makna suatu pengetahuan. 

Dengan demikian proses yang terjadi akan beragam sesuai dengan konteks 

kulturalnya. Proses dan konteks kultural yang beragam juga menghasilkan 

„belajar‟ yang bergam pula (Winataputra, 2008: 6.9). Ada dua implikasi utama 

teori Vygotsky dalam pendidikan, Pertama, dikehendakinya setting kelas 

berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-kelompok siswa dengan 

kemampuan yang berbeda, sehingga siswa dapat berinteraksi dalam mengerjakan 

tugas-tugas yang sulit dan pemecahan masalah yang efektif di dalam daerah 

pengembangan terdekat masing-masing. Kedua, pendekatan Vygotsky dalam 

pembelajaran menekankan perancahan (scaffolding). Dengan scaffolding, semakin 

lama siswa dapat mengambil tanggungjawab untuk pembelajarannya sendiri.  

Teori ini sesuai dengan model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

model pembelajaran cooperative learning, dimana siswa akan belajar secara sosial 

dengan kelompok-kelompok siswa berkemampuan heterogen, sehingga siswa 

dapat berperan sebagai tutor sebaya dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi.  
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2.1.1.2.4 Teori Belajar Humanistik 

Menurut Budiningsih (2012: 68) dalam teori humanistik proses belajar harus 

dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh 

sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati 

bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi, dari pada bidang kajian 

psikologi belajar.  

Sedangkan menurut Dalyono (2015: 43), perhatian psikologi humanistik 

yang terutama tertuju pada masalah bagaimana tiap-tiap individu dipengaruhi dan 

dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada 

pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Menurut para pendidik aliran humanistik 

penyusunan dan penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan 

perhatian siswa. Dijelaskan oleh Hamachek (dalam Dalyono 2015: 43), tujuan 

utama para pendidik ialah membantu siswa mengembangkan dirinya, membantu 

masing-masing individu mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik 

dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka.  

Menurut Rifa‟i dan Anni (2012: 121) dalam pendidikan humanistik, fokus 

utamanya adalah hasil pendidikan yang bersifat afektif, belajar tentang cara-cara 

belajar, dan meningkatkan kreativitas dan semua potensi peserta didik.  

Rifa‟i dan Anni (2012: 122) juga mengemukakan bahwa hasil belajar dalam 

pandangan humanistik adalah kemampuan peserta didik mengambil tanggung 

jawab dalam menentukan apa yang dipelajari dan menjadi individu yang mampu 

mengarahkan diri sendiri dan mandiri. Oleh karena itu pendekatan humanistik 
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kurang menekankan pada kurikulum standar perencanaan pembelajaran, ujian, 

sertifikasi pendidik, dan kewajiban hadir sekolah.  

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa teori belajar humanistik 

memfokuskan pada hasil belajar yang bersifat afektif, cara-cara belajar, dan 

meningkatkan potensi peserta didik agar mampu menjadi individu yang mampu 

mengarahkan diri, mandiri, serta lebih mengenal keunikan diri mereka sendiri. 

2.1.1.3 Prinsip Belajar 

Belajar yang efektif terjadi jika prinsip-prinsip belajar diterapkan dengan 

baik. Prinsip-prinsip belajar menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 42) yaitu: 

1. Perhatian dan motivasi 

Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Dari 

kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian 

tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa 

apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya, sehingga akan 

membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Disamping perhatian, motivasi 

mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang 

menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan 

yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi 

tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasinya 

untuk mempelajarai bidang studi tersebut.  

2. Keaktifan 

Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang 

mudah kita amati misalnya membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-
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keterampilan lainnya, sampai kegiatan psikis yang susah diamati misalnya 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi, membandingkan satu konsep dengan yang lain, meyimpulkan hasil 

percobaan, dan kegiatan psikis yang lain.  

3. Keterlibatan Langsung/ Berpengalaman 

Belajar harus dilakukan sendiri oleh siswa, belajar adalah mengalami, tidak 

bisa dilimpahkan kepada orang lain. Dalam belajar melalui pengalaman langsung 

siswa tidak sekedar megnamati secara langsung tetapi ia harus menghayati, 

terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya.  

4. Pengulangan 

Pentingnya pengulangan dalam prisip belajar adalah pengulangan untuk 

melatih daya-daya jiwa yang ada pada diri manusia yang terdiri atas daya 

mengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, dan berpikir. 

5. Tantangan 

Tantangan yang dihadapi dalam belajar membuat siswa bergairah untuk 

mengatasinya. Hambatan-hambatan yang muncul dalam bahan belajar akan 

menyebabkan timbulnya motif untuk mengatasi hambatan itu yaitu dengan 

mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila hambatan tersebut telah diatasi, 

artinya tujuan belajar telah tercapai. Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk 

mengatasi hambatan dengan baik maka bahan belajar haruslah menantang.  

6. Balikan dan Penguatan 

Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan 

hasil yang baik, karena merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh 
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baik bagi usaha belajar selanjutnya. Dorongan belajar tidak hanya oleh penguatan 

yang menyenanagkan tetapi juga yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, 

penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar.  

7. Perbedaan Individual 

Siswa merupakan individual yang unik artinya tidak ada dua orang yang 

sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan itu 

terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan 

individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Perbedaan individu 

perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Pembelajaran yang 

bersifat klasikal yang mengabaikan perbedaan individual dapat diperbaiki dengan 

beberapa cara, antara lain pengunaan metode atau strategi belajar-mengajar yang 

bervariasi, serta penggunaan media instruksional akan melayani perbedaan-

perbedaan kemampuan siswa dalam belajar.  

Selain itu prinsip-prinsip belajar menurut Dalyono (2015: 51) yaitu: a) 

Kematangan Jasmani dan Rohani. Kematangan jasmani yaitu telah sampai pada 

batas minimal umur serta kondisi fisiknya telah cukup kuat untuk melakukan 

kegiatan belajar, b) Memiliki Kesiapan. Memiliki kesiapan yakani dengan 

kemampuan yang cukup baik, fisik, mental, maupun perlengkapan belajar, c) 

Memahami Tujuan. Dengan mengetahui tujuan belajar akan dapat mengadakan 

persiapan yang diperlukan, baik fisik maupun mental, sehingga proses belajar 

yang dilakukan dapat berjalan lancar dan berhasil, d) Memiliki Kesungguhan. 

Belajar tanpa kesungguhan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. 

Belajar dengan sungguh-sungguh serta tekun akan memperoleh hasil yang 
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maksimal dan penggunaan waktu yang lebih efektif, e) Ulangan dan Latihan. 

Sesuatu yang dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak, sehingga dikuasai 

sepenuhnya dan sukar dilupakan. Mengulang pelajaran adalah salah satu cara 

untuk membantu berfungsinya ingatan. 

Berdaarkan berbagai pandangan ahli, prinsip-prinsip belajar yaitu meliputi 

kesiapan belajar, kematangan jasmani dan rohani, memahami tujuan, memiliki 

kesungguhan, perhatian, motivasi, keaktifan siswa, mengalami sendiri, 

pengulangan dan latihan, materi pelajaran yang menantang, balikan dan 

penguatan, perbedaan individual. Apabila kesemua prinsip tersebut dapat 

diterapkan dengan baik maka akan tercipta belajar yang efektif. 

2.1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari dalam diri orang 

yang belajar dan ada pula dari luar dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar yang 

mencakup faktor jasmaniah, psikologis, dan faktor kelelahan, sedangkan faktor 

ekstern adalah faktor yang ada di luar individu yang mmencakup faktor keluarga, 

faktor sekolah, dan faktor masyarakat (Slameto 2013: 54). 

Rifa‟i dan Anni (2012: 81) juga menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal 

dan eksternal peserta didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, yaitu seperti 

kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, yaitu seperti kemampuan intelektual, 
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emosional; dan kondisi sosial, yaitu seperti kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan. Sedangkan beberapa faktor eksternal seperti variasi dan tingkat 

kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, 

iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi 

kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

Dalyono (2015: 55) juga mengemukakan faktor-faktor yang menentukan 

hasil belajar yaitu faktor internal atau yang berasal dari dalam diri yang meliputi 

kesehatan, inteligensi dan bakat, minat dan motivasi, dan cara belajar. Selain itu 

juga dipengaruhi oleh faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri yang 

meliputi keluarga (tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya 

penghasilan, perhatian & bimbingan orang tua, keakraban, keadaan situasi 

rumah), sekolah (kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum 

dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas/ perlengkapan di sekolah, keadaan 

ruangan, jumlah murid per kelas, pelaksanan tata tertib sekolah), masyarakat, dan 

lingkungan sekitar (keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana sekitar, 

keadaan lalu lintas, iklim, dan sebagainya). Oleh karena itu agar peserta didik 

berhasil dalam belajar, maka harus memiliki kualitas kondisi internal dan 

eksternal yang otomatis berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Briggs (dalam Rifa‟i dan Anni, 2012: 157) menjelaskan pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan dalam 
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berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. Menurut Gagne, Briggs, dan Wager 

(dalam Winataputra 2008: 1.19) pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. 

Istilah pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menujukkan 

kegiatan guru dan siswa. Sebelumnya, istilah yang sering digunakan adalah 

“proses belajar-mengajar” dan “pengajaran”. Istilah pembelajaran lebih dipilih 

karena istilah pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang berpengaruh 

langsung terhadap proses belajar siswa (Winataputra 2008: 1.19). Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat Susanto (2014: 19) bahwa pembelajaran adalah 

penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar (BM), proses belajar mengajar 

(PBM), atau kegiatan belajar mengajar (KBM).  

Seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang sisdiknas pada pasal 1 ayat 20, yakni “pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar.” Dari pengertian tersebut, pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan, kemahiran, serta pembentukan sikap pada peserta didik.  

2.1.2.2 Komponen-komponen Pembelajaran 

Pembelajaran dalam prosesnya akan melibatkan berbagai komponen. 

Komponen-komponen tersebut menurut Rifa‟i dan Anni (2012: 159) adalah: 

1. Tujuan. Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui 

kegiatan pembelajaran adalah instructional effect. Sedangkan nurturant 

effect merupakan dampak pengiring, yaitu tujuan yang pencapaiannya 
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adalah sebagai akibat mereka menghayati di dalam sistem lingkungan 

pembelajaran yang kondusif, dan memerlukan waktu jangka panjang. 

2. Subyek Belajar. Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan 

komponen utama karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek. Sebagai 

subyek karena peserta didik adalah individu yang melakukan proses belajar 

mengajar. Sebagai obyek karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat 

mencapai perubahan perilaku pada diri subyek belajar.  

3. Materi Pelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara 

sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh terhadap 

intensitas pembelajaran.  

4. Strategi Pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pola umum 

mewujudkan pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.  

5. Media Pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat/ wahana yang 

digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu 

penyampaian pesan pembelajaran.  

6. Penunjang. Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem 

pembelajaran adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan 

pelajaran, dan semacamnya untuk memperlancar, melengkapi, dan 

mempermudah terjadinya proses pembelajaran.  

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran terdiri enam 

komponen yaitu  tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi pembelajaran, 
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media pembelajaran, dan komponen penunjang. Keenam komponen tersebut harus 

terpenuhi agar tercipta suatu pembelajaran yang utuh. 

2.1.2.3 Pembelajaran Efektif 

Pembelajaran efektif merupakan tolok ukur keberhasilan guru dalam 

mengelola kelas. Proses pembelajaran  efektif apabila seluruh peserta didik dapat 

terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya (Susanto 2014: 53). 

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Dari segi 

proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau 

sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial 

dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang 

tinggi, semangat belajar yang besar, dan percaya pada diri sendiri. Selain itu 

proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, 

menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan 

kebutuhan, perkembangan masyarakat, dan pembangunan. Dari segi hasil 

pembelajaran dikatakan efektif apabila terjadi perubahan tingkah laku yang 

positif, tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilkau 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik (Rifa‟i dan Anni 

2012: 69). Sejalan dengan pendapat Susanto (2014: 5), hasil belajar yaitu 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hal tersebut 
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dipertegas oleh Nawawi (dalam Susanto 2014: 5) yang menyatakan bahwa hasil 

belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil 

tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Merujuk pemikiran Gagne 

(dalam Suprijono, 2012: 5-6), hasil belajar berupa: 1) Informasi verbal yaitu 

kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan, 

maupun tertulis, 2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas, 3) Strategi kognitif yaitu kecakapan 

menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri, meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah, 4) Keterampilan motorik yaitu 

kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani, 5) Sikap adalah kemampuan 

menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut, dan 

menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. Suprijono menjelaskan bahwa 

hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan. Kemudian Suprijono juga menekankan bahwa 

hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu 

aspek potensi kemanusiaan saja, artinya hasil pembelajaran tidak dilihat secara 

fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif.  

Dari penjelasan-penjelasan para ahli tersebut maka ditarik kesimpulan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar, dimana perubahan tersebut meliputi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. 
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Hasil belajar membutuhkan indikator keberhasilan yang dapat  menjadi 

petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil, yaitu: (1) Daya 

serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik 

secara individual maupun kelompok; (2) Perilaku dalam tujuan pengajaran telah 

dicapai oleh siswa. Namun, indikator yang banyak dipakai sebagai tolok ukur 

keberhasilan adalah daya serap (Djamarah dan Zain, 2010: 105-106). 

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 107) setiap proses belajar mengajar 

selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai di tingkat 

mana prestasi (hasil) belajar yang telah dicapai. Sehubungan dengan hal inilah 

keberhasilan proses mengajar itu dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf. 

Tingkatan keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Istimewa/ maksimal : 

apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa, 2) 

Baik sekali/ optimal : apabila sebagian besar (76% sampai deangan 99%) bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa, 3) Baik/ maksimal : apabila 

bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% sampai dengan 75% saja dikuasai oleh 

siswa, 4) Kurang : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% 

dikuasai oleh siswa.  

Bloom (dalam Rifa‟i dan Anni 2012: 70) menyampaikan bahwa hasil 

belajar mencakup tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah 

kognitif/ pemahaman konsep (cognitive domain), ranah afektif/ sikap siswa 

(affective domain), dan ranah psikomotorik/ keterampilan proses (psychomotoric 

domain). 
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1. Ranah kognitif/ pemahaman konsep menurut Bloom (dalam Susanto 2014: 

6) diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan 

yang dipelajari. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan 

intelektual, yang mencakup kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman 

(comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), sintesis 

(synthesis), dan penilaian (evaluation)  (Rifa‟i dan Anni 2012: 70).  

2. Ranah afektif/ sikap menurut Sardiman (dalam Susanto 2014: 11) 

merupakan kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara, metode, 

pola, dan teknik tertentu terhadap dunia sekitarnya baik berupa individu-

individu maupun objek-objek tertentu. Ranah afektif berkaitan dengan 

perasaan, sikap, minat, dan nilai, yang mencakup kategori penerimaan 

(receiving), penanggapan (responding), penilaian (valuing), 

pengorganisasian (organization), pembentukan pola hidup (organization by 

a value complex) (Rifa‟i dan Anni 2012: 71). 

3. Ranah psikomotorik/ keterampilan proses menurut Usman dan Setiawati  

(dalam Susanto 2014: 9) merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan metal, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. Ranah 

psikomotorik berkaitan denan kemampuan fisik seperti keterampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf, yang 

mencakup kategori persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing 

(guided response), gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks 
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(complex overt response), penyesuaian (adaption), dan kreativitas 

(originality) ( Rifa‟i dan Anni 2012: 73). 

Hasil belajar dalam penelitian ini dibatasi hanya pada ranah kognitif agar 

cakupannya tidak meluas dan agar lebih terfokus pada kemampuan siswa untuk 

menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. 

2.1.4 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Hal yang tidak boleh dilupakan guru atau pendidik di sekolah dasar adalah 

memahami karakteristik siswa yang akan diajarnya. Siswa yang berada di sekolah 

dasar tergolong dalam masa usia dini, dimana ini merupakan masa yang pendek 

tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Pada masa 

ini seluruh potensi yang dimiliki peserta didik perlu didorong sehingga akan 

berkembang secara optimal (Susanto 2014: 70). 

Menurut Sumantri (dalam Susanto 2014: 71), pentingnya mempelajari 

perkembangan peserta didik bagi guru adalah sebagai berikut: 1) Kita akan 

memperoleh ekspektasi yang nyata tentang anak dan remaja, 2) Pengetahuan 

tentang psikologi perkembangan anak membantu kita untuk merespons 

sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu pada seorang anak, 3) Pengetahuan 

tentang perkembangan anak akan membantu mengenali berbagai penyimpangan 

dari perkembangan yang normal, 4) Dengan mempelajari perkembangan anak 

akan membantu memahami diri sendiri.  

Fase perkembangan anak, menurut Santrok dan Yussen (dalam Susanto, 

2014: 71-72) terdiri dari lima fase, yaitu: 1) Fase prenatal, saat dalam kandungan 

dari masa pembuahan sampai dengan masa kelahiran, 2) Fase bayi, yaitu saat 
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perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai usia 18 atau 24 bulan, 3) Fase 

kanak-kanak awal, fase perkembangan yang berlangsung sejak akhir masa bayi 

sampai usia lima atau enam tahun, 4) Fase kanak-kanak tengah dan akhir, fase 

perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur enam sampai sebelas tahun, 

5) Fase remaja, masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa awal.  

Dari lima fase tersebut, karakteristik siswa sekolah dasar termasuk kedalam 

fase kanak-kanak tengah dan akhir. Menurut Havighurst (dalam Susanto 2014: 

72), pada masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah, yaitu usia enam hingga dua 

belas tahun, memiliki tugas-tugas perkembangan sebagai berikut: 1) Belajar 

keterampilan fisik untuk pertandingan biasa sehari-hari, 2) Membentuk sikap yang 

sehat terhadap dirinya sebagai organisme yang sedang tumbuh kembang, 3) 

Belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya, 4) Belajar peranan sosial yang 

sesuai sebagai pria atau wanita, 5) Mengembangkan konsep-konsep yang perlu 

bagi kehidupan sehari-hari, 6) Mengembangkan kata hati, moralitas, dan suatu 

skala nilai-nilai, 7) Mencapai kebebasan pribadi, 8) Mengembangkan sikap-sikap 

terhadap kelompok-kelompok sosial. 

Suryobroto (dalam Djamarah 2012: 123) membagi karakteristik siswa 

sekolah dasar menjadi dua fase, yaitu: 

1. Masa Kelas-kelas Rendah Sekolah Dasar (kira-kira umur 6 atau 7 sampai 9 

atau 10 tahun), beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini adalah: a) 

Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan 

jasmani dengan prestasi sekolah, b) Adanya sikap yang cenderung untuk 
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mematuhi peraturan-peraturan permainan yang tradisional, c) Ada 

kecenderungan memuji sendiri, d) Suka membanding-bandingkan dirinya 

dengan anak lain kalau hal itu dirasanya menguntungkan untuk meremehkan 

anak lain, e) Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu 

dianggapnya tidak penting, f) Pada masa ini (terutama pada umur 6-8) anak 

menghendaki nilai (angka rapor) yang baik, tanpa mengingat apakah 

prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. 

2. Masa Kelas-kelas Tinggi Sekolah Dasar (kira-kira umur 9 atau 10 sampai 12 

atau 13 tahun), beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini adalah: a) 

Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, hal ini 

menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-

pekerjaan yang praktis, b) Amat realistik, ingin tahu, dan ingin belajar, c) 

Menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata 

pelajaran khusus, yang oleh para ahli ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya 

faktor-faktor, d) Sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru 

atau orang-orang dewasa lainnya, e) Anak-anak pada masa ini gemar 

membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. 

Di dalam permainan ini biasanya anak tidak lagi terikat pada aturan 

permainan yang tradisional, mereka membuat peraturan sendiri. 

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik-karakteristik siswa 

pada kelas rendah/ awal (kelas 1, 2, 3) berbeda dengan kelas tinggi/ akhir (kelas 4, 

5, 6). Tahap periode perkembangan ini berkaitan dengan tahapan perkembangan 

kognitif siswa dalam setiap kelompok umurnya (Susanto 2014: 76). Sebagaimana 
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dikemukakan Piaget (dalam Susanto, 2014: 77), yang menyatakan bahwa setiap 

tahapan perkembangan kognitif mempunyai karakteristik yang berbeda. Piaget 

(dalam Rifa‟i dan Anni, 2012: 32) mengklasifikasikan perkembangan kognitif 

menjadi empat tahap yaitu sebagai berikut: 1) Tahap Sensorimotorik (0-2 tahun). 

Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan 

pengalaman indera (sensori) mereka (seperti melihat dan mendengar) dengan 

gerak motorik (otot) mereka (menggapai, menyentuh), 2) Tahap Praoperasional 

(2-7/8 tahun). Tahap pemikiran ini lebih bersifat simbolis, egosentris dan intuitif, 

sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional, 3) Tahap Operasional Konkret 

(7/8-11/12 tahun). Pada tahap ini anak mampu mengoperasikan berbagai logika, 

namun masih dalam bentuk benda konkret, 4) Tahap Operasional Formal (11/12-

18 tahun). Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis.  

2.1.5 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.5.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Susanto (2014: 137) menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial, yang 

sering disingkat dengan IPS, adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai 

disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas 

secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam 

kepada peserta didik. Lebih lanjut, Susanto (2014: 138) menjelaskan hakikat IPS 

adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan realita kondisi 

sosial yang ada di lingkungan siswa.  

Hakikat dari IPS terutama jika disorot dari peserta didik, menurut Taneo 

(2010: 1.19) adalah sebagai pengetahuan yang akan membina para generasi muda 
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belajar ke arah positif yakni mengadakan perubahan-perubahan sesuai kondisi 

yang diinginkan oleh dunia modern atau sesuai daya kreasi pembangunan serta 

prinsip-prinsip dasar dan sistem nilai yang dianut masyarakat serta membina 

kehidupan masa depan masyarakat secara lebih cemerlang dan lebih baik untuk 

kelak diwariskan kepada turunannya secara lebih baik. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan 

budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena 

sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-

cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, 

dan budaya). IPS atau studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang 

diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, 

geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi  sosial (Trianto 

2011: 171). Hal tersebut juga didukung pendapat Mulyono Tj. (dalam Hidayati, 

dkk. 2008: 1.7) yang memberi batasan IPS merupakan suatu pendekatan 

interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, 

budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan sebagainya.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/ MI/ SDLB sampai SMP/ MTs/ SMPLB. Menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

menyebutkan bahwa IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/ MI mata pelajaran 

IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata 
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pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 

Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai. Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat ysng dinamis. Mata 

pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses 

pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 

masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan 

memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang 

berkaitan (BSNP 2006: 575).  

Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan  suatu 

ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan  berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, 

seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya, yang 

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat. Dengan belajar IPS diharapkan dapat 

membantu generasi muda mengembangkan kemampuannya menjadi orang yang 

cerdas dalam mengambil keputusan untuk hidup bermasyarakat. 

2.1.5.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, 
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dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat (Trianto, 2011: 176). 

Tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Sumaatmadja (dalam Hidayati 

2008: 1.24) adalah “membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi 

dirinya serta bagi masyarakat dan negara.” Selain itu dijelaskan tujuan IPS 

menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi yang menyebutkan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan: 1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 2) Memiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial, 3) Memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4) Memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional, dan global.  

Mutakin (dalam Susanto, 2014: 145) merumuskan  tujuan pembelajaran IPS 

di sekolah, sebagai berikut: 1) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap 

masyarakat atau lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah 

dan kebudayaan masyarakat, 2) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan 

mampu menggunakan metode yang diadapatasi dari iilmu-ilmu sosial yang 

kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, 3) 

Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan 

untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat, 4) 
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Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu 

membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat, 

5) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri 

sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa IPS bertujuan untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat serta 

menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik.  

2.1.5.3 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial 

Sedangkan ruang lingkup mata pelajaran IPS menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi meliputi aspek-

aspek: 1) Manusia, Tempat, dan Lingkungan, 2) Waktu, Keberlanjutan, dan 

Perubahan, 3) Sistem Sosial dan Budaya, 4) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.  

Jika ditelaah lebih lanjut, menurut Susanto (2014: 160-161), ruang lingkup 

materi IPS di sekolah dasar memiliki karakteristik, sebagai berikut: 1) Ilmu 

pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, 

ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang 

humaniora, pendidikan dan agama (N. Soemantri, 2001), 2) Standar kompetensi 

dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, 

ekonomi, dan sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok 

bahasan atau topik tertentu, 3) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga 

menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan 

interdisipliner dan multidisipliner, 4) Standar kompetensi dan kompetensi dasar 
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dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip 

sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengolahan lingkungan, struktur, proses 

dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti 

pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan (Daldjoeni, 

1981), 5) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan tiga 

dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan 

manusia secara keseluruhan.  

2.1.5.4 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah mulai 

dari sekolah dasar sampai sekolah menengah dengan menyajikan materi yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu-isu sosial. Menurut Sapriya (dalam Susanto, 2014: 159), pada jenjang 

sekolah dasar, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS menganut pendekatan 

terpadu (integrated), artinya materi pelajaran dikembangkan dan disusun tidak 

mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah melainkan mengacu pada aspek 

kehidupan nyata (factual/ real) peserta didik sesuai dengan karakteristik usia, 

tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilakunya.  

  Bidang studi IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi 

atau terpadu. Pengertian terpadu, bahwa bahan atau materi IPS diambil dari Ilmu-

ilmu Sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu ( 

Sadeli dalam Hidayati 2008: 1.26-1.27). Karena IPS terdiri dari disiplin Ilmu-ilmu 

Sosial, dapat dikatakan bahwa IPS itu mempunyai ciri-ciri khusus atau 

karakterisitik tersendiri yang berbeda dengan bidang studi lainnya.  
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Untuk membahas karakteristik IPS, dapat dilihat dari berbagai pandangan. 

Berikut ini  dikemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi 

penyampaiannya. 

1) Materi IPS 

Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu 

dan masyarakat dengan lingkungan. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan 

praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang 

melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan bidang ilmu 

yang tidak berpijak pada kenyataan (Tjokrodikaryo, 1986: 21). Ada 5 macam 

sumber materi IPS: a) Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar 

anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas 

negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya, b) Kegiatan manusia 

misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, 

transportasi, c) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi 

dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai 

yang terjauh, d) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, 

sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, 

tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar, e) Anak sebagai sumber 

materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, permainan, keluarga. 

Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya, selain menjadi sumber 

materi IPS sekaligus juga menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan konsep, teori-

teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan 

sekaligus diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. 
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2) Strategi Penyampaian Pengajaran IPS 

Sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun 

dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, masyarakat/ tetangga, kota, region, 

negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut “The Wedining Horizon or 

Expanding Enviroment Curriculum” (Mukminan dalam Hidayanti, 2008: 27). 

Tipe kurikulum tersebut, didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama 

dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan 

terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak 

dalam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut, kemudian 

mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi unsur dunia yang lebih luas. 

Guna memperlancar keberlangsungan pendidikan, maka tiap sekolah telah 

menyusun suatu rancangan program pendidikan yang disebut kurikulum. Menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

menyebutkan bahwa struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata 

pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan 

pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai 

dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang 

dimaksud terdiri atas standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang 

dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL). Struktur 

kurikulum SD/ MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu 

jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. 

Berikut SK dan KD IPS kelas V SD: 
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Tabel 2.1 SK dan KD IPS Kelas V Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menghargai berbagai 

peninggalan dan 

tokoh sejarah yang 

berskala nasional  

pada masa Hindu-

Budha dan Islam, 

keragaman 

kenampakan alam dan 

suku bangsa, serta 

kegiatan ekonomi di 

Indonesia     

1.1 Mengenal makna peninggalan-peninggalan 

sejarah yang berskala nasional dari masa 

Hindu-Budha dan Islam di Indonesia 

1.2 Menceriterakan tokoh-tokoh sejarah pada 

masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia  

1.3 Mengenal  keragaman kenampakan alam dan 

buatan serta pembagian wilayah waktu di 

Indonesia dengan menggunakan peta/ atlas/ 

globe dan media lainnya  

1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan 

budaya di Indonesia 

1.5 Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia 

(Sumber: BSNP, 2006) 

 

Tabel 2.2 SK dan KD IPS Kelas V Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankaan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa  penjajahan  Belanda dan 

Jepang  

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia  

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan  

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan    

( Sumber: BSNP, 2006) 
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Berdasarkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) tersebut, 

peneliti melakukan penelitian di semester 2 pada materi proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dengan SK 2.) Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia dengan KD 

2.3) Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

2.1.6 Media Pembelajaran Pop-up Book 

2.1.6.1 Media Pembelajaran 

Sadiman (2014:7) menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Menurut Djamarah dan Zain 

(2010: 121) media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran.  Dalam proses belajar mengajar 

kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Ketidak jelasan dan 

kerumitan bahan yang disampaikan dapat dibantu dan disederhanakan dengan 

bantuan media. Djamarah dan Zain (2010: 122) juga berkeyakinan bahwa proses 

belajar mengajar dengan bantuan media akan mempertinggi kegiatan belajar anak 

didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar anak 

didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang 

lebih baik daripada tanpa bantuan media.  

Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2013: 3) mengatakan bahwa media adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, 
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guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media.  Menurut Hamdani 

(2011: 243) media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah media yang membawa 

pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung 

maksud-maksud pengajaran.  Sependapat dengan hal tersebut, Asyhar (2012: 8) 

menjelaskan bahwa media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu 

yang dapat meyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara 

terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya 

dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Dijelaskan pula oleh 

Arsyad (2013: 10) bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar.  

Pendapat tentang media juga didukung oleh Sudjana dan Rivai (2010: 2-3) 

yang mengatakan bahwa media dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pengajaran yang pada akhirnya dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapai, hal 

ini didasarkan pada dua alasan, yaitu (1) berkenaan dengan manfaat media, suatu 

pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar, dan bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik, dan (2) berkaitan dengan taraf berpikir siswa, penggunaan 

media pengajaran erat kaitannya dengan tahapan berpikir siswa, sebab melalui 

media pengajaran hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan, dan hal-hal yang 
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kompleks dapat disederhanakan, dari hal tersebut penggunaan media akan sesuai 

dengan tahap berfikir anak usia sekolah dasar yang masih dalam tahap berfikir 

operasional konkret. Hamalik (dalam Arsyad,2013: 19) juga menjelaskan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikol 

ogis terhadap siswa. Menurut Hamdani (2011: 246), media pembelajaran salah 

satunya juga dapat berfungsi  untuk  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. 

Adanya penggunaan media pembelajaran dapat dirasakan berbagai 

manfaatnya. Manfaat umum media pembelajaran menurut Aqib (2015: 51) yaitu: 

(1) menyeragamkan penyampaian materi, (2) pembelajaran menjadi lebih jelas 

dan menarik, (3) proses pembelajaran lebih interaksi, (4) efisiensi waktu dan 

tenaga, (5) meningkatkan kualitas hasil belajar, (6) belajar dapat dilakukan kapan 

saja dan dimana saja, (7) menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan 

materi belajar, (8) meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif dan 

produktif. Kemudian manfaat media lebih lanjut yaitu (1) memperjelas penyajian 

pesan (tidak verbalis), (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra, 

(3) objek bisa besar/ kecil, (4) gerak bisa cepat/ lambat, (5) kejadian masa lalu, 

objek yang kompleks, (6) konsep bisa luas/ sempit, (7) mengatasi sikap pasif 
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peserta, (8) menciptakan persamaan pengalaman, dan persepsi peserta yang 

heterogen.  

Kemudian Arsyad (2013: 29) juga mengemukakan manfaat praktis dari 

penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai 

berikut: 1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar, 2) 

Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-

sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya, 3) Media pembelajaran dapat 

mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, 4) Media pembelajaran dapat 

memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka. 

Media pembelajaran memiliki jenis dan bentuk yang beragam. Sebagai 

seorang guru harus mampu memilih jenis dan bentuk media yang akan digunakan 

agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Menurut Hamdani 

(2011: 248) media dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Media Visual, adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru 

untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Djamarah dan 

Zain (2010: 124) mengungkapkan media visual ada yang menampilkan 

gambar diam seperti film strip (film rangkai), slides (film bingkai) foto, 

gambar atau lukisan, dan cetakan.  
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b. Media Audio, Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajrai bahan 

ajar. Penggunaan media audio dalam pembelajaran pada umumnya untuk 

menyampaikan materi pelajaran tentang mendengarkan. 

c. Media Audiovisual, Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau 

bisa disebut media pandang-dengar.  

Penggunaan media dalam proses pembelajaran sangat penting, didukung 

pula dengan pesatnya perkembangan media yang semakin canggih, membuat guru 

harus mampu untuk menentukan media apa yang paling tepat untuk digunakan, 

karena penggunaan media tidak dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan 

medianya, namun dilihat dari fungsi dan peranannya dalam membantu 

mempertinggi proses pengajaran. Dalam memilih media untuk kepentingan 

pengajaran sebaiknya guru memperhatikan beberapa kriteria, sesuai yang 

dikemukakan Sudjana dan Rivai (2010: 4-5) yaitu: (1) ketepatannya dengan 

tujuan pengajaran, (2) dukungan terhadap isi bahan pelajaran, (3) kemudahan 

memperoleh media, (4) keterampilan guru dalam menggunakannya, (5) tersedia 

waktu untuk menggunakannya, (6) sesuai dengan taraf berpikir siswa. Dengan 

adanya kriteria-kriteria tersebut, dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam 

menentukan media yang paling efektif untuk digunakan pada saat pembelajaran, 

sehingga dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi guna menunjang 

tingkat keberhasilan belajar siswa. 
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Dari penjelasan para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat siswa dalam belajar sehingga proses belajar dapat 

terjadi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Media dapat berupa media visual, 

audio, dan audiovisual, yang dalam pemilihannya dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing. Hal tersebut jelas bahwa media dapat berperan dalam 

merangsang pikiran, minat, dan motivasi siswa sehingga dalam proses 

pembelajaran siswa lebih mengerti dengan materi yang sedang dipelajari, 

terutama pada mata pelajaran IPS yang selalu diidentikkan dengan pelajaran 

hafalan yang membosankan. Guru dan media pendidikan hendaknya bahu 

membahu dalam memberi kemudahan belajar bagi siswa.  

2.1.6.2 Media Visual 

Pengajaran akan lebih efektif apabila objek dan kejadian yang menjadi 

bahan pengajaran dapat divisualisasikan secara realistik menyerupai keadaan yang 

sebenarnya, namun tidaklah berarti bahwa media harus selalu menyerupai 

keadaan sebenarnya. Di pihak lain media pengajaran yang memiliki derajat 

realistik tinggi tidak selalu memberikan makna isi pesan yang tinggi pula, bahkan 

bisa saja membingungkan penerima pesan mengingat rumitnya visualisasi yang 

realistik tersebut. Sesuai dengan pendapat Sudjana dan Rivai (2010: 9) yang 

menyatakan bahwa visualisasi objek dan kejadian sebagai media pengajaran tidak 

ditentukan oleh derajat realistiknya, melainkan bergantung kepada tujuan dan isi 

pesan yang harus dipelajarinya.  
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Menurut Arsyad (2013: 89) media visual memegang peran yang sangat 

penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan 

memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat 

memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar 

menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan 

siswa harus berinteraksi dengan visual itu untuk terjadinya proses informasi. 

Levie & Levie (dalam Arsyad, 2013: 12) menyimpulkan bahwa stimulus 

visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti 

mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubung-hubungkan fakta 

dan konsep. Di lain pihak, stimulus verbal memberi hasil belajar yang lebih 

apabila pembelajaran itu melibatkan ingatan yang berurut-urutan. Didukung pula 

oleh Dale (dalam Arsyad, 2013: 13) yang merumuskan bahwa pemerolehan hasil 

belajar melalui indera pandang berkisar 75%, melalui indera dengar sekitar 13%, 

dan melalui indera lainnya sekitar 12%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media visual dalam pembelajaran sangat efektif diterapkan pada pembelajaran 

dengan materi yang sesuai. 

Leshin, Pollock dan Reigeluth (dalam Arsyad, 2013: 38) mengklasifikasikan 

media ke dalam lima kelompok, yaitu: (1) media berbasis manusia (guru, 

instruktur, tutor, main-peran, kegiatan kelompok, field-trip); (2) media berbasis 

cetak (buku, penuntun, buku latihan (workbook), alat bantu kerja, dan lembaran 

lepas); (3) media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, 

gambar, transparansi, slide); (4) media berbasis audio-visual (video, film, 
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programm slide-tape, televisi); dan (5) media berbasis komputer (pengajaran 

dengan bantuan komputer, interaktif video, hypertext). 

Selain itu Asyhar (2012: 54-57) membagi media visual menjadi dua, yaitu 

media visual proyeksi dan non proyeksi. Media visual proyeksi merupakan jenis 

media yang dapat ditampilkan dengan alat proyeksi (proyektor), sedangkan media 

non proyeksi merupakan jenis media yang penggunaannya tidak membutuhkan 

alat proyeksi (proyektor) dalam penyampaiannya. Yang tergolong ke dalam media 

non proyeksi diantaranya adalah media cetak dan media grafis. Media cetak 

adalah media pembelajaran yang disajikan dalam bentuk tercetak (printed media). 

Beberapa contoh media cetak adalah buku teks, modul, majalah. Sedangkan 

media grafis merupakan media yang dapat menyalurkan pesan dan informasi 

melalui simbol-simbol visual. Selain itu Sudjana dan Rivai (2010: 20) 

mendefinisikan media grafis sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan 

gagasan secara jelas, kuat dan terpadu, melalui kombinasi pengungkapan kata-

kata dan gambar. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas 

sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah 

terlupakan apabila hanya dilaukan melalui penjelasan verbal. Beberapa contoh 

media grafis antara lain: gambar, kartun, karikatur, pop-up. 

Dari pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa buku yang terdapat 

perpaduan gambar dan tulisan merupakan media visual yang tergolong dalam 

media grafis dan juga media cetak. Media tersebut dapat memperlancar 

pemahaman informasi, karena disajikan dua format, yaitu verbal dan visual. 

Menurut Levie & Lentz (dalam Arsyad, 2013: 20) fungsi media visual, yaitu: 1) 
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Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran, 2) Fungsi afektif, dapat terlihat 

dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang 

bergambar, 3) Fungsi kognitif, yaitu lambang visual atau gambar memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang 

terkandung dalam gambar, 4) Fungsi kompensatoris, yaitu berfungsi untuk 

mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi 

pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. 

Peneliti menyimpulkan bahwa media visual dapat difungsikan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Media dapat menarik perhatian 

peserta didik, dan membantu peserta didik agar lebih mudah mengingat dan 

memahami materi yang diterima karena penyampaiannya disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan berpikir siswa. 

2.1.6.3 Media Pop-up Book 

2.1.6.3.1 Pengertian Media Pop-up Book 

Perkembangan zaman menuntut dunia pendidikan untuk terus mengadakan 

inovasi, tak terkecuali dalam penggunaan media pembelajaran. Peserta didik 

membutuhkan sebuah media yang menarik, dan juga sesuai dengan karakteristik 

mereka, agar dapat meningkatkan minat dalam mempelajari suatu materi 

pelajaran, dan juga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Media yang dapat 

memberikan solusi dari hal tersebut salah satunya adalah media pop-up book. 
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Pop-up book merupakan buku yang menjadi salah satu kreasi di bidang 

paper engingeering yang bisa menimbulkan kesan 3 dimensi ketika halamannya 

dibuka, sehingga buku ini dapat menyampikan pesan dengan kesan lebih nyata. 

Menurut Sabuda (dalam Hanifah, 2014: 49) pop-up  berasal dari bahasa 

inggris yang berarti “muncul keluar” sedangkan pop-up book dapat diartikan 

sebagai buku yang berisi catatan atau kertas bergambar tiga diemnsi yang 

mengandung unsur interaktif pada saat dibuka seolah-olah ada sebuah benda yang 

muncul dari dalam buku. 

Bluemel dan Taylor (2012: 1) mendefinisikan bahwa “pop-up book 

is a book that offers the potential for motion and interaction through the use of 

paper mechanisms such as fold, scrolls, slide, tabs, or wheels.”(pop-up book  

adalah sebuah buku yang menampilkan potensi bergerak dan interaksinya melalui 

penggunaan kertas sebagai bahan lipatan, gulungan, bentuk, roda/ putaran).  

Jackson (2014: 8) menyatakan bahwa “Pop-ups are commonly considered to 

be three-dimensional objects which rise automatically when a sheet of card that 

has been folded in two is unfolded. Most typically, pop-ups are revealed when the 

pages of a book are turned and opened to lie flat at 180 degrees.” (Pop-up 

umumnya dianggap sebagai objek tiga dimensi yang akan naik secara otomatis 

ketika selembar kartu yang telah dilipat menjadi dua dibentangkan. Biasanya, 

pop-up akan nampak ketika halaman dari buku dibuka mendatar 180 derajat.) 

Ives (2009: 9) juga mengemukakan pendapatnya mengenai pop-up bahwa 

“pop-ups literally add a whole new dimension to books and greeting cards. Pop-

ups use clever folds of paper to make ingenious mechanisms. When viewers open 
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pop-up pages, anything can happen. (Pop-ups secara harfiah merupakan buku dan 

kartu ucapan yang semuanya ditambah dengan dimensi baru. Pop-up 

menggunakan kertas yang dilipat secara cerdik untuk membuat mekanisme yang 

menarik. Ketika halaman pop-up dibuka, apa pun bisa terjadi.) 

Pengertian lain menurut Montanaro (dalam Hanifah, 2014: 50) pop-up book  

merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki 

unsur 3 dimensi. Sedangkan menurut Joko Muktiono (2003) 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. Selain itu Dzuanda (dalam Hanifah 2014: 50) menjelaskan 

pengertian pop-up book  adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat 

bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi serta memberikan visualisasi cerita yang 

lebih menarik, mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak ketika 

halamannya dibuka. Kemudian Van Dyk (2011: 4) menyatakan: 

Pop-up books have been delighting and engaging readers and non-

readers,young and old alike, for nearly 800 years. Using inventive ways to 

fold paper and create movement, pop-up artists and paper engineers 

transform the printed page from two-dimensionalforms to three-

dimensional experiences. 

 

Pop-up book telah memuaskan dan menarik pembaca dan non-pembaca, tua 

dan muda, selama hampir 800 tahun. Menggunakan cara-cara kreatif untuk 

melipat kertas dan menciptakan gerakan, para seniman pop-up mengubah halaman 

dicetak dari bentuk dua dimensi menjadi tiga dimensi. 
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Mendukung pendapat para ahli, Ruiz Jr. (2014) menyatakan bahwa “Paper 

pop-ups are interesting three-dimensional books that fascinate people of all ages. 

The design and construction of these pop-up books however are done manually 

and require a lot of time and effort.” (Kertas pop-up adalah buku tiga 

dimensi yang menarik dan memikat semua orang dari segala usia. Desain dan 

konstruksi buku pop-up dilakukan secara manual dan membutuhkan banyak 

waktu dan usaha). Ruiz Jr. (2014) juga mengemukakan bahwa: 

Paper pop-ups or movable books are three dimensional books that contain 

paper pieces that pop out or move when the book is opened and fold 

completely flat when the book is closed. Although now popularly used for 

children‟s books, it was historically also employed for illustration purposes 

in a wider range of topics like philosophy, astronomy, geometry and 

medicine. Today‟s pop-up books still continue to fascinate readers of all 

ages and cultures. 

 

Buku pop-up adalah buku tiga dimensi yang berisi potongan kertas yang 

akan keluar atau bergerak ketika buku dibuka dan akan terlipat menjadi datar 

ketika buku ditutup. Meskipun sekarang populer digunakan untuk buku anak-

anak, itu secara historis juga digunakan untuk tujuan ilustrasi dalam jangkauan 

topik yang lebih luas seperti filsafat, astronomi, geometri dan obat-obatan. Buku 

pop-up saat ini masih terus mempesona pembaca dari segala usia dan budaya. 

Berdasarkan berbagai pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa pop-up book 

adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat muncul dan bergerak ketika 

setiap halamannya dibuka, dan dapat menjadi datar kembali ketika halamannya 

ditutup, serta menimbulkan efek tiga dimensi yang dapat menampilkan kejutan-

kejutan yang menakjubkan.  
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Pop-up book memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik daripada 

buku biasanya karena lebih dinamis. Berbagai bentuk kejutan yang muncul pada 

pop-up book, akan lebih berkesan dan menimbulkan ketertarikan kepada pembaca 

terutama bagi peserta didik. Keunikan dari pop-up book ini sangat sesuai dengan 

karakteristik siswa sekolah dasar yang berada pada tahap operasional konkret. 

Oleh karena itu penggunaan pop-up book sebagai media pembelajaran IPS 

diharapkan dapat efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS.  

2.1.6.3.2 Manfaat Media Pop-up Book 

Penggunaan pop-up book dapat memberikan berbagai manfaat, khususnya 

bagi dunia pendidikan. Pop-up book dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat dan minat belajar siswa dalam 

membaca serta memahami materi yang biasanya dianggap membosankan oleh 

siswa. Sebagaimana yangdiungkapkan oleh Bluemel dan Taylor (2012: 2), 

For teacher/librarians working with today‟s young people for whomthe 

printed word suggest text messaging, it may be difficult to garneran 

enthusiastic response from the audience when the printed wordbeing used is 

found on seemingly prosaic medium: paper. However,there is one print 

format that has an inherent appeal for readers ofall ages, from toddlers to 

adults. It can be used very effectively topromote a love story, to motivate 

reading, and stimulate interest inthe subject at hand. That format? Pop-up 

books. 

 

Bagi guru atau penjaga perpustakaan yang bekerja untuk anak-anak dan 

akan menyampaikan pesan dalam bentuk materi yang dicetak, mungkin akan sulit 

untuk meningkatkan semangat dari siswa ketika materi disajikan menggunakan 

media cetak berupa kertas, ini nampaknya akan menimbulkan kebosanan. 
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Bagaimanapun, bentuk cetakan yang menarik untuk pembaca dari semua umur, 

dari anak kecil sampai dewasa. Itu dapat digunakan dengan sangat efektif untuk 

meningkatkan kecintaan terhadap cerita, minat membaca, dan merangsang 

katertarikan pada pokok materi. Apa bentuknya? Buku pop-up. 

Lebih lengkapnya Bluemel and Taylor (2012: 4) menyebutkan berbagai 

manfaat buku pop-up, yaitu:  

(1) to develop a love of books and reading; (2) early childhood learners to 

bridge the gap between real-life situations and symbolic representation; (3) 

older students and/or gifted and talented students to develop critical 

thinking skills and develop creativity; (4) reluctant readers, children with 

learning disabilities, and English as Second Language (ESL) students to aid 

in grasping meaning through exciting visual representation and to promote 

the desire and drive to read independently even if currently struggling with 

the skill to do so. 

 

(1) Untuk mengembangkan kecintaan anak muda terhadap buku dan 

membaca; (2) Bagi peserta didik usia dini untuk menjembatani hubungan antara 

situasi kehidupan nyata dan simbol yang mewakilinya; (3) Bagi peserta didik 

yang lebih tua, berbakat, ataupun bertalenta dapat berguna untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir kritis dan kreatif; (4) Bagi anak-anak dengan ketidak 

mampuan belajar bahasa dapat membantu siswa untuk menangkap makna melalui 

representasi visual yang menarik dan untuk memunculkan keinginan serta 

dorongan membaca secara mandiri dengan kemampuannya untuk melakukan hal 

terebut secara terampil.  

Selain itu menurut Dzuanda (dalam Hanifah, 2014: 50), media pop-up book  

memiliki berbagai manfaat yang sangat berguna, yaitu: a) Mengajarkan anak 

untuk lebih menghargai buku dan memperlakukannya dengan lebih baik, b) 
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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), c) Mengembangkan kreativitas anak, d) Merangsang 

imajinasi anak, e) Menambah pengetahuan hingga memberikan penggambaran 

bentuk suatu benda (pengenalan benda), f) Dapat digunakan sebagai media untuk 

menanamkan kecintaan anak terhadap membaca. 

Media pembelajaran pop-up book membuat pembelajaran menjadi lebih 

efektif, interaktif, lebih berkesan di ingatan siswa, dan dapat menggambarkan 

pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi lebih jelas karena divisualisasikan 

secara menarik. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Van Dyk (2011: 6-10),  

Pop-up books were used to demonstrate visually complex systems, 

particularly relating to medicine, mathematics, and technology; Pop-up 

books teach in clever ways, making the learning experience more effective, 

interactive, and memorable; Pop-up books also help us document, explore, 

and experience the wonders of our built and natural environment; Pop-up 

books provide new perspectives and enhance our experience of everyday 

activities and surroundings.  

 

Pop-up book banyak digunakan dalam menjelaskan gambar yang kompleks 

(kesehatan, matematika, dan teknologi); Pop-up book digunakan sebagai media 

pembelajaran karena menjadikan kegiatan belajar menjadi lebih efektif, interaktif, 

dan berkesan; membantu siswa dalam mendokumentasikan, mengeksplorasi, dan 

memberikan pengalaman mengenai lingkungan sekitar; Pop-up book menambah 

pengalaman baru dalam aktivitas sehari-hari, dan memberikan kesempatan bagi 

siswa berpartisipasi dalam pembelajaran dengan menggunakan media pop-up. 
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Penggunaan pop-up book tidak terbatas hanya pada materi bahasa dan seni, 

namun pop-up book juga mencakup berbagai bidang, salah satunya IPS, seperti 

pernyataan Bluemel dan Taylor (2012: 5) yang menjelaskan bahwa “Pop-up 

books are great motivators. Don‟t limit their use to the obvious languange arts 

curriculum and art class projects. They cover awide range of other topics from 

math to science to social studies.” (pop-up book adalah motivator yang besar. 

Semua buku itu tidak terbatas hanya pada kurikulum seni bahasa dan seni hitung. 

Pop-up book meliputi tingkatan yang lebih luas dari topik matematika, ilmu 

bahasa dan ilmu sosial). 

Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pop-

up book dapat memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Penyajian pop-up book 

yang menarik dan berbeda dari buku teks pelajaran biasanya dapat menambah 

kecintaan siswa dalam membaca, serta merangsang minat dan semangat siswa 

sehingga dapat berpengaruh pula pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Penggunaan pop-up book juga tidak terbatas pada beberapa aspek seperti seni dan 

bahasa, nemun juga dapat digunakan pada aspek ilmu sosial, tak terkecuali pada 

mata pelajaran IPS yang biasanya dipandang sebagai mata pelajaran yang 

membosankan oleh siswa. 

2.1.6.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Media Pop-up Book 

Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media pop-up 

book seperti yang dikemukakan Dzuanda (dalam Sylvia, 2015: 1198) antara lain 

adalah sebagai berikut: 
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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 apalagi yang akan diberikan di halaman selanjutnya. 

3. Memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita.  

4. Tampilan visual yang lebih berdimensi membuat cerita semakin terasa nyata 

ditambah lagi dengan kejutan yang diberikan dalam setiap halamannya. 

Selain itu, menurut Fadillah (2016: 22), ada tiga poin unggulan dari pop-up 

book, yang pertama, pop-up book ini praktis digunakan oleh guru serta mudah 

dibawa; kedua, pop-up book berbeda dengan buku pada umumnya karena 

memiliki dimensi ketika buku itu dibuka sehingga menambah antusiasme siswa; 

ketiga, mengajak siswa lebih interaktif dalam penggunaannya, siswa dapat 

menggunakan secara mandiri maupun berkelompok dan kegiatan belajar pun akan 

lebih menyenangkan.  

Kemudian menurut Dzuanda (dalam Sylvia, 2015: 1198), media pop-up 

book memiliki kekurangan, yaitu: 1) Waktu pengerjaanya yang lebih ekstra, 2) 

Harganya relatif mahal. 

Kekurangan tersebut akan menjadi tidak terlalu berarti apabila dapat 

mensiasatinya dengan baik. Salah satunya adalah guru dapat berlatih cara 

membuat media pop-up book, tidak perlu mahal, yang terpenting materi dapat 

tersampaikan dengan baik.  
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2.1.6.3.4 Alat dan Material dalam Membuat Pop-up Book 

Jackson (2014: 8) berpendapat bahwa “The structures in pop-up books are 

made from many pieces of shaped card, glued both to each other and to the 

doublepage spread from which they emerge.” (Struktur pop-up book dibuat dari 

banyak potongan kartu yang dibentuk, ditempelkan satu sama lain dan pada 

halaman rangkap dioleskan dari mana mereka muncul). Dari pendapat tersebut, 

diketahui bahwa material yang paling dasar dalam membuat pop-up book adalah 

kertas/ kartu. Lebih lengkapnya, Birmingham (2006: 6) menjelaskan material 

yang dibutuhkan dalam membuat pop-up book yaitu:  

(1) Kertas 

Kertas adalah material yang paling penting dalam membuat pop-up book. 

Terdapat berbagai jenis dan ukuran kertas yang dapat digunakan dalam membuat 

pop-up book, namun yang perlu diperhatikan adalah ketebalan kertas dan tekstur 

yang tepat akan membuat pop-up menjadi lebih awet dan berkaulitas, seperti 

pendapat Ives (2009: 21) bahwa “Paper that‟s too weak doesn‟t work properly in 

paper mechanism, and paper that‟s too stiff doesn‟t work well for paper hinges.” 

(2) Gunting  

Pemilihan gunting yang tepat akan sangat menunjang dalam memotong 

kertas. Seperti yang dikemukakan Ives (2009: 41) bahwa gunting harus mudah 

digerakkan, dan dapat digunakan untuk memotong dengan baik. 

(3) Pena tanpa tinta 

Menggunakan pena yang tintanya sudah habis akan membuat lipatan 

menjadi lebih tegas karena serat kertas benar-benar ditekan. Seperti halnya 
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pendapat Jackson (2014: 10) yang menyatakan bahwa “A good improvised tool is 

a dry ball-point pen. The ball makes an excellent crease line.” Dengan 

menggunakan ujung bolpoin yang sudah kering, akan dapat menghasilkan lipatan 

garis yang baik sekali. 

(4) Lem 

Lem yang disarankan yaitu yang mudah dikontrol. 

(5) Pensil dan penggaris 

Pensil yang nyaman digenggam sangat disarankan. Kemudian penggaris 

besi sangat direkomendasikan untuk membantu saat memotong kertas dengan 

cutter. Sedangkan penggaris plastik yang bening berguna untuk menandai atau 

membuat perhitungan.  

(6) Alas untuk memotong 

Saat memotong perlu ada alas atau tatakan yang dapat digunakan untuk 

melindungi permukaan agar tidak ikut tergores. Hal tersebut sependapat dengan 

Jackson (2014: 10) “If you cut on a sheet of thick card or wood, the surface will 

quickly become scored and rutted, and it becomes impossible to make straight, 

neat cuts.” 

(7) Cutter  

Cutter digunakan untuk memotong kertas pada bagian-bagian yang lebih 

detail, seperti yang diungkapkan Ives (2009: 41) bahwa “Although scissors are 

great for cutting around the outside of shapes, you really need a knife to cut holes 

in the paper or do fine detail work.” 

(8) Peralatan menggambar 
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Banyak sudut-sudut yang perlu diperhitungkan dengan akurat, jadi ada 

beberapa peralatan tambaan yang akan mendukung, yaitu penggaris siku-siku, 

busur derajat, penjepit kertas, dan jangka.  

Jackson (2014: 11) juga menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan dalam 

membuat pop-up book, yaitu pensil yang keras (2H) yang diusahakan tetap tajam; 

penghapus dengan kualitas yang baik; 15 cm penggaris plastik; 30 cm penggaris 

besi atau plastik; busur 360 derajat; cutter dengan mata pisau yang dapat diganti; 

perekat yang bening; alas/ tatakan untuk memotong. 

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih material dalam 

membuat pop-up book perlu diperhatikan dengan baik. Pemilihan material yang 

tepat akan berpengarauh pada kualitas pop-up book tersebut.  

2.1.6.3.5 Teknik Membuat Pop-up Book 

Pop-up book memiliki tampilan yang lebih menarik daripada buku cetak 

biasa. Hal tersebut membutuhkan keahlian tertentu dalam membuatnya. Seperti 

pendapat Hanifah (2014: 50) yang menyatakan bahwa pada setiap pembuatan 

pop-up book, desainer haruslah memiliki keterampilan khusus. Sama seperti buku 

lainnya, pembuatan buku diawali dengan dengan penentuan konsep dan jalan 

cerita. Selanjutnya menentukan teknik-teknik yang dipakai dalam membuat 

bentuk pop-up book tersebut. Hal tersebut sependapat dengan yang dijelaskan 

oleh Bluemel and Taylor (2012: 2) yang menyatakan bahwa,”A pop-up book may 

utilize the skills of many talents: writer, artist, illustration, photographers, paper 

engineers, designers, consultans, researchers, editor, and so on.” (pop-up book  

membutuhkan berbagai macam keterampilan dari banyak bakat, seperti: penulis, 
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seniman, juru gambar, fotografer, seniman dibidang kertas, desainer, penasehat, 

redaktur, dan lain sebagainya).  

Birmingham (2006: 3) mengungkapan bahwa “True pop-ups are based on 

only three simple ideas. They are known as the „V-Fold‟, the „Parallelogram‟, and 

the „45° Fold‟.” Dari pendapat Birmingham ini, pada dasarnya dalam membuat 

pop-up berdasarkan tiga ide yang sederhana. Yaitu biasa disebut V-Fold, the 

Parallelogram, dan the 45° Fold. Berikut adalah penjelasan lengkapnya: 

(1) V-Fold 

V-fold adalah teknik pop-up yang paling dasar dan sederhana. Dari bentuk 

dasar ini, dapat dikombinasikan menjadi bentuk-bentuk yang menarik. Bentuknya 

yang seperti huruf V ditempel pada permukaan kertas, sehinga pop-up dapat 

berdiri tegak pada buku yang terbuka sepenuhnya secara 180 derajat.  

 

 

Gambar 2.1 The Simple V-Fold 

(Sumber: Birmingham, 2006: 10) 

 

(2) The Parallelogram 

Parallelogram juga merupakan teknik pop-up yang paling sederhana. 

Teknik ini biasanya hanya dapat dibuka sebesar 90 derajat. Tetapi apabila 

dikombinasikan dengan teknik lain dapat pula dibuka secara datar 180 derajat, 

sesuai kreasi yang diinginkan. 
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Gambar 2.2The Parallelogram 

(Sumber: Birmingham, 2006: 34) 

 

(3) The 45° Fold 

The 45° Fold merupakan teknik yang hampir mirip dengan teknik V-Fold, 

namun teknik ini menghasailkan sudut 45 derajat apabila buku dibuka secara 

mendatar (180 derajat).  

 

 

Gambar 2.3Structural uses of  45° Fold 

(Sumber: Birmingham, 2006: 68) 

 

Selain itu Ives (2009: 11) menggolongkan metode dalam membuat pop-up 

menjadi dua, yaitu: 

(1) Parallel Pop-ups 

Jenis pop-up yang pertama adalah parallel pop-ups. Jenis ini yang paling 

sederhana dan paling sering digunakan. Biasanya parallel pop-ups dapat dilihat 

pada keadaan buku setengah terbuka (90 derajat).  
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Gambar 2.4Parallel Pop-ups 

(Sumber: Ives, 2009: 11) 

 

(2) Pop-out Pop-ups 

Jenis pop-up yang kedua adalah pop-out pop-ups. Jenis ini adalah jenis yang 

paling sering terlihat di buku. Dengan pop-out pop-ups, halaman dapat terbuka 

seara sepenuhnya dan memunculkan efek tiga dimensi. 

 

 

Gambar 2.5Pop-Out Pop-ups 

(Sumber: Ives, 2009: 12) 

 

Sementara itu, Ruiz Jr. (2014) mengklasifikasikan mekanisme dalam 

membuat pop-up  menjadi empaat, yaitu: (1) step-fold; (2) tent-fold; (3) box-fold; 

(4) V-Fold. Berikut adalah contoh mekanismenya. 

 

 

Gambar 2.6Mekanisme Pop-up 

(Sumber: Ruiz Jr., 2014) 
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Sedangkan Van Dyk (2011: 19) mengemukakan bahwa “The construction 

methods are endless, but they can be divided into four categories: movable parts 

that lie flat, images that pop-up, books that fold, and fantastic forms that use 

multiple mechanisms.” Metode dalam pop-up bermacam-macam, namun dapat 

dikategorikan kedalam empat kategori, yaitu movable (dapat berupa volvelles atau 

wheels, flap books, dan pull tabs), pop-ups (terdiri dari empat teknik dasar yaitu 

stage set, v-fold, box and cylinder, dan floating layers), folding mechanisms 

(beberapa bentuknya yaitu leporellos, carousels, tunnel books, peep-shows), 

multiple construction (kombinasi dari berbagai teknik). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pop-up book  

memiliki berbagai teknik yang beragam. Berbagai teknik tersebut dapat digunakan 

dengan bebas sesuai kreasi pembuatnya. Dalam satu tampilan dapat menggunakan 

kombinasi dari berbagai teknik sehingga akan tercipta bentuk-bentuk pop-up yang 

lebih bervariasi. Satu pop-up book tersusun dari beberapa pop-up yang dijilid 

menjadi satu buku. Dari semua teknik tersebut memiliki karakteristik yang sama 

yaitu untuk menampilkan sesuatu yang menarik ketika halamannya dibuka, 

sehingga akan menarik minat pembaca dan menimbulkan kesan yang lebih 

bermakna.  

2.1.7 Model Pembelajaran Cooperative Learning 

2.1.7.1 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 

Suprijono (2012: 46) mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka 
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konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Merujuk pemikiran Joyce dan 

Weil (dalam Trianto 2011: 51) menyatakan bahwa “Models of teaching are really 

models of learning. As we help student acquire information, ideas, skills, value, 

ways of thinking and means of expressing themselves, we are also teaching them 

how to learn”. Hal ini berarti bahwa model mengajar merupakan model belajar 

dengan model tersebut guru dapat membantu siswa untuk mendapatkan atau 

memperoleh informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide 

diri sendiri. Selain itu mereka juga mengajarkan bagaimana mereka belajar.  

Menurut Trianto (2011: 52) fungsi model pembelajaran adalah sebagai 

pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari 

materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 

tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Seperti yang dikemukakan Joyce 

dan Weil (dalam Trianto, 2011: 53) bahwa model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang dipergunakan sebagai dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran seperti buku-buku, film, komputer, kurikuler 

dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan di gunakan 

dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran. 

Menurut Trianto (2011: 53), dalam mengajarkan suatu konsep atau materi 

tertentu, tidak ada satu model pembelajaran yang lebih baik daripada model 

pembelajaran lainnya. Berarti setiap model pembelajaran harus disesuaikan 
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dengan konsep yang lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model 

pembelajaran yang lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus memiliki 

pertimbangan-pertimbangan, seperti materi pelajaran, jam pelajaran, tingkat 

perkembangan kogitif siswa, lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang 

tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai.  

2.1.7.2 Model Cooperative Learning 

Menurut Winasanjaya (2008: 241), model pembelajaran kooperatif atau 

Cooperative Learing adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa 

dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan.  

Sedangkan menurut Shoimin (2014: 45), Cooperative learning merupakan 

suatu model pembelajaran yang mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok 

kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam menyelesaikan 

tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan membantu untuk 

memahami suatu bahan pembelajaran. 

Pembelajaran cooperative learning sesuai dengan fitrah manusia sebagai 

makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan orang lain, mempunyai tujuan 

dan tanggung jawab bersama. Dengan kenyataan tersebut, belajar berkelompok 

secara kooperatif akan melatih siswa untuk saling berbagi pengetahuan, 

pengalaman, tugas, dan tanggung jawab, serta akan membuat siswa belajar 

menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing.  
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Menurut Solihatin (2008: 2) model pembelajaran cooperative learning 

berangkat dari dasar pemikiran “getting better together” yang menekankan pada 

pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana yang kondusif untuk 

memperoleh serta mengembangkan karakter siswa mengenai pengetahuan, sikap, 

nilai, dan keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. 

Di dalam pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning, bukan 

hanya belajar dan menerima apa yang disajikan dalam pembelajaran, melainkan 

dapat belajar dari siswa lainnya serta mempunyai kesempatan untuk 

membelajarkan siswa yang lain atau istilahnya adalah tutor sebaya. Di samping 

itu, kemampuan untuk belajar mandiri juga dapat lebih ditingkatkan.  

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam 

kelompok yang terdiri atas empat sampai enam orang siswa, dengan kemampuan 

heterogen. Maksud kelompok heterogen adalah terdiri atas campuran kemampuan 

siswa, jenis kelamin, dan suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima 

perbedaan cara bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. 

Keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas 

anggota kelompok, baik secara individual maupun secara kelompok. 

Tujuan pembelajaran koopertif adalah menciptakan situasi, yaitu 

keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompok. 

Model pembelajaran koopertif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan 

pembelajaran penting yang dirangkum Ibrahim (dalam Hamdani, 2011: 32), yaitu: 
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a. Hasil belajar akademik. Dalam belajar koopertif, selain mencakup beragam 

tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademik 

penting lainnya, dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik, dan 

perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar.  

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu. Tujuan lain model pembelajaran 

koopertif adalah penerimaan secara luas dari siswa-siswa yang berbeda 

berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, dan berbagai latar belakang dan juga 

akan belajar saling menghargai satu sama lain. 

c. Pengembangan keterampilan sosial. Tujuannya adalah mengajarkan pada 

siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. 

Selain itu, menurut Hamdani (2011: 31) pembelajaran kooperatif memiliki 

beberapa ciri-ciri sebagai berikut: (1) Setiap anggota memiliki peran; (2) Terjadi 

hubungan interaksi langsung diantara siswa; (3) Setiap anggota kelompok 

bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya; 

(4) Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal 

kelompok; (5) Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Sedangkan menurut Rusman (2013: 208) ciri-ciri model pembelajaran 

kooperatif, adalah sebagai berikut: (1) Siswa bekerja dalam kelompok secara 

kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya; (2) Kelompok dibentuk dan 

siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah; (3) Bilamana 

mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin 

berbeda-beda; (4) Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu.  
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Selain itu karakteristik model pembelajaran kooperatif menurut Rusman 

(2013: 206) yaitu: 1) Pembelajaran secara tim. Tim harus mampu membuat setiap 

siswa belajar dan saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran, 2) 

Didasarkan pada manajemen kooperatif. Pembelajaran kooperatif dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah 

ditentukan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Dalam pembelajaran 

kooperatif juga perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun 

nontes, 3) Kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif 

ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Setiap anggota kelompok bukan 

saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga 

ditanamkan perlunya saling membantu. Misalnya yang pintar membantu yang 

kurang pintar (Winasanjaya, 2008: 245), 4) Keterampilan bekerja sama. Kemauan 

untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang 

tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Siswa didorong untuk mau dan 

sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adanya kerja sama inilah 

yang menjadi ciri khas dari cooperative learning. 

2.1.7.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Cooperative Learning 

Kelebihan pembelajaran kooperatif menurut Shoimin (2014: 48):  

1. Meningkatkan harga diri tiap individu. 

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar sehingga konflik 

antar pribadi berkurang. 

3. Sikap apatis berkurang.  
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4. Pemahaman yang lebih mendalam dan retensi atau penyimpanan lebih lama. 

5. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 

6. Cooperative Learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetisi 

dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. 

7. Meningkatkan kemajuan belajar (pencapaian akademik). 

8. Meningkatkan kehadiran peserta dan sikap yang lebih positif.  

9. Menambah motivasi dan percaya diri. 

10. Menambah rasa senang berada di tempat belajar serta menyenangi teman-

teman sekelasnya. 

11. Mudah diterapkan dan tidak mahal. 

Kekurangan pembelajaran kooperatif menurut Shoimin (2014: 48):  

1. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas.  

2. Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau 

keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. 

3. Banyak peserta didik takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata. 

Solusi untuk mengatasi kekurangan model pembelajaran kooperatif yaitu 

dengan mengajak siswa untuk belajar mengembangkan komunikasi antar anggota 

kelompok ataupun antar kelompok, membimbing siswa yang mempunyai 

akademik tinggi agar dapat menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain.  

Solusi lain untuk mengatasi kekurangan tersebut yaitu dengan membiasakan 

masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab secara individual atas 

pembelajaran mereka sehingga dapat dipastikan tiap orang dalam kelompok telah 

mempelajari semua materi (Slavin, 2015: 41). 
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2.1.7.4 Sintaks Model Cooperative Learning 

Sintaks model pembelajaran kooperatif terdiri dari enam fase, yaitu: 

 

Tabel 2.3 Sintaks Cooperative Learning 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1: Present goals and set 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi 

dan mempersiapkan peserta didik siap belajar 

Fase 2: Present information 

Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi kepada peserta 

didik secara verbal, baik dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan bacaan 

Fase 3: Organize students into 

learning teams 

Mengorganisir peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada peserta didik 

tentang tata cara pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan transisi yang 

efisien 

Fase 4: Assist team work and 

study 

Membantu kerja tim dan belajar 

Membantu tim-tim belajar selama peserta didik 

mengerjakan tugasnya 

Fase 5: Test on the materials 

Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan peserta didik mengenai 

berbagai materi pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6: Provide recognition 

Memberikan pengakuan atau 

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha 

dan prestasi individu maupun kelompok. 

(Sumber: Suprijono, 2012: 65) 

 

2.1.8 Penggunaan Media Pop-up Book pada Model Pembelajaran Cooperative 

Learning dalam Pembelajaran IPS  

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan media pop-up book pada 

model pembelajaran cooperative learning dalam pembelajaran IPS KD 2.3) 

Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Siswa menyimak tujuan pembelajaran dan motivasi yang diberikan guru. 



85 

 
 
 

2. Siswa merespon apersepsi agar timbul ketertarikan terhadap materi yang 

akan dipelajari. 

3. Siswa mendengarkan dan memahami informasi atau materi yang 

disampaikan guru menggunakan pop-up book. 

4.  Siswa membentuk kelompok-kelompok siswa secara heterogen. 

5. Tiap kelompok menerima media pop-up book, kemudian mendapatkan 

pengalaman langsung mempelajari buku tersebut.  

6. Kemudian tiap kelompok saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas. 

7. Perwakilan-perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. 

8. Dari hasil diskusi tersebut, siswa menarik kesimpulan sambil mendapat 

pelurusan dan penguatan dari guru. 

9. Kemudian siswa melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

10. Siswa maupun kelompok mendapatkan penghargaan tertentu dari guru atas 

prestasi yang diraih. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Berikut adalah penelitian yang pernah dilakukan yang relevan dengan 

penelitian ini, yaitu:  

1. Linda Noviyanti dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013 dengan 

judul “Keefektifan Penggunaan Kartu Bergambar Berbentuk Pop-Up Card 

pada Pembelajaran Siswa SMP”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, 

penggunaan kartu pop up card efektif dalam pembelajaran sistem organisasi 

kehidupan di SMP N 3 Pabelan, dibuktikan dengan analisis hasil penelitian 
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yang menunjukkan bahwa siswa kelas eksperimen mencapai ketuntasan 

93,94%, sedangkan kelas kontrol 78,13%. Aktivitas siswa kelas eksperimen, 

72,7% siswa pada pertemuan pertama dan 84,8% siswa pada pertemuan 

kedua tergolong aktif dan sangat aktif.  

2. Nor Nashirah Nor Mahadzir dan Li Funn Phung dari Universiti Sains 

Malaysia pada tahun 2013 dengan judul “The Use of Augmented Reality 

Pop-Up Book to Increase Motivation in English Language Learning for 

Naational Primary School”. Year One students perceive augmented reality 

(AR) pop-up book as being motivational through the attention, relevance, 

confidence, and finally the feeling of satisfaction as a result from the 

learning session. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media pop-up book sangat efektif dalam meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar bahasa inggris. 

3. Scolastika Mariani dari Semarang State University pada tahun 2014 dengan 

judul “The Effectiveness of Learning by PBL Assisted Mathematics Pop Up 

Book Againts The Spatial Ability in Grade VIII on Geometry Subject 

Matter”. The presentage of students' interesttowards learning mathematics 

in experiment class is higher than control class. Inconclusion, PBL assisted 

Mathematics Pop Up Book is effective against the spatialability in grade 

VIII on the geometry material. Berdasarkan temuan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran PBL menggunakan media pop-up book 

matematika efektif terhadap kemampuan siswa pada materi geometri. 
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4. Muhammad Fatchul Mubarok Febrianto dari Universitas Negeri Surabaya 

pada tahun 2014 dengan judul “Penerapan Media dalam Bentuk Pop Up 

Book pada Pembelajaran Unsur-Unsur Seni Rupa untuk Siswa Kelas 2 

SDNU Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik”. Berdasarkan temuan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penerapan media pop-up book dapat mempermudah 

guru dalam menyampaikan materi dan memudahkan anak didik dalam 

memahami materi, disamping itu penerapan media pop-up book  juga 

mampu untuk meningkatkan keantusiasan siswa dalam proses belajar dan 

kreativitas siswa dalam berkarya.  

5. Faisal Hidayat Aman T., pada tahun 2016 dengan judul “Penggunaan 

Media Pop-Up untuk Meningkatkan Kosakata Anak Tunarungu Kelas P1 di 

SLB Dena Upakara Wonosobo”. Berasarkan penelitian tersebut dapat 

disimpulkan media pop-up dapat meningkatkan kemampuan penguasaan 

kosakata benda pada anak tunarungu yang ditunjukan dengan perubahan 

peningkatan kemampuan dari siklus I ke siklus II. Anak menjadi lebih 

mudah memahami dan mengerjakan intruksi guru dengan baik setelah 

perbaikan yang dilakukan pada segi media maupun anak sehingga 

kemampuan penguasaan kosakata benda anak meningkat. Hal tersebut 

dibuktikan dengan meningkatnya hasil tes kemampuan penguasaan kosakata 

benda yang telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 70%. 

Kemampuan awal subjek DA sebesar 25%, AML sebesar 30%, MDN 45%, 

dan subjek FLS 30%. Kemudian pada tindakan siklus I seluruh subjek 

mengalami peningkatan, subjek DA sebesar 70%, AML 70%, MDN 50% 
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dan FLS 55%. Kemudian setelah dilakukan pembelajaran dan perbaikan 

pada siklus II seluruh subjek telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

KKM 70%, dengan pencapaian nilai subjek DA 85% dengan kategori baik, 

subjek AML 80% dengan kategori baik, MDN 75% dengan kategori cukup, 

dan FLS 75% dengan kategori cukup. 

6. S. I. Kusrianto, dkk., dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2016 

dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran Core Berbantuan Pop Up 

Book terhadap Kemampuan Siswa Kelas VIII pada Aspek Representasi 

Matematis”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran CORE berbantuan pop up book efektif terhadap 

kemampuan siswa kelas VIII pada aspek representasi matematis. Hal ini 

ditunjukkan oleh (1) kemampuan siswa pada aspek representasi matematis 

yang diajarkan dengan menggunakan model CORE berbantuan pop up book 

dapat mencapai ketuntasan pada materi bangun ruang sisi datar kelas VIII; 

(2) persentase ketuntasan kemampuan siswa yang diajarkan dengan 

menggunakan model CORE berbantuan pop up book pada aspek 

representasi matematis lebih tinggi dari pada siswa yang diajarkan dengan 

menggunakan model TPS. 

7. Novita Kurniawati dari Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2016 

dengan judul “Pengarauh Metode Bercakap-cakap Berbasis Media Pop Up 

Book terhadap Kemampuan Berbicara Anak Kelompok A”. Berdasarkan 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh metode 

bercakap-cakap berbasis media pop up book terhadap kemampuan berbicara 
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anak kelompok A di TK Dharma Wanita Persatuan Retno Suwari Gresik, 

dibuktikan dengan hasil perbandingan rata-rata skor pre-test sebesar 4,65 

dan post-test sebesar 6,3.  

8. Rachmadini Nur Fadillah dan Ika Lestari dari Universitas Negeri Jakarta 

pada tahun 2016 dengan judul “Buku Pop-Up untuk Pembelajaran 

Bercerita Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan buku pop-up untuk pembelajaran bercerita memperoleh 

kriteria sangat baik, dibuktian dengan hasil penilaian buku pop-up pada 

evaluasi satu-satu oleh ahli memperoleh rata-rata keseluruhan sebesar 

93,26%. Sedangakan pada tahapan uji coba lapangan memperoleh rata-rata 

keseluruhan sebesar 99,46%.  

9. Meri Iismayanti dari Universitas Jambi pada tahun 2016 dengan judul 

“Pengembangan Buku Pop Up sebagai Media Pembelajaranpada Materi 

Crustacea untuk SMA Kelas X”. Hasil penelitian menunjukkan hasil revisi 

ahli media yang 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. 
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10. Van Dat Tran dari An Giang University, Vietnam pada tahun 2016 dengan 

judul “The Effects of Cooperative Learning on the Academic Achievement 

and Knowledge Retention”. The results showed that after approximately 8 

weeks students who were instructed using cooperative learning achieved 

significantly higher scores on the achievement and knowledge retention 

posttests than did students who were instructed using lecture-based 

teaching. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa 

yang belajar menggunakan model cooperative learning mendapatkan skor 

posttest yang lebih tinggi daripada siswa yang belajar menggunakan model 

konvensional. 

11. Nutthida Prasarntong dan Nutprapha K. Dennis dari Ubon Ratchathani 

Rajabhat University, Thailand pada tahun 2016 dengan judul “The Use of 

Pop-Up Dictionary for English Vocabulary Learning for Primary School 

Level”.The result of the study is the students‟ opinions in English 

vocabulary learning by using Pop up Dictionary is positive opinion. 

According to the result ofthe study, the subjects had better behavior when 

studying from Pop up Dictionary in Englishclass. They had found new 

words from textbook, paid attention to the teacher, participated, and 

enjoyed learning in the class. They could pronounce and read vocabularies 

correctly. They asked, answered the teacher and friends‟ questions and 

helped friends in the class, when they did notunderstand words. They also 

repeated the new vocabulary for remembering new words, tried toguess the 

meaning of vocabulary, and learnt new words by themself. Moreover, they 
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did teacher‟s assignment, finished assignment on time and wrote down new 

vocabulary in notebooktoo. It can be concluded that the use of Pop-Up 

Dictionary thechnique was effective in improving the students ability to 

make better behavior and have good attitude in learning English. Dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan pop-up dictionary efektif dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari Bahasa Inggris.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri di Gugus Diponegoro 

Karangrayung Grobogan masih belum optimal ditandai dengan hasil belajar IPS 

mendapatkan rerata rendah, teridentifikasi berdasarkan hasil pengamatan peneliti 

bahwa dalam pembelajaran IPS sebagian siswa terlihat kurang aktif, kurang 

bersemangat, dan masih banyak siswa yang kurang berkonsentrasi. Pembelajaran 

masih cenderung menggunakan pembelajaran satu arah, sehingga siswa kurang 

memahami materi. Guru hanya mengandalkan alat penyampai materi seadanya 

yang mengakibatkan siswa menjadi kekurangan bahan untuk belajar. Siswa hanya 

disuguhi tulisan hitam putih minim gambar yang membuat siswa kurang 

termotivasi untuk belajar. Hal tersebut apablia berlangsung secara terus menerus 

maka akan berakibat pada hasil belajar siswa menjadi semakin tidak optimal. 

Penggunaan media sangat berpengaruh pada proses dan hasil belajar siswa, 

karena mengacu pada tahap perkembangan berpikir Piaget, bahwa usia siswa SD 

masih berada dalam tahap operasional konkret. Keadaan tersebut membuat siswa 

masih berpikir secara nyata dan belum dapat berpikir secara abstrak. Padahal 
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materi pelajaran IPS menuntut siswa untuk dapat lebih banyak mengingat hafalan-

hafalan seperti nama, tahun, tempat, serta memvisualisasikan peristiwa-peristiwa 

sejarah. Salah satu media yang dapat digunakan yaitu media pop-up book. Media 

ini sesuai dengan karakteristik siswa dimana di dalamnya memuat materi yang 

disertai dengan gambar-gambar yang memiliki kesan tiga dimensi ketika dibuka. 

Penggunaan media pembelajaran tentunya tidak akan berjalan dengan 

optimal apabila tidak disertai dengan model pembelajaran yang sesuai. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru adalah model Cooperative 

Learning. Model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk saling berbagi 

pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Penggunaaan media pop-

up book pada model pembelajaran cooperative learning akan memberikan 

pengetahuan secara konkret dan tercipta pembelajaran yang menyenangkan, 

sehingga akan memengaruhi hasil belajar siswa.  

Maka dari itu, penelitian ini digunakan untuk menguji keefektifan media 

pop-up book pada model pembelajaran Cooperative Learning terhadap hasil 

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri di Gugus Diponegoro Karangrayung 

Grobogan. Berikut gambar bagan alur pemikirannya: 
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Gambar 2.7Bagan Kerangka Berfikir 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2015: 96). Hipotesis akan diterima apabila data yang 

diperoleh mendukung pernyataan, dan sebaliknya, apabila data yang dikumpulkan 

tidak mendukung pernyataan maka hipotesis ditolak.  

 

  

H 

 

Gambar 2.8Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho: Media Pop-Up Book pada model pembelajaran Cooperative Learning tidak 

efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri di Gugus 

Diponegoro Karangrayung Grobogan. 

Ha : Media Pop-Up Book pada model pembelajaran Cooperative Learning 

efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri di Gugus 

Diponegoro Karangrayung Grobogan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut. 

1) Penggunaan media pop-up book pada model cooperative learning dalam 

pembelajaran IPS materi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada siswa 

kelas V SD Negeri di Gugus Diponnegoro terlaksana dengan baik. Hal ini 

dibuktikan dengan rata-rata skor akhir ketercapaian sebesar 94,79%,. 

Dengan serangkaian pembelajaran menggunakan media pop-up book pada 

model pembelajaran cooperative learning menjadikan perhatian siswa tetap 

tertuju pada media yang sedang dipelajari, karena media pop-up book 

memberikan ilustrasi yang menarik perhatian dengan kesan tiga dimensi 

yang ditimbulkannya. Pembelajaran yang melibatkan media seperti ini 

menciptakan pembelajaran yang bermakna sehingga materi menjadi lebih 

mudah diterima oleh siswa.  

2) Media pop-up book pada model pembelajaran cooperative learning efektif 

terhadap hasil belajar IPS Siswa kelas V SD Negeri di Gugus Diponegoro 

Karangrayung Grobogan. Keefektifan media pop-up book didasarkan pada 

uji hipotesis (uji t) yaitu mendapatkan harga thitung yaitu 7,139, lebih besar 

dibandingkan dengan harga ttabel yaitu 1,997, sehingga  dapat dikatakan 

terdapat perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai 
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thitung positif menunjukkan bahwa rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol dengan perbedaan rata-rata 16,89. Perbedaan rata-rata 

yang cukup besar menunjukkan bahwa media pop-up book pada model 

cooperative learning efektif digunakan pada pembelajaran IPS siswa kelas 

V SD Negeri di Gugus Diponegoro Karangrayung Grobogan. Keefektifan 

media pop-up book dapat ditunjukkan pula pada peningkatan hasil belajar 

IPS pada kelas eksperimen yang terlihat pada penghitungan rata-rata gain 

ternormalisasi. Rata-rata gain ternormalisasi pada kelas eksperimen 0,668 

termasuk peningkatan dalam kategori sedang, sedangkan rata-rata gain 

ternormalisasi pada kelas kontrol 0,281 termasuk peningkatan dalam 

kategori rendah. Rata-rata gain ternormailisasi yang lebih tinggi pada kelas 

eksperimen menunjukkan bahwa penggunaan media pop-up book pada 

model cooperative learning efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V 

SD Negeri di Gugus Diponegoro Karangrayung Grobogan. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan oleh peneliti dalam menerapkan media pop-up book 

ditujukan untuk beberapa pihak, yaiu bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. 

5.2.1 Bagi Siswa 

Dalam pembelajaran menggunakan media pop-up book, siswa diharapkan 

dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan lebih rajin membaca materi 

yang akan disampaikan oleh guru, sehingga tidak mengalami kesulitan apabila 

akan membuat pertanyaan, kemudian siswa diharapkan memperhatikan dengan 
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sungguh-sungguh penjelasan dari guru mengenai materi maupun petunjuk cara 

menggunakan media pop-up book, selain itu diharapkan pula siswa untuk tetap 

bisa menjaga sikap dalam proses pembelajaran, tidak berbicara dengan teman saat 

pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang sedang 

dipelajari.  

5.2.2 Bagi Guru 

Saran yang peneliti berikan bagi guru yaitu sebaiknya guru mulai 

menggunakan media pop-up book dalam pembelajaran IPS supaya siswa tidak 

merasa bosan dan tidak merasa kesulitan untuk memahami materi tersebut, 

sehingga hasil belajar yang diperoleh lebih maksimal. Karena sudah dibuktikan 

pada penelitian ini bahwa media pop-up book efektif terhadap hasil belajar IPS 

siswa. Selain itu guru juga dapat mencoba untuk mengkolaborasikan media pop-

up book dengan model pembelajaran yang lainnya sehingga akan tercipta 

pembelajaran yang semakin menarik dan tujuan pembelajaran akan tercapai 

dengan optimal.  

5.2.3 Bagi Sekolah 

Saran peneliti bagi pihak sekolah adalah sekolah hendaknya memberikan 

kebijakan-kebijakan yang mendukung terlaksananya pembelajaran yang lebih 

baik, sehingga pembelajaran di sekolah dapat berjalan secara optimal sesuai 

tujuan yang diharapkan. 
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