
1 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pop-Up Book merupakan buku berunsur dua dimensi yang apabila 

halaman buku dibuka gambar yang terdapat didalamnya akan bergerak atau 

berubah bentuk. Sekilas Pop-Up Book memiliki persamaan dengan origami, yaitu 

sama-sama merupakan seni melipat kertas, namun Pop-Up Book berbeda dengan 

origami karena di dalam Pop-Up Book terdapat gambar yang berwarna-warni 

beserta informasi pada halaman buku dan memiliki mekanisme yang berbeda dari 

origami. Pop-Up Book juga dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kenapa 

Pop-Up Book dapat digunakan dalam pembelajaran? bentuk Pop-Up Book dapat 

menggambarkan isi pesan yang ada di dalam buku terlihat lebih nyata karena 

gambar yang dapat bergerak atau berubah bentuk serta warna-warni yang terdapat 

didalamnya, akan menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik, gambar seperti 

apakah yang akan muncul di halaman buku berikutnya. Sehingga isi pesan yang 

terkandung di dalam buku lebih mudah disampaikan kepada peserta didik, karena 

itu Pop-Up Book dapat digunakan didalam proses pembelajaran sebagai media 

pembelajaran di sekolah. 

Media pembelajaran merupakan pengantar atau penyalur informasi pada 

proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Munadi (2012:7) 

menyatakan bahwa “... media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana
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sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif”. Dalam proses pembelajaran, 

media pembelajaran wajib digunakan untuk mempermudah penyampaian materi 

ajar. Salah satu faktor pemilihan media pembelajaran yaitu karakter peserta didik. 

Media harus dipilih sesuai dengan karakteristik peserta didik, kelas V 

Sekolah Dasar memasuki usia pada tahapan operasonal-konkret. Peaget 

(Prastowo, 2013:35) menyebutkan bahwa “siswa pada usia SD/MI (7-11 tahun) 

berada pada tahapan operasional-konkret”. Ciri peserta didik pada usia ini mampu 

berfikir rasional menurut penalaran mereka. Benda-benda yang bersifat konkret 

atau nyata dengan pilihan gambar dan warna-warni dapat membantu proses 

berfikir rasionalkarena pada tahap ini peserta didik belum mampu berfikir jika 

hanya menggunakan lambang bilangan saja. Semakin konkret medianya, semakin 

mudah peserta didik memahami materi pembelajaran. Peserta didik juga 

membutuhkan media yang dapat membuat mereka berfikir ilmiah.  

Media yang bisa menjadikan peserta didik berfikir ilmiah yaitu medianya 

dapat dijadikan pengamatan, melalui media tersebut peserta didik dapat 

mengobservasi kemudian membangun pemahaman mengenai materi yang 

dibahas. Setelah mengamati peserta didik dapat mendorong peserta didik untuk 

bertanya dari hasil pengamatan, kemudian mengumpulkan informasi yang telah 

didapat. Setelah mengumpulkan informasi peserta didik dapat mengolah informasi 

yang kemudian dicobakan melalui praktik sehingga mendapat kesimpulan 

mengenai materi yang dibahas. Hasil kesimpulan mengenai materi dapat 

disampaikan kepada teman-temannya. Apabila peserta didik menyukai media 
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sesuai karakteristik dengan peserta didik yang bersifat konkret dengan gambar dan 

warna-warni agar dapat membuat mereka berfikir ilmiah, salah satu media yang 

dapat dipilih untuk memfasilitasinya adalah  media  Pop-Up Book. 

Media Pop-Up Book  sudah ada di sekolah-sekolah, tetapi tidak banyak 

yang menggunakannya. Selain itu, tidak semua media Pop-Up Book yang ada 

dapat memfasilitasi seluruh kompetensi. Media Pop-Up Book  yang sudah ada 

sekarang ini tidak membahas materi yang dibahas peneliti, maka dari itu peneliti 

melakukan pengembangan Pop-Up Book  pada bagian isi sesuai dengan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mengenai materi Tema 7 Sejarah 

Peradaban Indonesia Sub Tema 1 Kerajaan Islam di Indonesia Pembelajaran 3. 

Media Pop-Up Book di rancang berbasis Saintifik sesuai dengan materi 

dalam proses pembelajaran pada Tema 7 Sejarah Peradaban Indonesia sub Tema 1 

Kerajaan Islam di Indonesia Pembelajaran 3 dengan lebih memperkaya isi 

informasi yang lebih lengkap di bandingkan dengan isi materi yang terdapat pada 

buku siswa, namun muatan informasi yang ditambahkan tetap sesuai dengan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada materi tersebut.  Setiap satu kerajaan 

yang dibahas, akan terdiri dari satu halaman yang berupa gambar kerajaan, peta 

daerah beserta, peninggalan kerajaan dan tokoh penting yang terdapat dalam 

kerajaan tersebut. Halaman kedua berupa sejaraah kerajaan tersebut. Pop-Up Book 

yang berbentuk nyata dirancang dengan gambar dan warna-warni semenarik 

mungkin agar bisa mengatasi kejenuhan peserta didik dalam proses pembelajaran 

sehingga materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru kelas dapat lebih 

mudah masuk dalam ingatan peserta didik. Selain itu, Pop-Up Book yang akan 
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dikembangkan berbasis saintifik yang langkahnya meliputi mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Langkah tersebut akan dimasukan 

kedalam buku pengembangan Pop-Up Book  sehingga peserta didik dapat 

mengkontruksi pengetahuan dari prosedur berfikir ilmiah berdasarkan langkah-

langkah saintifik yang terdapat pada Pop-Up Book. 

Berdasarkan studi pendahuluan, peneliti tergugah untuk melakukan 

penelitian pengembangan dengan judul “Pengembangan Media Pop-Up Book 

Berbasis Saintifik Pada Tema Sejarah Peradaban Indonesia Sub Tema Kerajaan 

Islam di Indonesia kelas V Sekolah Dasar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian 

pengembangan ini yaitu: 

a. Bagaimana prosedur pengembangan media Pop-Up Book berbasis saintifik 

pada Tema Sejarah Peradaban Indonesia Sub Tema Kerajaan Islam di 

Indonesia kelas V Sekolah Dasar ? 

b. Bagaimana kevalidan dan kepraktisan pengembangan media Pop-Up Book 

berbasis saintifik Tema Sejarah Peradaban Indonesia Sub Tema Kerajaan 

Islam di Indonesia kelas V Sekolah Dasar ? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan penelitian pengembangan ini yaitu:  

a. Menjelaskan prosedur pengembangan pengembangan media Pop-Up Book 

berbasis saintifik pada Tema Sejarah Peradaban Indonesia Sub Tema 

Kerajaan Islam di Indonesia kelas V Sekolah Dasar. 



5 
 

 

b. Mengetahui kevalidan dan kepraktisan pengembangan media Pop-Up Book 

berbasis saintifik pada Tema Sejarah Peradaban Indonesia Sub Tema 

Kerajaan Islam di Indonesia kelas V Sekolah Dasar 

1.4 Spesifikasi Penelitian dan Pengembangan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan media 

Pop-Up Book ini adalah : 

1. Pop-Up Book dirancang sesuai Tema Sejarah Peradaban Indonesia Sub 

Tema Kerajaan Islam di Indonesia Pembelajaran 3 kelas V Sekolah Dasar. 

2. Pop-Up Book dirancang dengan unsur dua dimensi yang dapat bergerak atau 

timbul ketika halaman buku dibuka. 

3. Pop-Up Book dibuat agar dapat digunakan saat belajar berkelompok 

ataupun belajar mandiri. 

4. Pop-Up Book berisi gambar pada materi Tema Sejarah Peradaban Indonesia 

Sub Tema Kerajaan Islam di Indonesia Pembelajaran 3 kelas V Sekolah 

Dasar dengan penjelasan. 

5. Pengembangan  Pop-Up Book komponen isinya sesuai modul belajar. 

6. Pop-Up Book berbentuk:  (a) Ukuran Pop-Up Book 21 cm x 29,7 cm; (b) 

Ukuran halaman isi 21 cm x 29,7 cm; (c) Halaman sampul menggunakan 

kertas art carton 240 gsm; (d) Halaman isi menggunakan kertas art carton 

320 gsm; (e) Pop-Up Book menggunakan kertas art carton; (f) Jenis huruf 

yang digunakan Comic Sans MS; (g) Ukuran huruf menyesuaikan. 
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1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Peneliti memilih mengembangkan media Pop-Up Book karena gambar 

yang dapat bergerak atau berubah bentuk saat halaman buku dibuka, sehingga isi 

pesan yang terkandung di dalam buku lebih mudah disampaikan kepada anak, 

Selain itu langkah saintifik yang terdapat didalamnya juga dapat membantu  

peserta didik agar dapat berfikir ilmiah sesuai dengan Kurikulum 2013.  

Pengembangan Pop-Up Book juga dinilai cocok untuk materi Tema Sejarah 

Peradaban Indonesia Sub Tema Kerajaan Islam di Indonesia kelas pembelajaran 3 

V Sekolah Dasar, karena disekolah dasar pada materi ini banyak yang 

menggunakan media berupa buku siswa. Pengembangan ini bertujuan untuk 

memudahkan anak dalam memahami pembelajaran terutama Tema Sejarah 

Peradaban Indonesia Sub Tema Kerajaan Islam di Indonesia pembelajaran 3 kelas 

V Sekolah Dasar dengan isi informasi yang lebih diperkaya dari buku siswa. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi pengembangan media yaitu pengembangan media Pop-Up Book ini 

dilakukan untuk mempermudah guru menyampaikan materi pada Tema Sejarah 

Peradaban Indonesia Sub Tema Kerajaan Islam di Indonesia kelas V Sekolah 

Dasar serta untuk mempermudah guru mencapai tujuan pembelajaran. Media 

Pop-Up Book memiliki gambarnya yang dapat bergerak atau timbul dapat 

mempermudah peserta didik memahami materi yang masih abstrak menjadi lebih 

nyata terutama pada Tema Sejarah Peradaban Indonesia Sub Tema Kerajaan Islam 

di Indonesia Pembelajaran 3 kelas V Sekolah Dasar. Isi informasi yang dimuat 
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lebih banyak juga dapat memperkaya pengetahuan peserta didik. Peserta didik 

kelas V sudah dapat membaca petunjuk penggunaan buku. Adanya petunjuk 

penggunaan buku pada media Pop-Up Book akan memudahkan peserta didik 

untuk belajar tanpa intruksi dari guru. Media Pop-Up Book dapat digunakan 

sebagai bahan ajar mandiri untuk peserta didik. 

Media Pop-Up Book memiliki keterbatasan pada penyajiannya diantaranya 

pengembangan ini hanya membahas sesuai Kompetensi Indikator dan Kompetensi 

Dasar pada Tema Sejarah Peradaban Indonesia Sub Tema Kerajaan Islam di 

Indonesia pembelajaran 3 kelas V Sekolah Dasar. Penilaian yang dilakukan hanya 

sebatas pengujian pada uji kelompok kecil dan uji perorangan saja. Media Pop-Up 

Book pada pengembangan ini berunsur dua dimensi. Kerajaan Islam yang dipilih 

dalam pengembangan ini adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Pagaruyung, 

Kerajaan Siak Sri Inderapura, Kerajaan Gowa-Tallo, dan Kerajaan Kutai 

Kartanegara. 

1.7 Definisi Operasional 

1. Media Pop-Up Book dalam penelitian ini adalah media pembelajaran yang 

berbentuk buku dengan dan apabila halaman buku dibuka gambar yang 

terdapat didalamnya akan bergerak atau berubah bentuk, komponeen 

penyajian media Pop-Up Book komponen isinya sesuai modul belajar. 

2. Saintifik dalam penelitian ini merupakan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh peserta didik melalui proses berfikir ilmiah dengan langkah 

meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. 


