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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MEDIA POP-UP BOOK BERBASIS 3 D 

UNTUK MATA PELAJARAN PKN KELAS I SD/MI  

Oleh 

 

GUSMA DWI PERADIANITA 

1611100163 

 

       Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui cara pengembangan 

media Pop-Up Book berbasis 3 D untuk mata pelajaran PKn kelas I 

SD/MI; 2) mengetahui   kelayakan   media Pop-Up Book berbasis 3 D 

untuk mata pelajaran PKn kelas I SD/MI; 3) mengetahui respon 

peserta didik terhadap media Pop-Up Book berbasis 3 D untuk mata 

pelajaran PKn kelas I SD/MI. 

       Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Reasearch and Development) dengan menggunakan model ADDIE. 

Penelitian dilakukan sampai tahap  keempat  yaitu  analysis,  design,  

development,  dan  implementation.  Subjek dalam penelitian ini 

adalah peserta didik di SDN 16 Muara Enim Sumatera Selatan dan 

MIN 1 Muara Enim Sumatera Selatan. Data penelitian diperoleh dari 

hasil wawancara, angket respon pendidik dan peserta didik, angket 

validasi ahli media, dan ahli materi. 

       Hasil penelitian ini adalah media pop-up book berbasis 3 D untuk 

mata pelajaran PKn kelas I SD/MI. Kualitas media pembelajaran Pop-

Up Book berdasarkan hasil penilaian ahli media mendapatkan 

persentase rata-rata sebesar 80,5% dalam kategori layak, penilaian ahli 

materi mendapat persentase rata - rata 85,6% dalam kategori sangat 

layak, penilaian ahli agama mendapat persentase rata-rata 88% dalam 

kategori sangat layak, penilaian pendidik dari dua sekolah 

mendapatkan penilaian persentase rata-rata 82,35% dalam  kategori 

sangat menarik, serta respon peserta di MIN 1 Muara Enim Sumatera 

Selatan pada uji coba kelompok kecil mendapatkan rata-rata 93% 

dalam kategori sangat menarik, dan respon peserta didik pada ujicoba 

kelompok besar di SDN 16 Muara Enim Sumatera Selatan 



 
 

mendapatkan persentase rata-rata 91,08% dengan kategori sangat 

menarik. Berdasarkan penilaian dari ahli media, dan ahli materi, serta 

respon pendidik dan peserta didik maka dapat disimpulkan bahwa 

media Pop-Up Book berbasis 3 D untuk mata pelajaran PKn kelas I 

SD/MI  layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

 

Kata kunci: Media Pop-Up Book, Berbasis 3 D, PKn kelas I SD/MI. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF 3 D-BASED POP-UP BOOK MEDIA FOR 

CLASS I PKN SD/MI 

 

GUSMA DWI PERADIANITA 

1611100163 

 

 

       This research aims to; 1) knowing how to develop 3D-based pop-

up book media for Civics subject for grade I Elementary School of 

Pancasila; 2) determine the feasibility of 3D-based pop-up book media 

for Civics subjects for grade I Elementary School Pancasila; 3) 

knowing the response of students to the 3D-based pop-up book media 

for Civics subject matter Pancasila. 

       This study uses research and development methods (Reasearch 

and Development) using the ADDIE model. The research was carried 

out until the fourth stage, namely analysis, design, development, and 

implementation. The subjects in this study were students at SDN 16 

Muara Enim South Sumatra and MIN 1 Muara Enim South Sumatra. 

The research data were obtained from interviews, teacher and student 

response questionnaires, media expert validation questionnaires, and 

material experts. 

       The result of this research is a 3D-based pop-up book for Civics 

subject for grade I Elementary School Pancasila. The quality of the 

pop-up book learning media based on the results of the media expert's 

assessment got an average percentage of 80.5% in the appropriate 

category, the material expert's assessment got an average percentage 

of 85.6% in the very feasible category, the religious expert's 

assessment got an average percentage an average of 88% in the very 

appropriate category, the assessment of educators from two schools 

received an average percentage rating of 82.35% in the very attractive  

 

 



 
 

category, and the responses of participants in MIN 1 Muara Enim 

South Sumatra in the small group trial got an average of 93% in the 

category very interesting, and the response of students in the large 

group trial got an average percentage of 91.08% with a very 

interesting category. Based on the assessments of media experts and 

material experts, as well as the responses of educators and students, it 

can be concluded that the 3D-based pop-up book media for Civics 

Class I Elementary School subjects is feasible to be used as a learning 

medium. 

 

 

Keywords: Pop-Up Book Media, 3D Based, Civics Class I SD/MI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 







 
 

MOTTO 

 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti 

apa yang kamu kerjakan 

(QS. Al-Mujadilah 58:Ayat 11).1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  Al-Qur’an  Cordoba  Special For 

Muslimah  (Bandung:  PT. Cordoba Internasional Indonesia,2017), h. 542. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum  penulis  mengambil  lebih  lanjut  dalam  penulisan  

skripsi    ini kiranya penting penulis menjelaskan  judul penelitian ini , 

dengan harapan agar mudah dipahami,  terarah, jelas, dan tepat 

sasaran dengan judul “Pengembangan Media Pop-Up Book Berbasis 3 

D Untuk Mata Pelajaran PKn Kelas I SD/MI”. Adapun istilah yang 

terdapat dalam judul yang perlu ditegaskan adalah: 

1. Pengertian Pengembangan 

Pengembangan adalah serangkaian proses untuk mengembangkan 

suatu produk yang efektif digunakan oleh sekolah untuk 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 

sesuai dengan proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi 

dan kompetensi peserta didik.
2
 

2. Media 

Media merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

pesan melalui berbagai saluran, dapat merangsang pikiran, perasaan, 

dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya 

proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri peserta didik 

sehingga tujuan pembelajaan dapat tercapi dengan baik.
3
 

3. Pop-Up Boook 

Pop-Up Book adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang 

dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi serta memberikan 

visualisasi cerita yang menarik, mulai dari tampilan gambar yang 

dapat bergerak ketika halamannya dibuka.
4
 

 Visualisasi adalah  suatu  tindakan dimana  seseorang  

individu  membentuk  hubungan  yang  kuat  antara internal 

                                                             
2
Ani Cahyadi, Pengembangan Media Dan Sumber Belajar Teori Dan 

Prosedur, (Banjarmasin: Laksita Indonesia, 2019), h. 69. 

 
3
 Mustofa Abi Hamid, dkk, Media Pembelajaran (Medan: Yayasan Kita Menulis, 

2020) , h. 3. 
4
 Ismail Darimi. “Tekhnologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Efektif”. Jurnal tekhnologi informasi dan 

komunikasi, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2017), h. 113. 



 
 

 
 

2 

membangun sesuatu yang diakses proses yang satu menghubungkan 

(dalam pikiran) individu dengan objek atau peristiwa yang dirasakan 

oleh dirinya atau sebagai eksternal. Atau suatu tindakan visualisasi 

dapat terdiri dari konstruk pada beberapa media eksternal seperti 

kertas, papan tulis atau computer, objek atau peristiwa  yang  

mengidentifikasikan individu dengan objek atau proses dalam dirinya 

atau pikiran.
5
 

4. Tiga Dimensi 

Media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang tampilannya 

dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi 

panjang, lebar,dan tinggi/tebal.
6
 

5. Pkn 

Pendidikan kewarganegaraan ini adalah mata pelajaran yang 

sangat penting bagi peserta didik karena berhubungan dengan 

pembentukan perilaku, sikap dan karakter  peserta didik. Pembentukan 

karakter ini harus sesuai dengan identitas nasional bangsa Indonesia.
7
 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan secara etimologi dapat di definisikan sebagai 

berikut, Istilah pendidikan berasal dari bahasa yunani Paedagogie, 

yang mulanya berasal dari kata Pais yang berarti anak, dan again yang 

artinya membimbing. Jadi, Pedagogie berarti bimbingan yang 

diberikan kepada anak. Dalam bahasa inggris, pendidikan 

diterjemahkan menjadi Education. Education berasal dari bahasa 

Yunani Educare yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam 

jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Dengan kata 

lain, pendidikan ialah proses dimana seseorang mengembangkan 

kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku laku lainnya di 

dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang 

                                                             
5 Edi Surya. “Visual Thinking dalam Memaksimalkan Pembelajaran 

Matematika Siswa dapat  Memaksimalkan Karakter Bangsa”. Jurnal tekhnologi 

informasi dan komunikasi, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2017), h. 1. 
6
 Satrianawati,  Media dan sumber belajar  (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 

h. 5. 
7
Maulana Arafat Lubis, Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan(PPKN) SD/MI  (Jakarta: Kencana, 2020), h. 22. 
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dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol 

(khususnya sekolah), sehingga kemampuan sosial dan individunya 

berkembang.
8
  

Pendidikan   sebagai   bagian   paling   penting   dalam   proses   

kehidupan manusia. Pendidikan dapat diperoleh dari lembaga formal 

maupun nonformal. Proses pendidikan secara formal diwujudkan dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Pendidikan merupakan salah satu 

usaha dengan sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar 

dan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dalam pengendalian diri, 

kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia,  kecerdasan,  kepribadian, 

serta keterampilan yang dimiliki oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
9
 Sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia  bahwa tujuan pendidikan nasional 

Indonesia adalah pendidikan di Indonesia mampu berkembang dan 

dapat menciptakan akhlak yang berakhlakul karimah serta mampu 

menjunjung martabat baik bagi bangsa Indonesia untuk  

mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar dapat 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, sehat, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, 

dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
10 Pendidikan juga diharapkan dapat menjadi media untuk 

mempelajari aspek-aspek yang dapat menunjang kehidupan sosialnya 

ke arah yang lebih baik.
11

 

Pendidikan dalam konteks Islam dan ilmu pengetahuan juga 

sangat penting, sebagaimana dalam firman Allah SWT.:

                                                             
8Syafril,  Zelhendri Zein, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan  (Depok: Kencana, 

2017), h. 26. 
9Ni  Nyoman  Parwati,  I  Putu  Pasek  Suryawan,  Ratih  Ayu  Apsari, 

Belajar Dan Pembelajaran (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 13. 
10Peraturan Pendidikan Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003 tentang Pendidikan, pasal 1 ayat (1). 
11Prisma Tejapermana, Rellya Runasari, “Pengembangan Model 

Pembelajaran Musik Melalui Pemanfaatan Gamolan Lampung Untuk Siswa SD di 

Bandar Lampung”. Jurnal  Terampil, Vol. 5 No. 2 (Desember  2018), h. 226. 
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Artinya: "Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan 

kami turunkan   kepadamu Alquran, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan 

" (Q. S. An-Nahl: 44).
12

 

 

Objek pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah 

peserta didik sebagai warga negara untuk membentuk sikap, watak 

dan keprinadian berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma pancasila. 

Dalam hal ini tentu saja pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

memiliki peranan penting dalam membentuk jati diri peserta didik.
13

 

Media  pembelajaran  dapat  berupa  alat,  yang  secara  langsung 

digunakan dalam penyampaian isi materi pengajaran.
14

 Media 

pembelajaran adalah suatu alat bantu, atau suatu sarana yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar, media dapat menunjang 

efektivitas keberhasilan belajar peserta didik, media pembelajaran 

dapat menciptakan rasa ketertarikan pada peserta didik untuk 

mengikuti kegiatan belajar di kelas.
15

 Peserta didik dituntut untuk aktif 

bertanya, mencari dan menemukan sendiri informasi secara 

terbimbing, diberikan pemodelan/media contoh untuk membantu 

peserta didik dalam memahami materi dan dengan metode diskusi 

                                                             
12

Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  Al-Qur’an  Cordoba  Special 

For Muslimah  (Bandung:  PT. Cordoba Internasional Indonesia,2017), h. 272. 
13Ade Meiga Mujiyanti Hidayat, et. al. “Pengembangan Media Pop Up 

Book Peripanca pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Sekolah Dasar Tema Tugasku Sehari-hari Kelas II Sekolah Dasar”. Jurnal Dinamika 

PPKn Sekolah Dasar, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2019), h. 3. 
14

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2017),  h. 4. 

15
Feri Tirtoni, Pembelajaran Terpadu Di Sekolah Dasar (Sidoarjo: Umsida 

Press, 2018), h. 26. 



 
 

 
 

5 

kelompok (Learning community).16
 Media pembelajaran adalah 

perantara atau suatu alat yang dapat digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan suatu pesan berupa bahan ajar kepada peserta didik.  

Dengan menggunakan media pembelajaran peserta didik dapat lebih 

baik dalam menerima bahan ajar, yang disampaikan oleh pendidik dan 

Proses pembelajaran   di dalam   kelas   menjadi bervariatif. Dengan 

adanya media dapat menumbuhkan minat peserta didik dalam 

pembelajaran, dan tidak menimbulkan kebosanan saat pendidik 

menyampaikan materi ajar kepada peserta didik.  

Adapun ciri-ciri yang tampak pada aktifitas anak adalah sebagai 

berikut: 

a)  Memiliki kepekaan terhadap warna , garis, bentuk, ruang, dan 

bangunan. 

b)  Memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide 

secara visual dan spasial. 

c)  Memiliki kemampuan mengenai identitas objek ketika objek itu 

ada pada sudut pandang yang berbeda. 

d)  suka   mencoret-coret,   membentuk   gambar,   mewarnai,   dan 

menyusun unsur-unsur bangunan
17

 

Peneliti melakukan pra-penelitian terhadap pendidik dan peserta 

didik di dua sekolah yaitu SDN 16 Muara Enim Sumatera Selatan dan 

MIN 1 Muara Enim Sumatera Selatan. Pra-penelitian yang pertama 

pada tanggal 6 Januari 2021 melakukan pra penelitian. Menurut Ibu 

Mustika, selaku pendidik kelas I mengatakan bahwa saat proses 

pembelajaran PKN dimasa pandemi ini khusus untuk peserta didik 

                                                             
16Dian Andesta Bujuri, Masnun Baiti, “Penggunaan Bahan Ajar IPA 

Integratif Berbasis Pendekatan Kontekstual”. Jurnal Terampil, Vol.  5 No. 2 

(Desember 2018), h. 186.  

17
Yuliani Nurani Sujiono. &  Bambang Sujiono. Bermain Kreatif Berbasis 

Kecerdasan Jamak., (Depok: Kencana, 2017), h. 60. 
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kelas I SD dilakukan secara offline hanya 10 orang siswa dalam satu 

hari meskipun demikin tetap mematuhi protokol kesehatan saat 

pandemi covid 19 yang masih berlangsung, hal ini dilakukan karena 

keterbatasan kemampuan peserta didik kelas 1 SD/MI yang masih 

membutuhkan perhatian khusus dalam perkembangan proses 

pembelajrannya, hal ini juga dapat membangun komunikasi yang baik 

antar pendidik dan peserta didik. Adapun saat pembelajaran PKN, 

media yang digunakan yaitu media visual berupa gambar yang 

dicetak, lalu ditempel di papan tulis, selanjutnya pendidik  

menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi.
18

  

Wawancara juga dilakukan pada salah satu peserta didik kelas 1 

di SDN 16 Muara Enim bernama Ririn. Setelah dilakukan Wawancara 

peserta didik mengatakan bahwa, pendidik lebih sering menggunakan 

buku sehingga, peserta didik cenderung memperhatikan olah kata dan 

bahasa yang disampaikan pendidik. Hal ini dilakukan agar bisa 

mengimbangi kemampuan peserta didik yang pasti berbeda-beda. 

Biasanya anak kelas 1 SD masih dalam fase memulai aktivitas yang 

dinamakan belajar sehingga, Terkadang masih ada peserta didik yang 

sulit untuk memahami bacaan di dalam buku. Setelah ditanyakan 

Mengenai Gambar peserta didik mengatakan lebih tertarik dengan 

gambar yang ada di dalam buku dibandingkan dengan tulisan didalam 

buku 

Di lain pihak, peneliti melakukan pra-penelitian di SDN 16 

Muara Enim Sumsel pada tanggal 15 Januari 2021. Berdasarkan hasil 

pra-penelitian, melakukan  belajar melalui daring, yang hanya 

berpedoman dengan buku paket atau buku cetak, dibantu dengan 

pembelajaran melalui aplikasi group whatsapp dan menyelesaikan 

tugas tugas yang diberikan oleh pendidik. proses belajar mengajar 

bersumber dari buku teks yang disediakan dari sekolah dan LKS 

(lembar kerja siswa), media yang digunakan Power Point. Media Pop-

Up Book masih belum pernah digunakan oleh pendidik dan peserta 

didik. Dikarenakan belum pernah digunakannya Pop-Up Book di 

kedua sekolah tersebut, terutama pada mata pelajaran PKN maka, 

                                                             
18

Purwati, “ Media Pembelajaran yang digunakan di SDN 16  Muara Enim 

Sumatera Selatan, Wawancara, Januari  6, 2020. 
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Kenyataan tersebut mendorong peneliti untuk memberikan inovasi 

terbaru dalam pembelajaran yaitu, mengembangkan bahan ajar berupa 

Pop-Up Book. Pop-Up Book merupakan buku yang menampilkan 

halaman-halaman buku yang berisi informasi dalam bentuk tiga 

dimensi yang dapat pula digerakkan sehingga tidak membosankan 

pembacanya. Pop-Up Book biasanya dimanfaatkan sebagai hadiah, 

ucapan selamat, hadiah ulang tahun atau hanya sekedar buku ucapan 

selamat.
19

 

Berikutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu 

peserta didik di SDN 16 Muara Enim Sumatera Selatan bernama rizki. 

Rizki mengatakan bahwa dalam pembelajaran biasanya pendidik 

menggunakan buku paket karangan yudistira yang memang sudah 

disediakan oleh pihak sekolah, karena pandemi covid-19 proses 

pembelajaran dilakukan secara daring guru mengedepankan peran 

orangtua untuk berpartisipasi mengajari peserta didik, akan tetapi ada 

beberapa orangtua yang kesulitan untuk mengajar dirumah 

dikarenakan kemampuan terbatas serta sibuk dengan pekerjaan 

lainnya. Biasanya dalam proses pembelajaran peserta didik kelas I SD 

cendrung lebih menyukai saat bermain,bernyanyi bersama, melihat 

gambar, ataupun menonton video pembelajaran. Tapi, karena keadaan 

yang tidak memungkinkan  biasanya guru lebih memilih untuk 

memberikan tugas untuk peserta didik di rumah menggunakan buku. 

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengembangkan 

buku, yang mampu membuat anak-anak menjadi senang belajar serta, 

mempermudah pendidik untuk menyampaikan pembelajaran. Dalam 

koteks ini Pop-Up Book dirasa merupakan transformasi buku yang 

paling tepat untuk digunakan pada saat proses pembelajaran. 

Pop-Up Book atau sering disebut buku Pop-Up merupakan 

kerajinan tangan yang dibuat dalam bentuk buku. Saat ini kebanyakan 

buku yang digunakan sebagai media belajar hanya menyajikan 

penjelasan tentang konsep, prosedur, teknik, metode, yang sama 

dibentuk dengan rapih, tersusun dan serius. Kebanyakan buku tersebut 

dipenuhi dengan macam-macam teknik. Hampir tidak ada buku yang 

                                                             
19

Mustikah, “Media Pembelajaran yang digunakan di MIN 1 Muara Enim 

Sumatera Selatan”, Wawancara, Januari 15, 2020.  
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berbicara tentang kegembiraan atau kebahagiaan belajar, kebahagiaan 

belajar itulah yang menjadi penentu utama kuantitas dan kualitas 

belajar peserta didik yang terus berlangsung. 

Pengunaan Pop-Up Book akan sangat cocok untuk memberikan 

variasi baru dalam pembelajaran. Media Pop-Up Book ini masih 

jarang digunakan di sekolah. Hal ini terjadi karena kurangnya 

sosialisasi yang berkaitan tentang proses pembuatan media ini, dan 

juga karena biaya cetaknya yang relatif mahal. Terlepas dari semua 

hal itu, peluang Pop-Up Book sangat besar untuk menjadi media 

pembelajaran yang dapat dikembangkan di sekolah, mengingat 

kelebihan Pop-Up Book itu sendiri. Media Pop-Up Book yang 

dikembangkan oleh peneliti berisikan materi pacasila, yang membahas 

tentang sikap dan prilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

masing-masing sila dalam pancasila. 

Bahan ajar perlu dikembangkan untuk memudahkan siswa 

dalam proses belajar. Pendidik perlu mengembangkan media atau 

bahan  ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum, sebagai karakteristik 

sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Tingkat pencapaian 

ini akan menentukan syarat minimal berapa persen peserta didik harus 

menguasai bahan pembelajaran. Pop-Up Book dirasa sangat sesuai 

dengan kurikulum 2013 yang lebih mengedepankan pendekatan secara 

ilmiah (scientific approach) dalam proses pembelajaran. Pop-Up Book 

sebagai media telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya. 

Dalam bidang biologi, bahasa Indonesia, kimia serta fisika Pop-Up 

Book menjadi terobosan media yang menarik dan digemari oleh 

peserta didik. Selain digemari oleh peserta didik Pop-Up Book juga 

dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman peserta didik melalui 

gambar-gambar yang terdapat di dalamnya. Yang terpenting dalam 

sebuah media adalah sesuai dengan zaman dan kurikulum yang 

sedang berlaku.  

Pada umumnya kurikulum mempunyai aplikasi pendekatan 

dalam pembelajaran yang berbeda-beda, demikian pula pada 

kurikulum saat ini. Pendekatan ilmiah digunakan dalam semua jenjang 

dan proses pembelajaran kurikulum 2013. Berdasarkan paparan diatas, 
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maka peneliti  akan melakukan penelitian Pengembangan Media Pop- 

Up Book Berbasis 3 D Untuk Mata Pelajaran PKN Kelas 1 SD/MI. 

 

C. Identifikasi  Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka ada 

beberapa masalah yang peneliti identifikasi, yaitu 

1. Memberi terobosan baru sebuah buku yang dapat mendampingi 

buku paket dan LKS agar, proses pembelajaran lebih 

menyenangkan. 

2. Melihat efektivitas penggunaan media Pop-Up Book 

3. SDN 16 Muara Enim dan MIN 1 Muara Enim belum 

menggunakan media Pop-Up Book. 

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti akan membatasi 

masalah sebagai faktor penelitian : 

1. Pokok bahasan yang dicantumkan adalah media pembelajaran 

Pop-Up Book berbasis 3 D. 

2. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup 

pada peserta didik SD/MI kelas I di SDN 16 Muara Enim 

Sumatera Selatan dan MIN 1 Muara Enim Sumatera Selatan. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan paparan diatas penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran  Pop-Up Book 

berbasis 3 D dalam meningkatkan mata pelajaran PKn kelas I 

SD/MI? 

2. Bagaimana respon kelayakan validasi terhadap pengembangan 

media pembelajaran Pop-Up Book berbasis 3 D dalam 

meningkatkan mata pelajaran PKn kelas I SD/MI? 

3. Bagaimana respon pendidik dan peserta didik terhadap media 

pembelajaran  Pop-Up  Book berbasis 3 D  dalam meningkatkan 

mata pelajaran PKn kelas I SD/MI? 

 

 

 



 
 

 
 

10 

E. Tujuan Pengembangan  

Berdasarkan penelitian  pengembangan ini  sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran 

Pop-Up Book berbasis 3 D dalam meningkatkan mata pelajaran 

PKn kelas I SD/MI? 

2. Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media 

pembelajaran berbasis  Pop-Up Book berbasis 3 D dalam mata 

pelajaran PKn kelas I SD/MI?. 

3. Untuk  mengetahui  respon  kelayakan  dari  validasi  terhadap  

pengembangan media  pembelajaran Pop-Up  Book  berbasis 3 D 

dalam mata pelajaran PKn kelas I SD/MI? 

  

F. Manfaat Pengembangan 

      Manfaat  yang diharapkan  dari  penelitian  ini  baik  dalam  segi  

manfaat  teoritis maupun manfaat praktis adalah sebagai berikut. 

 

a. Manfaat Teoritis 

       Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  

positif dalam memahami pentingnya kegunaan suatu media 

pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran PKn materi 

pancasila pada proses kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi  positif dan antusias 

peserta didik  dalam menerima pembelajaran dan peran pendidik 

dalam pemilihan suatu media pembelajaran yang sesuai   dengan   

kebutuhan   yang  ada   khususnya   mata   pelajaran   PKn. 

b. Manfaat Praktis  

        Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

(1) Bagi Peserta didik  

       Memberikan pengalaman belajar yang menarik dan dapat 

mendukung proses pembelajaran, dan peserta didik menjadi 

tertarik dengan materi yang disampaikan, mempermudah 

peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dan 

proses pembelajaran menjadi menyenangkan. 

(2) Bagi pendidik  
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       Sebagai referensi metode dalam penyampaian materi pancasila 

yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan media 

pembelajaran Pop-Up Book berbasis 3 D pada pembelajaran 

PKN. 

(3) Bagi sekolah  

       Sebagai pertimbangan dalam memilih media pembelajaran 

dalam proses pengajaran dan untuk menambah wawasan 

pengetahuan yang lebih baik dapat menjadi masukan dan 

bahan rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya 

pada mata pelajaran PKn. Dapat dijadikan sebagai evaluasi 

yang sesuai dengan kondisi peserta didik di sekolah yang akan 

diterapkan dalam pembelajaran sehingga dapat menjadi upaya 

untuk meningkakan dan perbaikan mutu pembelajaran dan 

pendidikan di sekolah atau di masa yang akan datang. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sebagai  acuan dalam  penelitian  ini terdapat  beberapa  

penelitian  terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan 

pengembangan media pembelajaran Pop-Up Book. Penelitian dan 

pengembangan ini mengambil referensi dari penelitian- penelitian 

sebelumnya yang pernah dilakukan oleh : 

1. Pengembangan    Media    Pokari    Pokabu    (Pop Up    dan    

Kartu    Ajaib Pengelompokan Tumbuhan) untuk Siswa Kelas 

III SD/MI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

media POKARI POKABU dapat memberikan  konsep  

sederhana  tentang  pengelompokkan  tumbuhan  agar mudah 

dipahami oleh peserta didik.
20

  

2. Penelitian Shabrina Dianita yang berjudul “Penggunaan 

Media Pop-Up Untuk  Meningkatkan  Hasil  Belajar  Tema  

Ekosistem  Kelas  V  SDN Balong Sari I Surabaya”, 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dalam Tema 1 

Ekosistem Subtema 1 Komponen Ekosistem dan difokuskan 

pada mata pelajaran IPA pada siklus 1 dan siklus  II 

                                                             
20

Lulut Sugiarti, Diana Endah Handayani, “Pengembangan Media Pokari 

Pokabu (Pop Up Dan Kartu Ajaib Pengelompokan Tumbuhan) Untuk Siswa Kelas III 

SD/ MI”. Jurnal Pendidikan Guru MI, Vol. 4 No. 1 (juni 2017), h. 109-118. 
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mengalami peningkatan. hasil  belajar  pada  siklus I 

menunjukkan  presentase  ketuntasan  belajar mencapai 

70,58%. Dengan persentase tersebut belum dikatakan berhasil 

karena  belum  mencapai  indikator  keberhasilan  yang  

ditetapkan  yakni ≥75%, sehingga dilanjutkan pada siklus II. 

Pada siklus II hasil belajar kelas V SDN Balong Sari I 

Surabaya mengalami peningkatan dengan persentase 82,32%. 

Dengan persentase tersebut maka hasil belajar siswa dapat 

dikatakan berhasil karena telah mencapai indikator yang 

ditetapkan yakni ≥75%. Sehingga dari data hasil belajar siklus 

dan siklus II maka dapat dinyatakan bahwa dengan 

penggunaan media Pop Up Book dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V subtema ekosistem SDN Balong Sari I 

Surabaya.
21

 

3. Pengembangangan Media Pop Up Book untuk 

Mengidentifikasi tokoh cerita Fiksi Siswa Kelas IV SDN 2 

Traji Hasil penelitian menunjukkan Media pop up book ini 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

mengidentifikasi tokoh cerita fiksi secara tertulis dengan 

kriteria sedang.
22

  

4. Pengembangan Media Pembelajaran Buku Pop Up Wayang 

Toko Pandhawa Pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas V 

SD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran   

buku Pop Up wayang tokoh Pandhawa dapat meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Jawa 

kelas V SD. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya bahwa penelitian dilakukan untuk sekolah umum dan 

media pembelajaran layak digunakan sebagai media pembelajaran. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dari penelitian 

                                                             
21
Shabrina Dianita, “Penggunaan Media Pop Up Book untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Tema Ekosistem Kelas V SDN Balong Sari I Surabaya”. Jurnal PGSD 

FIP Universitas Negeri Surabaya, Vol. 5 No. 3 (November 2017), h. 887. 
22

 Dian Putri Anggraeni, "Pengembangangan Media Pop Up Book untuk 

Mengidentifikasi tokoh cerita Fiksi Siswa Kelas IV SDN 2 Traji". (Disertasi program 

Strata 1 PGSD UNNES,Semarang ,5 juli 2019) h. 117. 
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sebelumnya, yaitu penulis melakukan penelitian di SDN 16 Muara 

Enim Sumatera Selatan dan MIN 1 Muara Enim Sumatera Selatan , 

dengan mata pelajaran PKN yang seperti kita lihat pada saat ini telah 

bertransformasi menjadi pembelajaran dengan sistem tematik. Penulis 

mengharapkan media pembelajaran Pop-Up Book dapat 

dikembangkan untuk sekolah dasar, atau MI Terutama untuk anak 

didik  kelas 1 sehingga mempermudah mereka dalam proses 

pembelajaran. 

Diharapkan dengan adanya media Pop-Up Book ini anak-anak 

kelas 1 sekolah dasar negeri, sekolah islam, dan madrasah ibtidaiyah 

dapat membuat pembelajaran anak lebih menyenangkan karena pada 

dasarnya anak SD kelas rendah lebih suka dengan sesuatu yang 

menarik dan berwarna, itulah mengapa Pop-Up Book menurut saya 

sangat efektif untuk diterapkan dalam rengka memotivasi belajar anak 

dengan kegiatan yang menyenangkan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif, hal ini didasarkan pada rumusan-rumusan 

yang muncul dalam penelitian ini yang menuntut peneliti untuk 

melakukan eksplorasi dalam rangka memahami dan menjelaskan 

masalah-masalah yang menjadi fokus masalah penelitian ini, kemudian 

melakukan pengumpulan berbagai data dan informasi melalui 

observasi penyebaran angket atau kuiesioner dan studi dokumentasi 

terhadap sumber-sumber data yang diperlukan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

R&D (Research and Development), metode ini adalah metode yang 

digunakan menghasilkan rancangan produk baru, menguji keefektifan 

produk yang telah ada, serta mengembangkan dan menciptakan produk 

baru. Metode penelitian dan pengembangan  ini  digunakan  untuk  

menghasilkan  media  pembelajaran  berupa Pop-up book. Metode 

penelitian dan pengembangan (Research and Development) merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu 

dan menguji keefektifan produk tersebut. Desain  penelitian  yang  
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digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  desain penelitian 

pengembangan model Prosedur   pengembangan   media   Pop   Up   

Book   menggunakan konsep ADDIE yang terdiri dari 5 langkah yaitu 

analisis (analyze), perancangan (design), pengembangan 

(development), implementasi (implementation), dan evaluasi 

(evaluation). 
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BAB V 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Simpulan 

   Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengembangan  media  

pembelajaran Pop-Up Book berbasis 3 D untuk mata pelajaran PKn 

kelas I SD pada materi pancasila yang telah dilakukan mendapatkan 

simpulan sebagai berikut: 

1. Produk  penelitian dan  pengembangan  (R&D)  menggunakan  

model ADDIE ini berupa media  pembelajaran Pop-Up Book 

berbasis 3 D untuk mata pelajaran PKn kelas I SD pada materi 

pancasila Langkah pengembangan   media   dimulai   dari   

membuat   desain   sampul, mendesain background, pengetikan 

materi, desain gambar Pop-Up dan perakitan semua komponen. 

2. Kelayakan media pembelajaran Pop-Up Book berbasis 3 D untuk 

mata pelajaran PKn kelas I SD pada materi pancasila menurut para 

ahli dikatakan sangat layak. Hasil validasi oleh ahli media 

mendapatkan persentase skor rata-rata 80,55%, ahli materi 

mendapatkan persentase skor rata-rata 85,6%, dan ahli agama 

mendapatkan persentase skor rata-rata 88%. Seluruh hasil 

rekapitulasi angket pada tahap validasi produk memiliki kriteria 

sangat layak. 

3. Pendidik dan peserta didik di SDN 16 Muara Enim Sumatera 

Selatan, dan MIN 1 Muara Enim Sumatera Selatan memberikan 

respon yang positif terhadap media  pembelajaran Pop-Up Book 

berbasis 3 D untuk mata pelajaran PKn kelas I SD pada materi 

pancasila.   Hasil   persentase   skor   rata-rata   pendidik   sebesar 

93% dengan kategori sangat baik, hasil ujicoba kelompok kecil 

mendapatkan persentase skor rata-rata sebesar 81,2% dengan 

kategori sangat menarik, dan hasil ujicoba kelompok besar 

mendapatkan persentase skor rata-rata sebesar 91,08% dengan 

kategori sangat menarik 

 

 

 



 
 

 
 

70 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media  

pembelajaran Pop-Up Book berbasis 3 D untuk mata pelajaran PKn 

kelas I SD pada materi pancasila dapat dikemukakan beberapa 

rekomendasi sebagai beikut: 

1. Bagi   sekolah,   sebaiknya   media   pembelajaran   Pop-Up   

Book digunakan dalam proses pembelajaran guna meningkatkan 

kreativitas peserta didik. 

2. Bagi pendidik, pengembangan media pembelajaran pop-up book 

dapat dikembangkan secara berkelanjutan dengan materi yang 

berbeda dan pada saat proses pembelajaran menggunakan media 

pop-up book, pendidik harus  lebih bisa mengontrol kelas. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, setelah Pop-Up Book diuji 

kelayakannya oleh validator sebaiknya media pembelajaran  pop-

up book diuji keefektifannya dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 
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