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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi pada masalah yang ditemukan di 

MIN 3 Bandar Lampung dan SD Negeri 5 Jatimulyo Lampung Selatan 

yaitu media pembelajaran yang belum bervariatif dan sumber belajar, 

keterbatasan alat dalam proses pembelajaran. Permasalahan yang ada 

kemudian dikembangkan dengan media pembelajaran pop-up book. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama menghasilkan media 

pembelajaran berupa buku pop-up book pada pembelajaran membaca 

cerita Bahasa Indonesia kelas 1 di SD/MI, kedua mengetahui 

keefektifan media dengan mengetahui respon dari peserta didik 

terhadap media pembelajaran pop-up book, ketiga mengetahui respon 

kelayakan validasi terhadap media pembelajaran pop-up book.  

Jenis penelitian ini adalah Research and Development (RND) 

dengan menggunakan langkah-langkah metode penelitian dan 

pengembangan menurut Borg and Gall yang dimodifikasi oleh 

Sugiyono. Adapun tahapan dalam penelitian dan pengembangan yaitu 

potensi masalah, mengumpulkan data, desain produk, validasi produk, 

revisi produk, uji coba produk, dan revisi produk. Tahap validasi 

produk divalidasi oleh 4 dosen serta 2 pendidik yaitu ahli media dan 

ahli materi. Produk diuji coba kelompok kecil dan kelompok besar 

pada peserta didik di kelas 1 SD/MI dengan memberikan angket.  

Hasil validasi pada media pembelajaran pop-up book oleh ahli 

media memperoleh rata-rata persentase 88,5% dengan kategori 

“sangat layak”, ahli materi memperoleh rata-rata persentase 93,5% 

dengan kategori “sangat layak”. Penilaian pada respon pendidik 

memperoleh rata-rata persentase 88,5% dengan kategori “sangat 

layak”, dan respon dari peserta didik pada saat uji coba kelompok 

kecil yang dilakukan di SDN 5 Jatimulyo Lampung Selatan 

memperoleh rata-rata persentase 99,3% dengan kategori “sangat 

menarik”, uji coba kelompok besar dilakukan di sekolah MIN 3 

Bandar Lampung memperoleh rata-rata persentase 98,5% dengan 

kategori “sangat menarik”. Disimpukan bahwa media pembelajaran 

pop-up book dalam meningkatkan kemampuan membaca cerita pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD/MI yang dikembangkan 

oleh peneliti layak digunakan sebagai media pembelajaran.  

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Pop-up Book, Kemampuan 

Membaca. 
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MOTTO 

 

                           

      

Artinya 

“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat.” (Q.S Al-Mujadilah:11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian sub bab ini peneliti akan menjelaskan 

maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan 

kesalahpahaman bagi pembaca, maka peneliti merasa perlu 

untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul  skripsi 

ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah 

“Pengembangan  Media Pop-Up Book Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Cerita Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 

1 SD/MI”. Adapun beberapa istilah yang harus dijelaskan pada 

judul tersebut. Pengembangan media memiliki tujuan untuk 

memberikan informasi baru dalam proses pembelajaran, agar 

proses pembelajaran tidak membosankan dan dapat menarik 

minat belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai. Media memiliki arti tersendiri yaitu perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan atau wadah 

dari pesan diberikan oleh sumbernya yang ingin diteruskan 

kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Materi yang 

diterima adalah pesan intruksional dan tujuan yang dicapai 

adalah tercapainya proses belajar
1
.   

Guna memperjelas dan lebih terarahnya dalam 

memahami judul skripsi ini, maka perlu ditegaskan maksud dan 

tujuan di atas terutama dalam  hal-ha yang menjadi sasaran 

pembahasan dalam penelitian diuraikan sebagai berikut. 

1. Pengembangan media pembelajaran merupakan salah satu 

alternatif yang digunakan untuk membantu pendidik dalam 

memberikan atau menyampaikan suatu gagasan kepada 

peserta didik pada saat proses pembelajaran. 

                                                           
1
 Cecep Kustandi, Daddy Darmawan, Pengembangan Media Pembelajaran, 

edisi I, (Jakarta: Kencana, 2020), 5. 
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2. Pop-Up Book merupakan media pembelajaran berupa media 

visual tiga dimensi yang memiliki ciri khas. Media pop-up 

book ini dikenal sebagai media yang sangat menarik, 

sehingga mampu memberikan dorongan ataupun daya tarik 

perhatian peserta didik.   

3. Kemampuan membaca merupakan jalur utama yang 

diajarkan dalam dunia pendidikan. Pembelajaran jauh lebih 

efektif apabila peserta didik mampu dalam membaca. Oleh 

sebab itu membaca menjadi kunci utama dalam menuntut 

ilmu.  

Berdasarkan paparan penegasan judul di atas adalah 

penelitian ini mengembangkan suatu media pembelajaran pop-

up book dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta 

didik berdasarkan dengan  permasalahan-permasalahan yang 

telah ditemukan di Sekolah pada saat melakukan pra penelitian.   

 

B. Latar Belakang 

Pada hakikatnya menuntut ilmu merupakan sesuatu yang 

tidak pernah berakhir sejak manusia ada dan berkembang di 

muka bumi sampai akhir zaman. Menjadikan setiap manusia 

cerdas dan berilmu maka setiap manusia dituntut untuk 

menuntut ilmu. Menuntut ilmu sangatlah penting bagi 

kehidupan, dengan menuntut ilmu manusia bisa mengetahui, 

memahami, dan melakukan segala hal yang ada di kehidupan. 

Seorang muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu bukan 

hanya untuk semata-mata, tetapi menjadi bekal di akhirat kelak. 

Menuntut ilmu bagi setiap muslim merupakan sebuah 

kewajiban, seperti halnya Nabi Muhammad SAW bersabda 

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”. Menuntut ilmu 

memiliki keutamaan yang sangat luar biasa serta manusia bisa 

paham dengan konsep kehidupan di bidang apapun. Menuntut 

ilmu berkaitan erat dengan pendidikan. Pendidikan merupakan 

salah satu aset yang paling berharga yang bisa dimiliki oleh 

setiap manusia. Pendidikan juga merupakan suatu kegiatan yang 

bentuknya universal atau umum di dalam sebuah kehidupan. 

Dengan memiliki pendidikan yang tinggi, akan menumbuhkan 
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ilmu yang luas. Pendidikan Sekolah Dasar merupakan pondasi 

awal dari seluruh jenjang pendidikan berikutnya yang akan 

melahirkan calon penerus bangsa.  

 

Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari bagian 

bahasa, sebagaimana semua komponen budaya Indonesia 

terhadap bahasa Indonesia, karena semua kegiatan manusia 

akan erat kaitannya dengan bahasa. Bahasa tidak hanya 

digunakan dalam struktur yang diekspresikan, tetapi juga dalam 

struktur yang tersusun. Bahasa Indonesia mempunyai peran 

yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Bahasa Indonesia juga memiliki peran penting dalam 

dunia pendidikan. Hal ini terimplementasi dalam proses 

pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran 

bahasa pada dasarnya adalah alat komunikasi. Pembelajaran 

bahasa Indonesia dikoordinasikan untuk meningkatkan 

kapasitas peserta didik dalam menyampaikan bahasa Indonesia 

secara tepat dan akurat yang menggabungkan berbagai bagian 

kemampuan, khususnya yaitu menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Keempat jenis kemampuan tersebut jelas 

diidentifikasi satu sama lain dan disesuaikan sedikit demi 

sedikit sesuai dengan kemajuan siswa peserta didik. Pada usia 

dini keterampilan yang lebih diutamakan adalah keterampilan 

membaca dan menulis karena telah dipandang sebagai salah 

satu upaya strategis dalam pengembangan diri.  

 

 Keterampilan membaca merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang diajarkan dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. 

Membaca merupakan kegiatan memaknai lambang-lambang 

bunyi. Membaca merupakan proses pengubahan lambang visual 

menjadi lambang bunyi. Pengertian ini menyiratkan makna 

membaca yang paling dasar yang terjadi pada kegiatan 

membaca permulaan. Membaca pada hakikatnya terdiri dari dua 

bagian, yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai 

produk. Membaca sebagai proses mengacu pada aktivitas fisik 



 
 
4 

dan mental. Sementara itu membaca sebagai produk merupakan 

konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan pada saat membaca
2
. 

Membaca sebagai sebuah proses pada dasarnya ialah kegiatan 

yang dilakukan untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang 

tertulis. Proses membaca sendiri meliputi proses visual, 

konseptual, dan perseptual. Membaca melibatkan penglihatan, 

gerak mata, pembicara batin, ingatan, pengetahuan mengenai 

kata yang dapat dipahami, dan pengalaman dari pembacanya. 

Perkembangan membaca mungkin diperoleh lewat interaksi 

sosial dan tidak lewat pembelajaran secara formal. 

 

           Membaca merupakan satu hal yang sangat penting bagi 

masyarakat Indonesia khususnya umat muslim. Sama dengan 

halnya yang telah dijelaskan di dalam Kitab suci Al-Qur‟an 

berikut: 

                               

                              

       

       “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan. (2) Dia   telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah. (4) Yang mengajarkan (manusia) dengan perantara 

kalam. (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya” (Q.S Al-Alaq 1-5). 

Pembelajaran membaca di Sekolah Dasar 

diselenggarakan dalam rangka pengembangan kemampuan 

membaca mutlak yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik 

agar dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan. Peserta 

                                                           
2 Siti Anisatun Nafi‟ah, Model-model Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SD/MI, edisi I, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), 40-41. 
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didik diharapkan memperoleh dasar-dasar kemampuan 

membaca. Dengan dasar kemampuan itu, peserta didik dapat 

menyerap berbagai pengetahuan yang sebagian besar 

disampaikan melalui tulisan. Pembelajaran membaca di Sekolah 

Dasar terdiri dari dua bagian, yakni “membaca permulaan dan 

membaca lanjut”. Membaca permulaan berada di kelas 1 dan 2, 

melalui membaca permulaan yang diharapkan peserta didik 

mampu mengenali huruf, suku kata, kata, kalimat, dan mampu 

membaca berbagai jenis dan memberikan berbagai konteks
3
. 

Kegiatan membaca di sini bertujuan untuk mempermudah 

kegiatan peserta didik dalam mengenal simbol-simbol huruf 

dengan cara menyederhanakan huruf atau kata. Salah satu 

keterampilan membaca yang terdasar ialah membaca teks cerita. 

Membaca sebuah teks cerita membutuhkan keterampilan 

membaca, baik itu intonasi pada saat menemukan tanda-tanda 

baca, maupun imajinasi pada saat membaca. Dalam membaca 

cerita peserta didik mampu meningkatkan kemampuan 

membaca dari setiap cerita yang dibaca. Karena terdapat 

huruf/kata, simbol-simbol, serta gambar yang menambah daya 

tarik peserta. Hal tersebut akan memudahkan peserta didik 

untuk memahami isi dari cerita. Bercerita merupakan cara 

bertutur dan menyampaikan cerita atau memberikan penjelasan 

secara lisan.  

 

 Peneliti melakukan penelitian ini untuk menganalisis 

mengenai kebutuhan yang ada disekolah, penelitian dilakukan 

didua sekolah diantaranya yaitu Sekolah Dasar Negeri 5 

Jatimulyo Lampung Selatan dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Bandar Lampung. Peneliti melakukan observasi didua sekolah 

dengan alasan karena peneliti menggunakan model penelitian 

R&D (Research and Development) dimana peneliti membuat 

dan mengembangkan produk atau media pembelajaran. Media 

pembelajaran tersebut tidak hanya digunakan pada satu Sekolah 

saja, tetapi bisa digunakan di Sekolah lainya.  

                                                           
3
 Siti Anisatun Nafi‟ah, Model-model Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SD/MI..., 46-47. 
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Berdasarkan hasil observasi serta wawancara pada saat 

pra penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 29 

Desember 2020 di Sekolah SD Negeri 5 Jatimulyo dan 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Bandar Lampung. Wawancara 

dilakukan dengan Ibu Dian S.Pd. I selaku wali kelas 1 di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Bandar Lampung dan Ibu 

Tumirah, S.Pd selaku wali kelas 1di SD Negeri 5 Jatimulyo.  

Terdapat permasalahan yang sama pada saat proses 

pembelajaran. Peneliti memperoleh informasi bahwa peserta 

didik ada beberapa kendala yang mempengaruhi proses 

pembelajaran. Adapun kendala yang menjadi penghambatnya 

ialah bahan ajar atau media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pembelajaran. Media yang tersedia di Sekolah dapat 

dikatakan masih kurang mendukung penyampaian materi atau 

masih kurang bervariatif terutama pada media pembelajaran 

visual. Misalnya seperti gambar, foto, bagan, grafik, diagram, 

poster, peta dan lainya. Terutama pada media pembelajaran 

Bahasa Indonesia membaca cerita, pendidik masih 

menggunakan buku paket yang bagian ceritanya difotocoy 

kemudian dibagikan ke peserta didik dan penyajian materinya 

kurang menarik, bahkan gambar yang tersedia hanya 

digambarkan secara umum, membuat peserta didik kesulitan 

dalam memahami isi cerita tersebut. Pada saat peneliti 

melakukan wawancara terdapat media pembelajaran yang 

digunakan untuk membaca cerita tetapi isi dari media tersebut 

kebanyakan tulisan dan gambarnya monoton sehingga minat 

peserta didik untuk membaca sangat kurang dan mengakibatkan 

memampuan membacanya sangat rendah. Berikut media yang 

digunakan pendidik pada saat proses pembelajaran. 
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(Buku dan Media yang digunakan pendidik membaca cerita)  

 

Oleh karena itu, media yang diperlukan harus berupa 

media yang nyata atau konkret, serta mampu memberikan 

gambaran bentuk contoh yang sebenarnya, sehingga 

penyampaian materinya jelas dan tujuan pembelajaran bisa 

terlaksanakan. Pembelajaran Bahasa Indonesia sangatlah 

diminati oleh peserta didik, tetapi sebagian peserta didik masih 

belum memiliki kemampuan dalam membaca, sehingga 

menyebabkan proses belajarnya terhambat
4
.  

 

          Berdasarkan permasalahan yang diperoleh dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia didua Sekolah tersebut, 

masalah yang paling menonjol dan penting untuk peneliti 

selesaikan adalah media pembelajaran. Karena menurut peneliti 

                                                           
4  Hasil Wawancara Dengan Pendidik Wali Kelas 1 (15 Desember 2020).  
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media merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam 

membantu proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 

bercerita dijadikan salah satu langkah pertama yang digunakan 

oleh pendidik sebagai dasar untuk melatih peserta didik dalam 

keterampilan berbicara. Namun, sering kali peserta didik 

merasa kesulitan dalam bercerita, karena pendidik 

menggunakan media pembelajaran bercerita yang kurang tepat, 

hanya memanfaatkan buku cetak yang tersedia. Bahkan 

seringkali peserta didik menjadi bosan dengan media yang 

mereka gunakan. Dalam hal ini penggunaan media 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang digunakan masih relatif 

sederhana. Situasi seperti ini sebaiknya pendidik menggunakan 

media pembelajaran yang bervariasi, menarik dan inovatif. 

Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam 

mengembangkan kemampuan belajarnya. Oleh karena itu, 

pendidik dituntut kreatif dalam menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, dan 

harus didukung oleh sarana prasarana yang menunjang dalam 

proses pembelajaran berlangsung, supaya peserta didik menjadi 

lebih tertarik dan antusias menerima pelajaran. Khususnya 

dalam meningkatkan kemampuan membaca. Media 

pembelajaran yang menarik tentu saja akan membuat peserta 

didik fokus dalam belajar. Meningkatkan rangsangan ingin tahu 

yang tinggi. Membangkitkan motivitas dalam belajar yang 

menyenangkan dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. 

Media merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran 

yaitu mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam 

proses belajar mengajar secara langsung. Keterbatasanya media 

yang dapat diperoleh peserta didik dari Sekolah, membuat 

kemampuan dalam membacanya menurun.  

          

Penggunaan media pembelajaran hanya terpaku pada 

penyediaan buku cetak yang dimiliki Sekolah, belum adanya 

media pembelajaran yang lain seperti pop-up book dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas satu. Hal ini menjadi 

alasan peneliti untuk mengembangkan bahan ajar atau media 
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pembelajaran pop-up book yang dapat digunakan peserta didik 

dalam meningkatkan kemampuan membacanya.  

 

Media merupakan salah satu faktor yang mendukung 

keberhasilan proses pembelajaran di Sekolah. Karena dapat 

membantu proses penyampaian informasi dari pendidik kepada 

peserta didik dan sebaliknya. Media pembelajaran dapat 

meningkatkan motivtas, daya pikir, minat, dan pemahaman 

peserta didik terhadap materi pembelajaran yang sedang 

dibahas atau mempertahankan perhatian peserta didik terhadap 

materi yang sedang dibahas
5
. Penggunaan media secara kreatif 

akan memperlancar dan meningkatkan efesiensi pembelajaran, 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Media pembelajaran 

yang baik adalah media pembelajaran yang benar-benar 

fungsional dalam arti cocok dengan tujuan pembelajaran. Media 

berfungsi untuk menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Media pembelajaran yang digunakan bukan hanya sekedar 

pelengkap proses pembelajaran, tetapi benar-benar merangsang 

peserta didik untuk berlatih. Dengan media, peserta didik 

berlatih menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan 

berbagai variasinya. Kemampuan menangkap ilmu khususnya 

dalam membaca cerita yang dimiliki setiap peserta didik 

berbeda-beda. Ada yang hanya membaca saja sudah memahami 

cerita, ada juga yang harus dengan keterangan orang lain 

(pendidik), atau dengan cara mendengarkan. 

 

Belakangan ini, muncul sebuah karya seni yang berupa 

gambar dan diimplementasikan dalam bentuk tiga dimensi (3D). 

Sebagian orang sudah mengenal karya tersebut dengan sebutan 

pop-up book. Pop-up book merupakan sebuah buku yang 

mempunyai ojek-objek yang indah, di dalamnya menampilkan 

potensi untuk bergerak dan tampilan gambar yang dapat berdiri 

jika dibuka, maka akan muncul gambar-gambar atau tulisan 

                                                           
5 Nurul Hidayah, Diah Rizki Nur Khalifah, Pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia Untuk Sekolah Dasar, edisi I, (Yoygakarta: Penerbit Pustaka 

Pranala, 2019), 71-72. 
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yang timbul (tiga dimensi) memberikan visualisasi atau ilustri 

dunia sekelilingnya.  Pop-up book merupakan sebuah buku 

yang memiliki bagian sisinya dapat bergerak atau memiliki 

unsur tiga dimensi.  Media pop-up book dapat memberikan 

visualisasi cerita yang lebih menarik, mulai dari tampilan 

gambar yang dapat bergerak ketika halamanya dibuka
6
.  

 

         Media pop-up book dikembangkan sebagai ilustrasi tiga 

dimensi, sehingga dapat menunjang dan mempermudah siswa 

dalam proses pembelajaran membaca cerita. Pemilihan media 

pop-up book dalam pembelajaran membaca cerita, karena dapat 

menarik perhatian semua kalangan khusunya pada anak-anak. 

Media pop-up book ini dapat membuat peserta didik lebih 

tertarik, semangat, bahkan lebih aktif pada saat proses 

pembelajaran. Media buku cerita bentuk 3D atau yang sering 

disebut pop-up book  dapat menarik pusat perhatian bagi peserta 

didik. Peserta didik yang pada mulanya cuek pada cover atau 

buku sampul, namun setelah mereka membuka halaman 

pertama akan terkejut. Gambar yang tiba-tiba muncul dari pop-

up book menambah rasa yang mengejutkan. Selain itu, 

menariknya lagi setiap halaman yang dibuka terdapat gambar 

3D yang berbeda-beda, begitupun mereka akan lebih penasaran 

dengan cerita yang terdapat pada buku tersebut. Membaca cerita 

menggunakan pop-up book merupakan kegiatan yang efektif 

dalam menarik perhatian peserta didik untuk mengusir rasa 

bosan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Memudahkan 

peserta didik dalam meningkatkan kemampuan membaca 

mereka. 

        Manfaat dari buku pop-up ialah media ini dapat digunakan 

sebagai media untuk menanamkan kecintaan anak terhadap 

membaca. Membaca cerita menggunakan pop-up book 

merupakan kegiatan yang efektif dalam menarik perhatian 

                                                           
6
 Erlita Ramadhani Pangestiti “Pengembangan Media Pop Up Book Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Anak Kelompok B Di TK Al-Husna Kecamatan 

Patrang Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2017-201” (Skripsi, Jember: 

Universitas Jember, 2018),  4.  
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peserta didik untuk mengusir rasa bosan ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Dibandingkan dengan buku cerita 

anak yang biasanya, buku pop-up dapat lebih memberikan 

kenikmatan dalam membaca cerita. Dalam menikmati buku 

pop-up, anak tidak hanya membaca sebuah cerita, mereka dapat 

berinteraksi dengan cerita yang disampaikan dalam buku dan 

ikut aktif sebagai pelaku, baik itu melalui sentuhan, 

pengamatan, atau  melalui suara yang disajikan dalam buku 

pop-up. Unsur kejutan yang dimiliki buku pop-up dapat 

menumbuhkan rasa penasaran peserta didik terhadap kelanjutan 

suatu cerita sehingga membuat anak semakin gemar untuk 

membaca.  

         Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan 

pendidik wali kelas satu bidang studi Bahasa Indonesia didua 

Sekolah, dikatakan bahwa media pembelajaran pop-up book 

belum pernah digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, pengembangan media pop-up book ini diharapkan 

mampu memberikan solusi yang sangat tepat dari berbagai 

permasalahan di atas, serta membantu peserta didik dalam 

meningkatkan kemampuan membaca cerita pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia.  

          Berdasarkan masalah yang terpapar di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran dengan 

judul yaitu “Pengembangan Media Pop-Up Book Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Cerita Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 1 SD/MI”. Peneliti 

berharap dengan dikembangkannya media pop-up book ini 

membuat peserta didik menjadi lebih efektif dalam belajar, serta 

dapat meningkat kemampuan membaca. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

dapat diidentifikasikan berbagai masalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran yang digunakan kurang menarik dan 

inovatif. 



 
 
12 

2. Media yang digunakan hanya buku paket yang diperoleh 

dari pemerintah. 

3. Belum tersedianya media pembelajaran pop-up book. 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Pengembangan Media Pembelajaran Pop-Up Book Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Cerita Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas 1 SD/MI”. 

D. Rumusan Masalah  

     Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan media pop-up book dalam 

meningkatkan kemampuan membaca cerita mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas 1 SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan media pop-up book dalam 

meningkatkan kemampuan membaca cerita mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas 1 SD/MI? 

3. Bagaimana respon pendidik dan peserta didik terhadap 

media pop-up book dalam meningkatkan kemampuan 

membaca cerita mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 

SD/MI? 

 

E. Tujuan Pengembangan 

      Penelitian ini memiliki tujuan pengembangan diantaranya 

sebagai berikut:  

1. Mengembangkan media pop-up book dalam meningkatkan 

kemampuan membaca cerita mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 1 SD/MI. 

2. Mengetahui kelayakan media pop-up book dalam 

meningkatkan kemampuan membaca cerita mata 

pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD/MI. 

3. Mengetahui respon respon pendidik dan peserta didik 

terhadap media pop-up book dalam meningkatkan 

kemampuan membaca cerita mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 1 SD/MI. 
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F. Manfaat Pengembangan 

       Penelitian ini memiliki beberapa manfaat seperti yang 

telah diuraikan sebelumnya dan dimaksudkan agar manfaat bagi 

banyak orang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

secara  teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Pengembangan media pop-up book ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan, dan 

sebagai pedoman atau acuan bagi penelitian selanjutnya. 

Serta menumbuhkan minat dan motivasi belajar peserta 

didik dalam meningkatkan kemampuan membaca cerita di 

Sekolah Dasar ataupun Madrasah Ibtidaiyah. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pendidik  

1) Sebagai sumber media pembelajaran bagi pendidik 

khususnya untuk membaca cerita. 

2) Dapat membantu dan mempermudah pendidik 

dalam menyampaikan materi pembelajaran yang 

menarik dan kondusif. 

3) Mendapat inovasi baru dalam mengajar. 

4) Menambah variasi baru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran pada peserta didik. 

b. Bagi peserta didik 

1)  Peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan 

minat dalam membaca cerita. 

2)  Peserta didik diharapkan dapat memahami dan 

mempermudah dalam menerima materi    pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

3)  Peserta didik mendapatkan pengalaman belajar 

yang bervariasi. 

4) Peserta didik dapat berimajinasi melalui media 

pembelajaran pop-up book.  

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai bahan ajar yang dapat digunakan sebagai 

sumber media pembelajaran pop-up book yang 
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dapat digunakan khususnya untuk meningkatkan 

kemampuan membaca cerita. 

2) Memberikan saran dan masukan dalam 

meningkatkan kemampuan membaca cerita peserta 

didik melalui media pop-up book. 

3) Memberikan nilai tambah ang positif bagi sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

1) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait 

media pembelajaran khususnya media 

pembelajaran pop-up book. 

2) Sebagai sumber informasi dan referensi dalam 

melaksanakan penelitian pengembangan. 

3) Sebagai aplikasi teori yang diperoleh dari bangku 

kuliah dengan pengalaman konkrit di lapangan. 

4) Sebagai bahan bacaan untuk menambah sumber 

wawasan khususnya pada pengembangan pop-up 

book.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Erlita Ramadani 

Pangestiti dengan judul “Pengembangan Media Pop-up 

Book Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Anak 

Kelompok B di TK Al-Husna Kecamatan Patrang 

Kabupaten Jamber Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa media Pop-up Book dikategorikan valid 

dan masuk dalam kriteria “Layak” Persamaan terletak pada 

media pembelajaran yang dikembangkan yaitu pop-up book 

perbedaan dari penelitian ini terletak pada meningkatkan 

kemampuan membaca untuk jenjang TK, sedangkan 

penelitian ini untuk jenjang Sekolah Dasar
7
.  

                                                           
7 Erlita Ramadani Pangiestiti, Jurnal Pengembangan Media Pop-Up Book 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Anak Kelompok B Di TK Al-Husna 

Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2017-2018. 
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2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Putri Rahayu Ningsih 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up 

Book  Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV SD/MI”. 

Berdasarkan hasil yang dengan katagori sangat layak. 

Persamaan dari penelitian ini terletak pada media 

pembelajaran yang dikembangkan yaitu pop-up book dan 

perbedaan terletak pada kompetensi yang dikembangkan
8
. 

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Alifatul Hanifah 

dengan judul “Pengembangan Media Pop-Up Book Materi 

Bencana Banjir Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 

Siswa Kelas 1 MIN Sukosewu Gandusari Kabupaten 

Blitar”. Penelitian ini termasuk dalam kriteria yang sangat 

layak. Persamaan dari penelitian ini terletak pada media 

yang dikembangkan yaitu media pop-up book, perbedaan 

terletak pada kompetensi yang dikembangkan
9
. 

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Evi Khoiriyah dan Eka 

Yuliana Sari dengan judul “Pengembangan Media 

pembelajaran Pop-Up Book Pada Mata Pelajaran IPA Kelas 

III SDN 3 Junjung Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten 

Tulung Agung Tahun Ajaran 2017/2018”. Penelian 

pengembangan ini termasuk ke dalam kategori sangat layak 

diterapkan dalam pembelajaran. Persamaan dari penelitian 

ini terletak pada media yang dikembangkan yaitu media 

pop-up book. Adapun perbedaan dari peneliti kompetensi 

dan prosedur pengembangan yang digunakan dalam 

penelitian Evi dan Eka ialah 8 dari 10 langkah, sedangkan 

prosedur penelitian ini menggunakan 7 dari 10 langkah. 
10

     

5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Elisah Diah Dkk 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up 

                                                           
8 Putri Rahayu Ningsih,  Jurnal Pendidikan Pengembangan Media 

Pembelajaran Pop Up Book Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV SD/MI. 
9
 Alifatul Hanifah, Jurnal Pengembangan Media Pop-Up Book Materi 

Bencana Banjir Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Kelas 1 MIN 

Sukosewu Gandusari Kabupaten Blitar. 
10

 Evi Khoiriyah dan Eka Yuliana Sari, Jurnal Pengembangan Media 

pembelajaran Pop-Up Book Pada Mata Pelajaran IPA Kelas III SDN 3 Junjung 

Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulung Agung Tahun Ajaran 2017/2018. 
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Book  Pada Mata Pelajaran IPA Kelas III Sekolah Dasar”. 

Penelitian pengembangan media pembelajaran pop-up book 

ini valid dan layak digunakan. Persamaan dari penelitian 

terletak pada media yang dikembangkan,  perbedaan dari 

penelitian ini terletak pada kompetensi yang dikembangkan. 

Kemudian perbedaanya terletak model penelitian 

pengembangan, pada penelitian ini menggunakan model 

ADDIE sedangkan penelitian ini menggunakan model 

menurut Borg and Gall
11

. 

           

H. Sistematika Penulisan 

 Sistematika proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab, 

yaitu: 1) Pendahuluan, 2) Kajian Teori, 3) Metode Penelitian, 4) 

Hail dan Pembahasan 5) Penutup. Bab pertama yaitu 

pendahuluan yang memaparkan penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan pengembangan, manfaat pengembangan, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua yaitu berisi tentang landasan teori yang memiliki 

sutansi deskriptif teoritik dan teori-teori pengembangan model. 

Bagian bab ketiga yaitu metode penelitian, di dalam bab ini 

dipaparkan tepat dan waktu penelitian pengembangan, desain 

penelitian pengembangan, prosedur penelitian pengembangan, 

spesifikasi produk yang dikembangkan, subjek ujicoba 

penelitian pengembangan, instrumen penelitian pengembangan, 

uji coba produk, dan teknik analisis data. Bab empat dipaparkan 

deskripsi hasil penelitian pengembangan, analisis dan hasil 

ujicoba dan kajian produk akhir. Bab ke lima penutup, dalam 

bab ini dipaparkan kesimpulan penelitian dan rekomendasi. 

 

 

 

 

                                                           
11Elisah Diah dkk, Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up Book Pada 

Mata Pelajaran IPA Kelas III Sekolah Dasar, (Jurnal EDUTECH, Vol. 6 No. 2 P. 

212-221, 2018). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Pengembangan Model 

        Penelitian dan pengembangan lebih dikenal dengan istilah 

Research and Development (R&D). Penelitian dan 

pengembangan ialah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan sebuah produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut. Metode penelitian dan pengembangan atau 

dalam bahasa inggrisnya Research and Development (R&D) 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan 

penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji 

keefektifan produk tersebut. Jadi penelitian dan pengembangan 

bersifat longitudinal (bertahap nisa multy years). Peneltian 

Hibah Bersaing didanai oleh menghasilkan produk, sehingga 

metode yang digunakan adalah metode penelitian dan 

pengembangan
12

. 

 

Penelitian dan pengembangan (RND) dalam pendidikan 

merupakan proses yang diterapkan guna mengembangankan 

dan validasi produk pendidikan. Tahapan dari proses ini 

umumnya dinamakan dengan siklus R&D, yang mencakup 

penelaahan temuan penelitian yang berhubungan dengan produk 

yang hendak dikembangkan, pengembangan produk berpijak 

pada temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana 

akhirnya akan digunakan.
13

 Menurut Sugiyono, ia menjelaskan 

R&D merupakan sebagai metode penelitian yang secara 

sengaja, sistematis, yang bertujuan untuk mencaritemukan, 

                                                           
12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualititaif, Kualitatif, Dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), 407. 
13 Asep Kurniawan Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2018), 27. 



 
 
18 

merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, 

menguji keefektifan produk, model/strategi/cara, jasa, prosedur 

tertentu yang lebih unggul, baru, efektif, efesie, produktif, dan 

bermakna
14

.  

 

Penelitian dan pengembangan menurut Kelin (2010) 

dalam bidang pembelajaran menyatakan bahwa penelitian 

sekarang dinamakan Design and Development Research. 

Sebelumnya dinamakan development research. Design and 

Development Research adalah, “the systematic study of design, 

development and evaluation processes with the aim of 

establishing an empirical basis for the creation of instructional 

and noninstructional product and tool and new or enhanced 

model that goveern their development”. Perancangan dan 

penelitian pengembangan adalah kajian yang sistematis tentang 

bagaimana membuat rancangan suatu produk, 

mengebangkan/memproduksi rancangan tersebut, dan 

mengevaluasi kinerja produk tersebut, dengan tujuan dapat 

diperoleh data yang empiris yang dapat digunakan sebagai dasar 

untuk membuat produk, alat-alat dan model yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran atau nonpelajaran. Terdapat 

beberapa istilah tentang penelitian dan pengembangan. Borg 

and Gall menggunakan nama Research and Development/ R&D 

yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian dan 

pengembangan. Richey dan Kellin, menggunakan nama Design 

and Development Research yang dapat diterjemahkan menjadi 

perancang dan penelitian pengembangan. Thiaragan 

menggunakan model 4D yang menggunakan singkatan dari 

Define, Design, Development and Disseminatio, Dick and Carry 

menggunakan istilah ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation), dan Development Research, yang 

dapat diterjemahkan menjadi penelitian pengembangan
15

.  

 

                                                           
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kualititaif, Kualitatif, dan R&D, edis II, 

(Bandung: Alfabeta, 2019), 396. 
15 Sugiyono, Metode Penelitian ... 394-395. 
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Dari paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

metode penelitian dan pengembangan merupakan salah satu 

penelitian yang mengembangkan suatu produk yang sudah ada 

kemudian dimodivikasi atau membuat produk baru dan menguji 

keefektifan produk tersebut. 

1. Jenis-jenis Model Pengembangan 

    Dalam model pengembangan terdapat jenis-jenis di 

dalamnya, berikut adalah jenis-jenis model pengembangan: 

a. Model Pengembangan Borg and Gall  

  Penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

menggunakan prosedur pengembangan Borg and Gall 

memiliki 10 langkah sebagai berikut. 1) potensi dan 

masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) 

validasi desain, 5) revisi desain, 6) rujicoba produk, 7) 

revisi produk, 8) ujicoba pemakaian, 9) revisi produk, 10) 

produksi masal. Berikut di bawah ini model 

pengembangan menurut Borg and Gall dalam bentuk 

gambar. 

 

 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Borg and Gall 
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Langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan pada gambar di atas dapat diberikan 

penjelasan sebagai berikut:  

a) Potensi dan Masalah, peneliti dapat berangkat 

dari adanya potensi atau masalah. Potensi 

adalah segala sesuatu yang bila 

didayagunakan akan memiliki nilai tambah.  

Untuk melakukan analisis kebutuhan ada 

beberapa kriteria yang terkait dengan 

urgensi pengembangan. 

b) Mengumpulkan informasi/data, setelah 

potensi dan masalah dapat ditunjukan secara 

faktual dan uptode, maka selanjutnya perlu 

dikumpulkn berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan 

produk tertentu yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut. Di sini 

diperlukan metode penelitian sendiri. 

Metode apa yang akan digunakan untuk 

penelitian tergantung permasalahan dan 

ketelitian tujuan yang ingin dicapai. 

c) Desain Produk, produk yang dihasilkan dalam 

penelitian. Research and Development 

bermacam-macam. Dalam bidang teknologi, 

oientasi prosuk teknologi yang dapat 

dimanfaatkan untuk kehidupan manusia 

adalah produk yang berkualitas, hemat 

enerji, menarik, harga murah, bobot ringan, 

ergonomis, dan bermanfaat ganda. (contoh 

komputer yang canggih bisa berfungsi untuk 

pengetikan gambar, anaisis, berbagai TV, 

Tape, Camera Telpon dll). 

d) Validasi Desain, validasi desain merupakan 

proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini metode 

mengajar baru secara rasional akan lebih 
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efektif dari yang lama atau tidak. Validasi 

produk dapat dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar atau tenaga 

ahli yang sudah berpengalaman untuk 

menilai produk baru yang dirancang 

tersebut.  

e) Revisi Produk, setelah desain produk dan 

diujicoba, divalidasi melalui diskusi dengan 

pakar dan para ahi lainya, maka akan dapat 

diketahui kelemahanya. Kelemahan tersebut 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan 

cara memperbaiki desain. Yang bertugas 

memperbaiki desain adalah penelitian yang 

mau menghasilkan produk tersebut. 

f) Ujicoba Produk, ujicoba tahap awal dilakukan 

dengan simulasi penggunaan metode 

pembelajaran. Setelah disimulasikan, maka 

dapat diujicobakan pada kelompok yang 

terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan 

untuk mendapatkan informasi apakah 

metode pembelajaran baru tesebut lebih 

efektif dan efisien dibandingkan metode 

pembelajaran yang lama atau yang lain. 

g) Revisi Produk, revisi produk ini dilakukan, 

apabila dalam pemakaian dalam lembaga 

pendidikan yang lebih luas dapat 

kekurangan dan kelemahan. Dalam uji 

pemakaian, sebaiknya pembuat produk 

selalu mengevaluasi bagaimana kinerja 

produk dalam hal ini adalah metode 

mengajar      

h) Ujicoba Pemakaian, setelah pengujian 

terhadap produk berhasil, dan mungkin ada 

revisi yang tidak terlalu penting, maka 

selanjutnya produk yang berupa metode 

mengajar baru tersebut diterapkan dalam 
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lingkup lembaga pendidikan yang luas. 

Dalam operasinya, metode baru tersebut, 

tetap harus dinilai kekurangan atau 

hambatan yang muncul guna untuk 

perbaikan lebih lanjut. 

i) Revisi Produk, tahap revisi ini, mengacu pada 

pendapat peserta didik atau respon pendidik 

terhadap media yang dikembangkan yang 

akan diujicobakan. Apabila produk 

mendapatkan respon bagus dan menarik, 

maka dapat dikatakan media tersebut telah 

berhasil dikembangkan dan menghasilkan 

produk akhir yang siap dan layak untuk 

dipakai sebagai sarana pembelajaran. 

j) Pembuatan Produk Masal, pada produk 

teknologi dapat dibuat produk masal. 

Pembuatan produk masal ini dilakukan 

apabila produk yang telah diujicoba 

dinyatakan efektif layak untuk produk 

masal
16

. 

 

b. Model Pengembangan ADDIE 

Model penelitian dan pengembangan media 

instuksional menurut robert Maribe atau lebih dikenal dengan 

model ADDIE. Terdapat 5 langkah dalam penelitian 

pengembangan ini sebagai berikut: 1) Analysis, 2) Design, 3) 

Development, 4) Implementation, 5) Evaluation
17

. Berikut 

model pengembangan ADDIE dalam bentuk gambar. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualititaif, Kualitatif, Dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), 409. 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., 200. 
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Gambar 2.2 Model ADDIE 

 

Prosedur penelitian dan pengembangan 

memaparkan langkah-langkah dalam model 

pengembangan ADDIE sebagai berikut:  

1) Analysis (analisis) tahap ini meliputi kegiatan sebagai 

berikut: a) melakukan analisis kompetensi yang 

dituntut kepada siswa. b) melakukan analisis 

krakteristik siswa tentang kapasitas belajarnya, 

pengetahuan, sikap yang telah dimiliki siswa serta 

aspek lain yang terkait. c) melakukan analisis materi 

sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

2) Design (Perancangan) tahap ini dilakukan dengan 

kerangka acuan sebagai berikut: a) untuk siapa 

pembelajaran dirancang? b) kemampuan apa yang 

anda inginkan untuk dipelajari? c) bagaimana materi 

pelajaran atau keterampilan dapat dipelajari dengan 

baik?. Pertanyaa tersebut mengacu pada 4 unsur 

Training implementation, 

tools in place, observation. 
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capabilities. 
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behavior, results 

EVALUATE 



 
 
24 

penting dalam perancangan pembelajaran, yaitu siswa, 

tujuan, metode dan evaluasi. Berdasarkan pertanyaan 

tersebut, maka dalam merancang pembelajaran 

difokuskan pada 3 kegiatan, yaitu pemilihan materi 

sesuai dengan karakteristik siswa dan tuntutan 

kompetensi, strategi pembelajaran, bentuk dan metode 

asesmen dan evaluasi. 

3) Development (Pengembangan) tahap ini merupakan 

proses dimana segala sesuatu yang dibutuhkan atau 

yang akan mendukung semuanya harus disiapkan. 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah penyusunan 

modul, pembuatan gambar-gambar, pengetikan dan 

pemberian warna. Hasil desain media pembelajaran 

pada prototype satu hasil pengembangan kemudian 

divalidasi oleh ahli materi, ahli bahasa dan desain 

yang berkompeten dibidangnya. Tanggapan dan saran 

dari para pakar terhadap produk yang telah dibuat, 

ditulis pada lembar validasi yang telah disiapkan 

sebagai bahan untuk revisi. Hasil revisi yang sudah 

divalidasi ulang oleh ahli materi, ahli bahasa dan 

desain selanjutnya dijadikan sebagai prototype dua 

dan siap diterapkan. 

4) Implementation (Penerapan) tahap ini hasil 

pengembangan diujicobakan untuk mengetahui 

kemenarikan dan keefektifan dalam pembelajaran. Uji 

coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 

dari siswa mengenai media pembelajaran yang 

dikembangkan apakah sudah menarik atau belum. 

Untuk diuji coba produk dilakukan 2 cara yaitu uji 

perorangan dan uji coba skala kecil. Setelah 

didapatkan data hasil angket responden siswa maka 

data tersebut diolah kemudian dianalisis untuk tahap 

evaluasi
18

. 

 

                                                           
18

 Benny A. Pribadi, Desain dan Pengembangan Program Pelatihan 

Berbasi Kompetensi, (Jakarta: Kencana, 2020), 29. 
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c. Model Pengembangan ASSURE 

Model pengembangan ini memiliki tujuan untuk 

memanfaatkan media dan teknologi dalam menciptakan 

proses pembelajaran yang diinginkan. Berikut adalah 

langkah-langkah yang harus dilakukan pada model 

pengembangan ASSURE: 1) melakukan analisis karakter 

siswa (analyze learner), 2) menetapkan tujuan 

pembelajaran (state objectives), 3) memilih media dan 

metode pembelajaran dan bahan ajar (select method, 

media, and materials), 4) memanfaatkan bahan ajar 

(utilize materials), 5) melibatkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran (require learners participation) dan, 6) 

mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran 

(evaluate and revise). Berikut model pengembangan 

ASSURE dalam bentuk gambar. 

 

  

 

 

 

 

               

 

 

 

Gambar 2.3 Model Assure
19

 

d. Model Pengembangan Dick and Carey 

Model pengembangan ini adalah model yang 

paling banyak digunakan oleh desainer pembelajaran dan 

pelatihan. Salah satu dari model penelitian dan 

                                                           
19 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar..., 

298. 
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pengembangan pendidikan yang paling luas digunakan 

adalah model pendekatan sistem yang dirancang oleh 

Walter Dick dan Lou Carey. Ada sepuluh yang 

dimasukan dalam versi siklus R&D. Langkah-langkah 

pada model pengembangan ini adalah sebagai berikut: 1) 

mengidentifikasi tujuan pembelajaran, 2) melakukan 

analisis instruksional, 3) analisis karakteristik siswa dan 

konteks pembelajaran, 4) merumuskan tujuan 

pembelajaran khusus, 5) mengembangkan alat atau 

instrumen penilaian, 6) mengembangkan strategi 

pembelajaran, 7) mengembangkan dan memilihi bahan 

ajar, 8) merancang dan mengembangkan evaluasi 

formatif, 9) melakukan revisi terhadap program 

pembelajaran, dan 10) merancang dan mengembangkan 

evaluasi sumatif
20

. Berikut model Dick and Carey dalam 

bentuk gambar. 

Gambar 2.4 Model Dick and Carey
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Benny A. Pribadi, Desain dan Pengembangan Program Pelatihan 

Berbasi Kompetensi, (Jakarta: Kencana, 2020), 66-67. 
21 Ibid. 
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Langkah pertama melibatkan pendefinisian tujuan untuk 

program pembelajaran atau produk, yang sering memasukan 

suatu analisis kebutuhan. Langkah 2 dan 3 dapat muncul 

berurutan dan berbarengan. Dalam langkah kedua, analisis 

instruksional dilakukan untuk mengidentifikasi keterampilan-

keterampilan khusus, prosedur, dan tugas-tugas belajar yang 

dilibatkan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran. 

Langkah ketiga dirancang untuk mengidentifikasi entry 

keterampilan dan sikap peserta didik, karakteristik latar 

pembelajaran, dan karakteristik latar di mana pengetahuan dan 

keterampilan baru digunakan. Langkah keempat melibatkan 

penerjemahan kebutuhan dan tujuan pembelajaran ke dalam 

tujuan perilaku spesifik. Tujuan perilaku mengarahkan pada 

suatu cara untuk mengomunikasikan tujuan-tujuan program 

pembelajaran atau produk pada level-level yang berbeda dengan 

jenis-jenis stakeholder yang berbeda. Tujuan-tujuan perilaku 

juga menyediakan dasar-dasar untuk perencanaan item-item tes 

yang persis, bahan-bahan ajar, dan sistem penyampaian 

pembelajaran.  

Langkah kelima, instrumen penilaian dikembangkan. 

Instrumen-instrumen ini dihubungkan secara langsung dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang dikhususkan dalam tujuan-

tujuan perilaku. Pada langkah keenam strategi pembelajaran 

khusus dikembangkan untuk membantu siswa dengan upaya 

mereka untuk memperoleh setiap tujuan perilaku. Langkah 

ketujuh melibatkan pengembangan materi pembelajaran, yang 

mungkin mencakup bahan-bahan cetakan seperti buku teks dan 

manual pelatihan guru, atau media lain seperti kaset audio atau 

sistem video interaktif. Jika rancangan pembelajaran 

mengkhususkan seorang guru, rancangan-rancangan 

pembelajaran atau pedoman-pedoman pembelajaran oleh orang 

ini juga dikembangkan sebagai bagian dari langkah ketujuh. 

Langkah kedelapan, sembilan dan sepuluh dari model 

Dick and Carey melibatkan oleh Michael Scriven dirumuskan 

dalam praktik sebagai evaluasi yang melayani dua fungsi yang 
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berbeda. Evaluasi formatif dilakukan oleh pengembangan 

selama program atau produk dalam proses pengembangan, 

untuk mendukung proses peningkatan keefektifannya. Dalam 

situasi yang sama, evaluasi formatif dilakukan sebagai 

pengganti yang dapat mengarah pada suatu pengambilan 

keputusan untuk menghentikan pengembangan selanjutnya. 

Evaluasi summatif dilaksanakan untuk menentukan efektivitas 

program akhir, khususnya bila dibandingkan dengan program-

program lain yang sejenis. Jenis evaluasi ini biasanya dilakukan 

oleh individu-individu lain selain pengembang program
22

.  

B. Deskripsi Teoritik 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Pada hakikatnya pembelajaran ialah sesuatu usaha 

sadar pendidik/pengajar untuk membantu peserta didik 

atau anak didiknya, supaya mereka bisa belajar sesuai 

dengan kebutuhan serta minatnya. Dengan kata lain 

pembelajaran merupakan usaha-usaha yang terencana 

dalam manipulasi sumber-sumber belajar terbentuknya 

proses belajar peserta didik
1
. Aktivitas pembelajaran 

memerlukan alat bantu yang digunakan selaku media 

dalam pembelajaran. Media pembelajaran merupakan 

salah satu alat bantu perantara dalam proses belajar 

mengajar.  

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang 

secara harfiah berarti „tengah‟ perantara atau pengantar. 

Dalam bahasa Arab media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Secara pengertian khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 

                                                           
22 Benny A. Pribadi, Desain dan Pengembangan Program Pelatihan 

Berbasi Kompetensi..., 68. 
1
 Cecep Kustandi, Daddy Darmawan, Pengembangan Media Pembelajaran, 

edisi I, (Jakarta: Kencana, 2020), 3.  



 
 

29 

verbal
2
. Adapun pengertian lain menurut beberapa para 

ahli sebagai berikut: 

1. Sadiman mengemukakan bahwa media 

pembelajaran merupakan perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. 

2. Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media 

merupakan apabila dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat peserta didik 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

atau sikap. 

3. AECT (Association for Education Commucation 

and Teknology) mendefinisikan bahwa media 

sebagai bentuk yang digunakan untuk proses 

penyaluran informasi. 

4. Heinich dan kawan-kawan mengemukakan istilah 

medium sebagai perantara yang mengantar 

informasi antara sumber dan penerima. Jadi, 

televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar 

yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan 

sejenisnya adalah media.
3
 

 Media pembelajaran merupakan fasilitas perantara 

dalam proses pendidikan. Media pembelajaran meliputi 

seluruh sesuatu yang bisa membantu pendidik dalam 

mengantarkan materi pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan motivasi, energi pikir, serta pemahaman 

peserta didik terhadap materi pembelajaran yang sedang 

dibahas atau mempertahankan perhatian peserta didik 
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terhadap materi yang dibahas
4
. Media ialah segala 

sesuatu yang dapat diindra yang berperan selaku 

perantara atau fasilitas/alat untuk proses komunikasi 

dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, 

media yang digunakan untuk memperlancar komunikasi 

belajar mengajar disebut media pembelajaran. Media 

yang dirancang oleh pendidik, dapat bebentuk media 

elektronik, media cetak, baga (chart), peta/globa, gambar 

cerita, miniatur, LKS dan lainya
5
. Dalam menciptakan 

suasana pembelajaran yang kondusif dan mengasikan, 

media pembelajaran selaku aspek utama buat 

membenarkan keberhasilan serta atensi peserta didik 

dalam proses pembelajaran berlangsung. Media 

pembelajaran yakni segalah alat atau bahan yang bisa 

menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi
6
. 

Media pembelajaran sebagai potensi belajar yang 

berupa kebendaan ialah salah satu alat komunikasi yang 

dipandang bisa lebih mengaktifkan kegiatan 

pembelajaran. Dengan menggunakan bahasa, seseorang 

dapat menanggapi suatu fenomena, tetapi dengan media 

bisa meringankan dan mempercepat pemahaman. Jika 

dalam kegiatan pembelajaran menggunakan bahasa dan 

media, maka materi pembelajaran bisa lebih mudah 

dipahami oleh siswa. Media pembelajaran bersifat 

melengkapi bagi keberhasilan proses dalam perolehan 

hasil peserta didik. Untuk itu, supaya terlaksananya 

pembelajaran dengan baik, media pembelajaran mesti 

sesuai dengan tujuan, metode, materi, evaluasi dan 
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tingkat kemampuan peserta didik. Dengan demikian, 

penggunaanya memerlukaan proses seleksi dari pendidik, 

ialah didahului dari mengetahui ragam jenis media, 

memilih dan menentukan media, kemudian 

mengoperasionalkan dalam kegiataan pembeajaran
7
. 

Berdasarkan paparan di atas peneliti 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran ialah suatu 

alat peraga atau fasilitas yang membantu pendidik 

metransfer suatu pesan kepada peserta didik, dalam  

menyampaikan suatu materi pembelajaran. Media 

pembelajaran juga ialah sarana prasarana terpenting 

untuk mewujudkan suatu tujuan pembelajaran 

berlangsung yang mampu meningkatkan minat serta 

antusias peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media yang tepat dalam suatu pembelajaran 

akan sangat membantu efektivitas penyampaian materi 

pembelajaran. 

 

b. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

            Gerlach & Ely mengemukakan tiga ciri-ciri media 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

sebagai berikut. 

1) Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

     Ciri ini menggambarkan kemampuan media 

merekam, menyimpan, meletarikan, dan 

merekonstruksi, suatu peristiwa atau objek. Suatu 

peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali 

dengan media, seperti fotografi, videotape, audio tape, 

disket komputer, compactdisk, dan film. Suatu objek 

yang telah diambil gambarnya (direkam) dengan 

video atau video kamera dengan mudah dapat 

direproduksi dengan mudah kapan saja diperlukan. 

Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suatu 
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rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu 

waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal 

waktu. 

2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

              Transformasi suatu kejadian atau objek 

dimungkinkan karena media memiliki ciri 

manipulatif. Kjadian yang memakan waktu berhari-

hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu dua 

atau tiga menit dengan teknik pengambilan gambar 

time-lapse recording. Misalnya bagaimana proses 

larva menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-

kupu dapat dipercepat dengan teknk rekaman fotografi 

tersebut.  

3) Ciri Distributif (Distributive Property) 

     Ciri distributif dari media memungkinkan 

suatu objek atau kejadian ditranportasikan melalui 

ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut 

disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan 

stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai 

kejadian itu. Dewasa ini, distribusi media tidak 

hanya terbatas pada satu kelas atau beberapa kelas 

pada sekolah-sekolah di dalam suatu wilayah 

tertentu, tetapi juga media itu misalnya rekaman 

video, disket komputer dapat disebar keseluruh 

penjuru tempat yang diinginkan kapan saja
8
.  

 

c. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran ialah bahan ajar yang 

digunakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan 

untuk memudahkan, memperlancar komunikasi antara 

pendidik dan peserta didik, hingga proses pembelajaran 

berlangsung efektif dan berhasil dengan baik.  Adapun 

jenis-jenis media pembelajaran sebagai berikut: 
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1) Media Berbasis Manusia  

Manusia sebagai sumber belajar bisa juga dipakai 

sebagai media yang disebut dengan media berbasis manusia. 

Salah satu faktor penting dalam pembelajaran dengan media 

berbasis manusia adalah rancangan pelajaran yang interaktif. 

Dengan adanya manusia sebagai pemeran utama dalam 

proses belajar, kesempatan interaksi semakin terbuka lebar. 

Pelajaran interaktif yang terstruktur dengan baik tidak hanya 

lebih menarik tetapi juga memberikan kesempatan untuk 

percobaan mental dan pemecahan masalah yang kreatif. 

Pembelajaran ini juga mendorong partisipasi peserta didik. 

Jika hal ini digunakan dengan baik, akan dapat 

mempertinggi hasil belajar dan pengalihan pengetahuan. 

2) Media Gambar Buram 

       Gambar buram merupakan gambar dua dimensi yang 

menyajikan orang, tempat, atau sesuatu. Gambar dapat 

digunakan secara individual oleh siswa, ditempelkan di 

papan buletin atau papan tempel. Gambar buram dapat 

dilukis/digambar, dicetak, atau difoto dengan berbagai 

warna dan ukuran. Gambar dapat diperbanyak dalam bentuk 

pamflet, atau sebagai pelengkapan di dalam  buku. Cara 

seperti itu lebih efisien karena pada saat yang sama semua 

siswa dapat melihat pada gambar.  

3) Media Berbasis Cetakan 

        Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling 

umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, 

majalah dan lembaran lepas. Teks berbasis cetakan menuntut 

enam elemen yang perlu pada saat merancang, yaitu 

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

penggunaan spasi kosong.  Perencanaan pembelajaran harus 

berupaya untuk membuat materi dengan media berbasis teks 

ini menjadi interaktif. Beberapa teks yang digunakan untuk 

menarik perhatian pada media berbasis teks adalah warna, 

huruf dan kotak. Penggunaan garis bawah sebagai alat 

penuntun sedapat mungkin dihindari karena membuat kata 

itu sulit dibaca.    
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4) Media Berbasis Komputer 

        Komputer berperan sebagai manajer dalam proses 

pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer 

Managed Instruktion (CMI). Ada pula peran komputer 

sebagai pembantu tambahan dalam belajar, pemanfaatannya 

meliputi penyajian informasi isi materi pembelajaran, latihan 

atau kedua-duanya. Modus ini dikenal sebagai Computer 

Assisted Intruction (CAI). CAI mendukung pembelajaran 

dan pelatihan akan tetapi bukanlah penyampaian utama 

materi pelajaran. Komputer dapat menyajikan informasi dan 

tahapan pembelajaran lainya disampaikan bukan dengan 

media komputer. 

5) Media Berbasis Visual 

        Media berbasis visual memegang peran yang sangat 

penting dalam proses belajar. Media visual dapat 

memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual 

dapat pula menumbuhkan minat anak dan dapat memberikan 

hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia maya. 

Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada 

konteks yang bermakna dan anak harus berinteraksi dengan 

visual itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi
9
. 

  Visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang ingin 

disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam 

berbagai bentuk, seperti foto, gambar, ilustri, sketsa, grafik, 

bagan,chart, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih. Unsur-

unsur visual yang harus dipertimbangkan sebagai berikut. 

a. Kesederhanaan 

Secara umum, kesederhanaan itu mengacu pada jumlah 

elemen yang terkandung dalam suatu visualisasi. Jumlah 

elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa 

menangkap dan memahami pesan yang disajikan visual. 

Pesan atau informasi teks yang menyertai bahan visual, 

penggunaan kata harus dengan huruf yang mudah 

dipahami. 
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b. Keterpaduan  

Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat 

diantara elemen-elemen visual, ketika diamati akan 

berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus 

saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan, 

sehingga sajian visual itu merupakan suatu bentuk 

menyeluruh yang dapat dikenal dan dapat membantu 

pemahaman pesan serta informasi yang dikandungnya. 

c. Penekanan  

Meskipun penyajian visual dirancang sesederhana 

mungkin, namun sering kali konsep yang ingin disajikan 

memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang 

akan menjadi pusat perhatian siswa. 

d. Keseimbangan  

Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menepati ruang 

penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan 

meskipun tidak seluruhnya simetris. 

e. Bentuk  

Bentuk yang aneh atau asing bagi siswa, dapat 

membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, 

pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian 

pesan, informasi atau isi pelajaran perlu diperhatikan. 

f. Garis  

Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur, 

sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk 

mempelajari suatu urutan-urutan khusus. 

g. Tekstur  

Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan 

kesan kasar atau halus. Tekstur dapat  digunakan untuk 

penekanan suatu unsur seperti halnya warna. 

h. Warna  

Warna digunakan untuk memberikan kesan pemisah atau 

penekanan, atau untuk membangun keterpaduan
10

. 
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6) Media Berbasis Audiovisual 

         Media visual yang menggabungkan penggunaan suara 

memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. 

Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media 

audiovisual adalah penulisan naskah dan storyboard, yang 

memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan 

penilaian. Naskah menjadi bahan narasi disaring dari isi 

pelajaran yang kemudian disintesis ke dalam apa yang ingin 

ditunjukkan dan dikatakan. Naskah ini merupakan penuntun 

bagi produksi untuk memikirkan bagaimana video 

menggambarkan atau visualisasi materi pelajaran. Pada awal 

pelajaran media
11

. 

 

d. Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran ialah sarana dan prasarana untuk 

menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran. Media 

pembelajaran memegang peranan yang sangat penting dalam 

proses belajar mengajar. Ada tiga fungsi utama media 

pembelajaran yaitu: 

1) Motivasi minat dan tindakan, dimana media 

pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama 

atau hiburan. 

2) Menyajikan informasi, media pembelajaran dapat 

digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan 

sekelompok peserta didik. isi dan bentuk peyajian 

bersifat sangat umum, berfungsi sebagai pengantar, 

ringkasan dan laporan atau pengetahuan latar belakang. 

3) Memberikan intruksi.
12

 

 

Sedangkan menurut Levie dan Letz mengemukakan ada 

empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, 

yaitu: 
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1) 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 media visual dapat terlihat dari tingkat 

kenikmatan peserta didik ketika belajar (atau 

membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang 

visual dapat menggunggah emosi dan sikap peserta 

didik, misalnya informasi yang menyangkut masalah 

sosial atau ras. 

3) Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-

temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa 

lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau 

pesan yang terkandung dalam gambar. 

4) Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari 

hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan 

konteks untuk memahami teks membantu peserta didik 

yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan 

informasi dalam teks dan mengingatkan kembali. 

Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk 

mengakomondasikan peserta didik yang lemah dan 

lambat menerima serta memahami isi pelajaran yang 

disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal
13

.  

 

e. Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sangat berperan aktif dalam dunia 

pendidikan oleh karena itu media memiliki manfaat dalam 

proses pembelajaran sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian 

materi atau pesan dan informasi sehingga dapat 

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 

belajar. 
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b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dan lingkunganya, serta 

kemungkinan peserta didik untuk belajar sendiri-

sendiri sesuai dengan kemampuan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan 

indra, ruang, dan waktu. 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa 

di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan pendidik, 

masyarakat, dan lingkunganya misalnya melalui 

karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau 

kebun binatang
23

. 

 

f. Faktor-faktor Pemilihan Media 

Pada tingkat yang menyeluruh dan umum pemilihan 

media dapat dilakukan dengan pertimbangan faktor-faktor 

sebagai berikut: 

1) Hambatan pengembangan dan pembelajaran meliputi 

faktor-faktor dana, fasilitas dan peralatan yang 

tersedia, waktu yang tersedia, dan sumber-sumber 

yang tersedia (manusia dan material). 

2) Pensyaratan isi, tugas, dan jenis pembeajaran. Isi 

pelajaran beragam dari sisi tugas yang ingin dilakukan 

siswa, misalnya penghafalan, penerapan keterampilan, 

pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran dan 

pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori 

pembelajaran itu menuntut perilaku yang berbeda-

beda dan dengan demikian akan memerlukan teknik 

dan media penyajian yang berbeda pula. 

3) Hambatan dari sisi psesrta didik dengan 

mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan 
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awal, seperti membaca, mengetik dan menggunakan 

komputer, serta karakteristik siswa lainya. 

4) Pertimbangan lainya yaitu tingkat kesenangan dan 

keefektifannya. 

5) Pemilihan media sebaiknya mempertimbangan pula: 

a) Kemampuan mengakomodasi penyajian stimulus 

yang tepat (visual dan audio). 

b) Kemampuan mengakomondasikan respon peserta 

didik yang tepat (tertulis, audio, atau kegiatan 

fisik).  

c) Kemampuan mengakomondasi umpan balik. 

d) Pemilihan media utama dan media sekunder untuk 

penyajian informasi atau stimulus, dan untuk 

latihan dan tes (sebaiknya latihan dan tes 

menggunakan media yang sama), misalnya untuk 

tujuan belajar yang melibatkan penghafalan. 

6) Media sekunder harus mendapat perhatian karena 

pembelajaran yang berhasil menggunakan media yang 

beragam. Dengan menggunakan media yang beragam,     

peserta didik memiliki kesempatan untuk 

menghubungkan dan berinteraksi dengan media yang 

paling efektif sesuai dengan kebutuhan mereka secara 

perorangan
24

.  

 

2. Media Pop-up Book 

a. Pengertian Media Pop-up Book 

Media sangatlah berfungsi dalam pembelajaran untuk 

memudahkan pendidik mentrasfer materi kepada peserta 

didik. Media pembelajaran dibedakan menjadi media dua 

dimensi dan media tiga dimensi. Media pembelajaran tiga 

dimensi yakni media terlihat nyata atau berbentuk bentuk 

wujud dalam gambar tiga dimensi. Benda yang terlihat nyata 

atau gambar tiga dimensi dapat membantu peserta didik dalam 

memahami, membayangkan dan menganalisa wujud gambar. 
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Salah satu media pembelajaran yang mudah digunakan ialah 

media Pop-up Book ialah buku yang ketika dibuka dapat 

bergerak dan timbul atau mempunyai unsur tiga dimensi.  

 

Menurut G.F. Putri dkk media pop-up book merupakan 

suatu media berbentuk buku yang di dalamnya terdapat 

gambar-gambar tampak timbul. Buku pop-up apabila dibuka 

akan keluar gambar yang berunsur tiga  dimensi sehingga 

dapat menarik perhatian peserta didik. Media pop-up book 

dapat menghubungkan konsep-konsep yang terdapat pada 

gambar-gambar buku sehingga mampu membangkitkan 

imajinasu anak.
25

 Sedangkan menurut Dzuanda pop-up book 

adalah sebuah buku yang mempunyai bagian yang dapat 

begerak atau memiliki unsur tiga dimensi serta memberikan 

visualisasi cerita yang lebih menarik, mulai dari tampilan 

gambar yang dapat bergerak ketika halamanya dibuka.
26

 

“Pop-up book is a book that can display images with 

threedimensional effect arises when the book is opened and 

provide a unique stir effect when pulled on some parts” dari 

pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pop-up book 

merupakan suatu buku yang mempunyai dampak tiga dimensi 

pada saat dibuka dan memberikan efek visualisasi cerita yang 

menarik saat ditarik pada beberapa bagian
27

. Media belajar 

pop-up book diakui memiliki daya tarik tertentui untuk peserta 

didik karena mampu menyajikan visualisasi dengan bentuk-

bentuk yang dibuat dengan melipat, serta timbul sehingga 
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memberikan kejutan dan kekaguman untuk peserta didik pada 

saat membuka setiap halamannya
28

.  

Menurut paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

media pop-up book merupakan sebuah bahan ajar atau buku 

yang memiliki unsur berbentuk tiga dimensi. Media pop-up 

memiliki ciri khas tersendiri, yang mana di dalamnya terdapat 

bagian gambar-gambar yang dapat timbul atau berdiri. Media 

pop-up termasuk ke dalam media yang inovatif. Belajar 

menggunakan pop-up book diharapkan dapat meningkatkan 

minat belajar, semangat dalam belajar, serta menciptakan 

suasana belajar yang kondusif bagi pada peserta didik.  

 

b. Jenis-jenis Media Pop-up Book 

Pada pengembangan media pop-up book diperlukan 

beberapateknik. Media pembelajaran pop-up book memiliki 

jenis-jenis dalam diantaranya sebagai berikut: 

a. Transformation merupakan tampilan yang berupa 

potongan-potongan pop-up yang disusun secara 

vertikal.  

b. Volvelles merupakan bentuk tampilan yang 

menggunakan unsur lingkaran dalam pembuatanya. 

c. Peepshow merupakan tampilan yang tersusun dari 

rangkaian kertas yang disusun menjadi satu sehingga 

menciptakan ilusi kedalaman dan perspektif. 

d. Pull-tabs merupakan sebuah kertas geser atau bentuk 

yang dapat ditarik dan didorong untuk 

memperlihatkan gerakan gambaran baru. 

e. Corousel merupakan teknik yang menggunakan tali, 

pita atau kancing yang apabila dibuka dan dilipat 

kembali berbentuk benda yang komplek. 

f. Box and cyliender atau kotak dan silinder yaitu 

gerakan dalam bentuk kubus atau tabung yang 

                                                           
28 Meilia Safri, Sri Adelila Sari, and Marlina, Pengembangan Media Belajar 

Pop-Up Book Pada Materi Minyak Bumi, Jurnal Pendidikan Sains Indonesia (2017),  

108. 
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bergerak naik dari tengah halaman saat halaman 

dibuka
29

. 

 

c. Rancangan Pembuatan Media Pop-up Book  

Media pop-up book termasuk golongan media 

pembelajaran yang berupa buku atau media cetak yang di 

dalamnya terdapat teks cerita singkat dan bergambar. Isi 

gambar yang tersedia sesuai dengan alur cerita yang akan 

ditampilkan dalam media pop-up book. Media pop-up book 

bisa membantu meningkatkan kemampuan membaca pada 

peserta didik, karena peserta didik akan tertarik untuk 

membacanya, dengan ketertarikan tersebut dapat 

menumbuhkan minat serta daya tarik untuk membacanya. 

Pop-up book ialah media ajar atau bahan ajar yang pada saat 

dibuka bisa menampilkan bentuk tiga dimensi atau timbul. 

Buku pop-up ialah buku yang menggunakan bentuk tiga 

dimensi yang merupakan potongan, tempelan, dan lipatan 

suatu gambar/image yang diletakkan diantara dua lipatan 

buku. Efek tiga dimensi tersebut akan muncul ketika buku 

dibuka. Desain pop-up selalu diaplikasikan ke berbagai media 

tiga dimensi, misalnya buku bergambar, kartu ucapan, cover 

buku, lipatan-lipatan buku dengan berbagai jenis, dan dalam 

buku cerita anak
30

.  

 

Buku apapun yang kita baca, sudah pasti memberikan 

informasi, buku yang diharapkan akan mampu 

menginformasikan “isi” dari buku tersebut. Dalam konteks 

ini, buku dibedakan dalam dua permasalahan yaitu “buku 

informasi” dan “buku cerita”. Dasar pengelompokkan buku ini 

dilihat dari penggunaan ilustrasi yang menggunakan 

“gambar”. Penggunaan media gambar difungsikan sebagai 

                                                           
29 Elisah Diah Masturah dkk, Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up 

Book Pada Mata Pelajaran IPA Kelas III Sekolah Dasar, (Jurnal EDUTECH, 2018), 

214. 
30 Anggit Shinta Devi, Siti Maisaroh, Pengembangan Media Pelajaran Buku 

Pop-Up Wayang Tokoh Pandhawa Pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas V SD, 

(Jurnal PGSD Indonesia, No. P-ISSN 2443-1656 vol. 3 No. 2 Tahun 2017, h. 11. 
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wahana pengembangan cerita. Buku cerita bergambar relatif 

dapat meningkatkan kemampuan membaca anak. Gambar-

gambar yang digunakan sebagai ilustrasi dalam buku cerita 

jenis ini ditunjukan agak cerita lebih hidup dan komunikatif 

dengan pembacanya. Gambar-gambar yang ditampilkan 

membentuk terkait satu dengan yang lainnya. Gambar juga 

berfungsi untuk memberikan suatu ilustrasi tentang cerita 

yang melandasainya. Ilustri gambar ini harus merujuk pada 

tema, latar, perwatakan, dan plot cerita.
31

  

 

Media pop-up book yang ingin peneliti kembangkan 

yaitu pada lembar buku menggunakan kertas art paper, pada 

bagian cover menggunakan kertas hard cover dengan ukuran 

22x25 cm. Tampilan di dalamnya mudah digunakan untuk 

belajar membaca khususnya meningkatkan kemampuan 

membaca peserta didik. Media pop-up book berisi tentang 

cerita yang singkat sehingga lebih mudah dipahami dengan 

peserta didik kelas rendah. Cerita ini diambil dari tema 3 

kegiatanku subtema 1 sampai 4 kelas 1 SD/MI. Lembaran isi 

dari pop-up book menceritakan kegiatan sehari-hari.  Di dalam 

pop-up book gambar yang ditampilkan berwarna warni dan 

beragam serta sesuai dengan cerita, sehingga membuat peserta 

didik lebih paham dari isi cerita tersebut, membuat pembaca 

seolah-olah melihat, merasakan kejadian aslinya secara 

langsung saat membacanya.  

 

d. Manfaat Media Pop-Up Book 

Menurut Dzuanda ada beberapa manfaat media 

pembelajaran pop-up book dalam proses pembelajaran yaitu: 

a. Dapat mengajarkan anak untuk dapat lebih 

menghargai buku dan memperlakukannya dengan 

baik. 

b. Mendekatkan anak dengan orang tua karena pop-up 

book memiliki bagian yang halus sehingga 

                                                           
31

 Rahmat Sugandi, Pembelajaran Sastra Indonesia Edisi II (Surabaya: 

Lentera Pustaka, 2017), 177-178. 
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memberikan kesempatan untuk orang tua untuk duduk 

bersama dengan anak-anak mereka dan menikmati  

cerita (mendekatkan hubungan antara orang tua dan 

anak). 

c. Meningkatkan keativitas anak. 

d. Merancang imajinasi pemikiran anak. 

e. Menambah pengetahuan hingga memberikan 

penggambaran bentuk suatu benda (pengenalan 

benda). 

f. Dapat digunakan sebagai media untuk menanamkan 

kecintaan anak terhadap membaca. 

 

e. Kelebihan dan Kelemahan Pop-up Book  

1. Kelebihan Media Pop-up Book 

Kelebihan dari pop-up book seperti yang 

dikemukakan oleh Dzuanda sebagai media 

pembelajaran yaitu: 

a. Memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik 

mulai dari tampilan gambar yang terlihat lebih 

memiliki dimensi sehingga gambar yang dapat 

bergerak ketika halamannya dibuka atau 

bagiannya digeser. 

b. Memberikan kejutan-kejutan dalam setiap 

halamannya yang dapat mengundang ketakjuban 

ketika halamannya dibuka sehingga pembaca 

menanti kejutan apa lagi yang akan diberikan di 

halaman selanjutnya. 

c. Memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam 

sebuah cerita dan  

d. Tampilan visual yang lebih berdimensi membuat 

cerita semakin terasa nyata ditambah lagi dengan 

kejutan yang diberikan dalam setiap halamannya. 

2. Kelemahan Media Pop-up Book 

Kelemahan dari pop-up book sebagai media 

pembelajaran yaitu: 

a. Harganya cukup mahal 
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b. Proses pembuatan rumit 

c. Modal biaya besar 

d. Memakan waktu lebih lama
32

.  

 

3. Tinjauan Tentang Kemampuan Membaca 

a.  Pengertian Membaca 

Membaca merupakan salah satu keterampilan yang 

sangat berarti, sebab keterampilan ini mempunyai banyak 

fungsi dalam kehidupan manusia. Pada seluruh jenjang 

pendidikan, keterampilan membaca menjadi skala prioritas 

yang wajib dipahami oleh peserta didik. Membaca merupakan 

suatu proses belajar yang kompleks dan rumit. Dalam proses 

membaca ini ikut serta bermacam aspek internal dan 

eksternal. Aspek internal meliputi kecerdasan, perilaku, atensi, 

bakat, motivasi, keahlian kognitif serta tujuan membaca. 

Aspek eksternal seperti sarana bacaan, tingkat keterbacaan, 

kebiasaan, dan tradisi membaca
33

. 

 

Keterampilan membaca memegang peranan yang 

sangat berarti dalam kegiatan komunikasi tertulis. Kegiatan 

membaca menjadi bagian dari kebutuhan kegiatan keseharian 

kita. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk bermacam 

keperluan, mulai dari semata-mata untuk kepentingan 

pemenuhan kebutuhan, mendapatkan data secara universal, 

kepentingan hiburan, kepentingan peroleh informasi secara 

khusus, sampai kepentingan studi dan pendalaman disiplin 

ilmu. Membaca merupakan proses pengubahan lambang 

visual menjadi lambang bunyi. Penafsiran ini menyiratkan arti 

membaca yang sangat dasar yang, terjadi pada kegiatan 

membaca permulaan. Pada tahap ini aktivitas membaca lebih 

ditunjukkan pada pengenalan lambang-lambang bunyi yang 

belum menekankan aspek makna/informasi. Membaca 

merupakan suatu proses decoding, yakni mengubah kode-

                                                           
32 Stefani Nadya G. Dula, “Pengembangan Media Pop-Up Book Pada 

Materi Bentuk Permukaan Bumi Untuk Siswa Kelas III SDN Mangunsari Semarang”, 

(Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), 51. 
33 Nurul Hidayah, Diah Rizki Nur Khalifah, Pembelajaran Bahasa..., 120. 
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kode atau lambang-lambang verbal yang barupa rangkaian 

huruf-huruf menjadi bunyi-bunyi bahasa yang bisa 

dimengerti. Lambang-lambang verbal ini mengusung jumlah 

data proses pengubahan lambang menjadi bunyi berarti itu 

disebut proses decoding
34

.” 

 Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

membaca merupakan suatu proses pengubahan lambang atau 

huruf yang disusun menjadi berbagai kata-kata yang 

diucapkan secara lisan. Membaca merupakan salah satu usaha 

belajar yang paling dasar diajarkan di dalam dunia 

pendidikan. 

 

b. Pengertian Kemampuan Membaca Cerita 

Mengingat bahwa anak usia dini  merupakan masa 

dimana mereka bisa meningkatkan bermacam  kemampuan 

yang dimilikinya, maka kemampuan itu wajib distimulus oleh 

pendidik, orang tua dan lingkungannya. Sesuai dengan tahap 

perkembangan, anak bisa berkembang sesuai dengan yang 

diharapkan. Selain itu, anak usia dini merupakan usia emas 

(golden age), dimana pada usia tersebut perkembangannya 

harus dioptimalkan. Diantara potensi-potensi yang wajib 

dikembangkan diantaranya yaitu kemampuan berbahasa. 

Salah satu dari kemampuan berbahasa yang wajib dipunyai 

oleh anak yaitu kemampuan membaca. Dengan membaca, 

anak diharapkan bisa menguasai iktikad dari suatu kata serta 

menguasai terdapatnya ikatan antara bahasa lisan dengan 

tulisan. Kemampuan membaca anak usia dini merupakan 

kemampuan dalam mengganti simbol huruf ke dalam 

pengucapan lisan, mampu mengaitkan apa yang diucapkan 

anak dengan simbol wujud bentuk huruf, mampu 

melaksanakan kombinasi bunyi, cara merangkai huruf-huruf 

serta bisa membacanya. “Perihal ini sejalan dengan pendapat 

Steinderg bahwa kemampuan membaca anak usia dini 

merupakan membaca yang diajarkan secara terprogram  pada 

                                                           
34 Siti Anisatun Nafi‟ah, Model-model Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SD/MI..., 39-40. 
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usia prasekolah. Program yang dimaksud menujukkan pada 

kegiatan-kegiatan pengenalan perkataan-perkataan  yang utuh 

yang diberikan kepada anak melalui permainan dan kegiatan 

yang menarik sebagai perantara pembelajaran membaca
35

. “ 

 

 Farida Rahim, Burns dkk, “mengartikan kemampuan 

membaca merupakan sesuatu yang viral dalam suatu 

masyarakat terpelajaran. Namun anak-anak yang tidak 

memahami pentingnya belajar membaca tidak akan 

termotivasi untuk belajar. Belajar membaca merupakan usaha 

yang terus menerus, dan anak-anak yang melihat tingginya 

nilai (value) membaca dalam kegiatan pribadinya akan lebih 

giat belajar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak 

menemukan keuntungan dari kegiatan membaca”.  

 

        Kemampuan membaca berasal dari kata “mampu” yang 

artinya “bisa, sanggup”.  Kemampuan membaca cerita 

merupakan suatu kemampuan yang dimiliki untuk dapat 

memahami isi atau jalan cerita, memahami nama dan sifat 

para tokoh, serta dapat menceritakan kembali isi cerita dengan 

kalimat sendiri secara runtut. Pada hakikatnya kemampuan 

membaca cerita adalah kemampuan memahami pola-pola 

bahasa dari gambaran tertulisnya dan pembaca memproses 

informasi dari teks yang dibaca untuk memperoleh sebuah 

makna berdasarkan peristiwa yang disampaikan, baik barasal 

dari kejadian nyata atau tidak”nyata
36

. Buku cerita yang 

ditunjukkan kepada anak menempatkan sudut pandang peserta 

didik di dalamnya sebagai pusat, sehingga peserta didik dapat 

memilih buku cerita bergambar dengan kacamata peserta 

didik, selain itu buku cerita yang menarik mampu meningkat 

                                                           
35 Aisyah Raudhatul Jannah, Lukman Hamid, Rostika Srihilmawati, “Media 

Pop Up Book Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pada Anak Usia Dini” 

(Jurnal Keislaman dan Pedidikan Vol. 1 No. 2, 2020), 6. 
36 Devi Elfiani, “Efektivitas Penggunaan Media Pop-Up Book Terhadap 

Kemampuan Membaca Cerita Murud Kelas II SD Inpres Paccinongang Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa, (Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah 

Makassar, 2018), 15. 
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kemampuan membaca peserta didik. Cerita itu sendiri adalah 

peristiwa yang disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata 

(non fiksi) ataupun tidak nyata (fiksi).  

4. Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang 

dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk diperlukan 

sehari-hari, misal belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. 

Bahasa berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dalam arti alat 

untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga 

perasaan. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi 

dalam bahasa Indoesia dengan baik dan benar, baik secara 

lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap 

hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Pembelajaran 

bahasa Indonesia di SD terdiri dari empat keterampilan, yaitu 

membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Berbicara 

menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi. Berbicara dalam proses pembelajaran 

di SD meliputi perkenalan, diskusi, pidato, deklamasi, dan 

sebagainya. berbicara dalam konteks karya sastra di SD ialah 

dongeng, pantun, drama, dan puisi. Jenis membaca di SD 

adalah memahami wacana berupa petunjuk, teks panjang, dan 

berbagai karya sastra untuk anak berbentuk puisi, dongeng 

pantun, percakapan, cerita, dan drama
37

.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia juga dimaksudkan 

untuk melatih keterampilan mendengar, berbicara, membaca, 

dan menulis yang masing-masing erat hubunganya. Oleh 

karena itu, pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi 

dengan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan
38

. 

 

                                                           
37 Siti Anisatun Nafi‟ah, Model-model Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SD/MI..., 32-34. 
38

 Nurul Hidayah, Diah Rizki Nur Khalifah, Pembelajaran Bahasa..., 35. 
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