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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa siswa kelas tiga Sekolah Dasar yang
menyatakan bahwa matematika merupakan pembelajaran yang sulit dan kurangnya
pendidik dalam menggunakan media pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan pengembangan media Poup-G serta mengkaji respon siswa dan guru
terhadap pengembangan media Poup-G. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
dan pengembangan model Sugiyono, yang terdiri dari 10 tahap yaitu potensi dan masalah,
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi
produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Namun karena adanya
keterbatasan waktu, biaya, dan pandemi Covid-19, maka peneliti hanya membatasi
sampai 9 tahapan yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi
desain, revisi desain, uji coba I, revisi produk, uji coba II, dan penyempurnaan media
Poup-G. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa lembar hasil wawancara
penelitian, lembar validasi produk dan lembar angket respon. Berdasarkan hasil analisis
diperoleh validasi desain media dan materi 100%, validasi bahasa 94,28%, dan validasi
angket respon 93,33% dengan kriteria sangat layak. Adapun hasil angket respon siswa
dan guru menunjukkan kategori sangat baik yaitu, uji coba I memperoleh persentase
94,70%, uji coba II 97,53%, dan respon guru 95%. Sehingga pengembangan media PoupG dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran matematika kelas III Sekolah
Dasar.
Kata kunci : Penelitian Pengembangan, Media Pembelajaran Poup-G.

ABSTRACT
This research was motivated by the number of students who stated that mathematics is a
difficult learning and the lack of educators in using learning media. The purpose of this
study is to describe the development of Poup-G media and examine the responses of
students and teachers to the development of Poup-G media. This study uses the Sugiyono
model research and development method, which consists of 10 stages, namely potential
and problems, data collection, product design, design validation, design revision, product
trial, product revision, usage trial, product revision, and mass production. However, due
to time constraints, costs, and the Covid-19 pandemic, the researchers only limited it to 9
stages, namely potential and problems, data collection, product design, design validation,
design revision, trial I, product revision, test II, and refinement. Poup-G media. The data
obtained from this study were in the form of pre-research interview result sheets, product
validation sheets and response questionnaire sheets. Based on the results of the analysis,
it was obtained that the media and material design validation was 100%, the language
validation was 94.28%, and the questionnaire response validation was 93.33% with very
feasible criteria. The results of the questionnaire responses from students and teachers
showed a very good category, namely, the first trial obtained a percentage of 94.70%, the
second trial was 97.53%, and the teacher response was 95%. So that the development of
Poup-G media is declared feasible to be used as a third grade elementary school
mathematics learning media.
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PENDAHULUAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyatakan, “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara” (Sisdiknas). Pada suatu proses pembelajaran peran guru sangat penting dalam
menentukan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan belajarnya. Sebagaimana yang
dukemukakanAnwar (2018: 1) menyatakan bahwa secara umum tugas guru sebagai profesi
terdiri dari tiga yaitu (1) mendidk, (2) mengajar dan (3) melatih. Selain peran guru, media
pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang berperan penting dalam
porses belajar-mengajar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat
menyampaikan pesan atau penghubung antara pendidik dengan peserta didik melalui berbagai
sarana dengan tujuan untuk merangsang pola pikir peserta didik dan meningkatkan minat
peserta didik untuk lebih semangat belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai
dengan baik dan optimal. Pada kenyataannya, banyak pendidik yang kurang memanfaatkan
media pembelajaran selama melaksanakan proses belajar-mengajar dan hanya menekankan
pada penguasaan materi dengan cara menghafal dan penugasan, padahal bagi anak sekolah
dasar tentunya hal ini akan mempersulit peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Piaget bahwa tahap perkembangan kognitif anak pada
usia sekolah dasar yaitu 7 tahun– 11 tahun beroperasi secara konkret atau nyata. Pada tahap
tersebut anak-anak belum mampu berpikir secara logis maupun abstrak dan dibatasi untuk
berpikir secara pasti, tepat, dan konkret (nyata) serta lebih menunjukkan pengalaman yang
nyata dibandingkan abstrak (Danim, 2014: 64). Maka dari itu, pada pembelajaran di sekolah
dasar guru harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang nyata, sehingga dengan
adanya media pembelajaran pesan yang disampaikan guru yang pada awalnya abstrak akan
menjadi lebih konkret atau nyata, sehingga siswa akan lebih memahami tentang materi
pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah jenjang awal dalam
menanamkan konsep dasar terhadap peserta didik, konsep dasar yang diterima peserta didik
pada saat jenjang SD/ MI inilah yang menjadi pembuka daya pikirnya untuk menghadapi
jenjang sekolah selanjutnya atau jenjang sekolah yag lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan
materi pada pelajaran matematika yang bersifat abstrak, maka dari itu pembelajaran
matematika harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak (Waksito, 2017).
Memahami materi pada pembelajaran matematika membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan
membutuhkan waktu yang lama sebab karaktersitik matematika yang abstrak dan penuh
dengan simbol (Sari, 2019). Widjajanti dan Wahyudin (dalam Azizah, 2016) menyatakan
bahwa sebagian besar peserta didik menjadi malas dan kurang tertarik untuk mempelajari
matematika dan menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang menakutkan.
Padahal pada kenyataannya matematika tidak sesulit apa yang peserta didik bayangkan salah
satunya dengan guru memanfaatkan penggunaan media pembelajaran yang bersifat konkret
namun tentunya dibutuhkan inovasi atau kreativitas guru dalam membuat atau menggunakan
media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, sehingga dengan adanya media
pembelajaran yang unik peserta didik akan lebih mudah dalam mempelajari matematika dan
tidak akan merasa bosan. Pop Up Book merupakan salah satu media yang dapat dijadikan
alternatif dalam mengatasi masalah tersebut. Pop Up berasal dari bahasa inggris yang artinya
“muncul keluar” sedangkan pop-up book merupakan sebuah buku yang berisikan catatan dan
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gambar dua atau tiga dimensi yang mengandung unsur interaktif dan apabila buku tersebut
dibuka seolah-olah ada sebuah benda muncul keluar dari dalam buku tersebut (Pentium Satu
dalam Giyanti, 2018).
Dula (2017) menyatakan bahwa “Penggunaan media Pop Up Book dalam proses
belajar-mengajar dapat meningkatkan proses perkembangan pola pikir peserta didik,
menambah daya ingat peserta didik terhadap pelajaran, dan dapat mengembangkan daya
fantasi peserta didik serta meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik”. Oleh sebab
itu, media pembelajaran Pop Up Book sangat tepat apabila digunakan pada peserta didik di
sekolah dasar yang pada dasarnya membutuhkan suatu media konkret dalam proses belajarmengajar, apalagi media Pop Up Book masih jarang digunakan oleh pendidik untuk dijadikan
sebagai media pembelajaran. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketertarikan bagi peserta
didik untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas khusunya pada
pelajaran matematika.
Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada saat pelaksanaan Pengenalan
Lapangan Persekolahan (PLP) I dan II di SDN Pinggir Papas I yang dilaksanakan pada bulan
November 2020 dan wawancara dengan wali kelas dan siswa kelas III pada tanggal 26
Februari 2021, bahwa ada beberapa siswa yang kurang tertarik dalam mengikuti proses
pembelajaran di kelas dan terdapat beberapa siswa yang tidak menyukai matematika. Hal ini
dapat terlihat pada saat proses belajar-mangajar masih ada beberapa peserta didik yang kurang
fokus dalam mencermati penjelasan guru. Selain itu kelas tersebut kurang memanfaatkan
media pembelajaran yang ada, guru terkadang cendrung menjelaskan materi dan
menuliskannya pada papan tulis, sehingga menyebabkan suasana pembelajaran matematika
terlihat kurang menarik bagi peserta didik dan membuat peserta didik justru terlihat pasif.
Melihat permasalahan tersebut, penulis berinisiatif untuk mengembangkan media
pembelajaran Poup-G. Media pembelajaran Poup-G merupakan singkatan dari Pop Up Book
Geometri yaitu media pembelajaran berupa buku yang apabila dibuka akan muncul bentukbentuk dari bangun datar yang timbul. Media ini dikhususkan untuk siswa kelas III yang
berisikan materi geometri bangun datar khususnya KD 3.9, 3.10, dan 3.12, selain itu media ini
juga dilengkapi dengan soal latihan yang nantinya dapat dikerjakan oleh peserta didik. Media
Poup-G yang peneliti kembangkan berbahan dasar kertas art cartoon ketebalan 260 gsm,
kertas foto ketebalan 230 gsm, kertas asturo, dan berbagai jenis kertas berwarna yang akan
didesain semenarik mungkin sesuai dengan karakteristik anak sekolah dasar yang menyukai
hal-hal menarik dan penuh kejutan, dengan demikian peserta didik dapat berperan secara aktif
selama proses pembelajaran berlangsung dan tujuan belajarpun akan tercapai. Maka dari itu
penting bagi peneliti untuk dilakukannya penelitian dengan judul “Pengembangan Media
Pembelajaran Poup-G (Pop Up Book Geometri) untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar”.
Melalui penelitian ini, peneliti berharap siswa kelas III sekolah dasar mampu memahami
materi geometri dengan baik serta dapat dijadikan sebagai media alternatif bagi para pendidik
dalam meningkatkan mutu pembelajaran khususnya di sekolah dasar.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa
inggris Research and Development (R&D). R&D merupakan metode penelitian yang
digunakan ketika peneliti ingin menghasilkan produk tertentu dan kemudian dilakukan suatu
pengujian terhadap efevektivitas produk yang telah dibuat (Sugiyono, 2017: 297). Model
pengembangan yang peneliti gunakan adalah model penelitian pengembangan Borg and Gall
yang telah dimodifikasi oleh Sugiyono yang ter diri dari 10 tahap yaitu potensi dan masalah,
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi
produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Namun, karena adanya
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keterbatasan waktu, biaya dan adanya pandemi Covid-19, maka peneliti hanya membatasi
sampai 9 tahapan yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi
desain, revisi desain, uji coba I, revisi produk, uji coba 2 dan media poup-G. Adapun langkahlangkah yang sudah diadaptasi oleh peneliti dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut:

Gambar 1 Model Penelitian Pengembangan Sugiyono diadaptasi oleh Peneliti

Berdasarkan gambar di atas, berikut adalah penjelasan langkah-langkah penelitian
pengembangan media pop up book geometri yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:
(1) Potnsi masalah, pada tahap ini peneliti melakukan observasi awal dan wawancara kepada
beberapa siswa dan wali kelas III di SDN Pinggir Papas I untuk menemukan potensi dan
masalah yang dialami siswa ataupun guru selama proses belajar mengajar di kelas. (2)
Pengumpulan data, Peneliti mengumpulkan data melalui hasil observasi/ pengamatan
langsung ke SDN Pinggir Papas I dan hasil wawancara dengan wali kelas dan siswa kelas III
di SDN Pinggir Papas I serta melalui dokumentasi. (3) Desain produk, Pada penelitian ini,
peneliti mengembangkan produk berupa media pembelajaran Poup-G yang merupakan
singkatan dari Pop Up Book Geometri yaitu suatu media pembelajaran berupa buku dengan
ukuran A4 yang apabila dibuka akan muncul jenis-jenis bangun datar. Media ini dibuat
dengan bahan dasar kertas art cartoon ketebalan 260 gsm, kertas foto 230 gsm, kertas asturo,
dan bebagai macam kertas berwarna yang didesain semenarik mungkin dengan menyesuaikan
karakteristik anak sekolah dasar. (4) Validasi Produk, pada tahap ini, produk atau media
Poop-G yang telah dikembangkan divalidasi oleh tim validator atau pihak yang ahli dalam
bidangnya yaitu ahli desain media, ahli materi, ahli bahasa dan ahli angket respon.hal ini
bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk sebelum diujicobakan di lapangan. (5) Revisi
Desain, setelah dilakukan validasi produk maka tahap selanjutnya adalah revisi desain.
Penilaian, komentar, dan saran yang diberikan oleh para validator dapat dijadikan sebagai
bahan analisis bagi peneliti tentang hal apa yang menjadi kekurangan dari media Poup-G. (6)
Uji Coba Produk I, pada tahap ini uji coba produk dilakukan pada 7 siswa kelas III di SDN
Pinggir Papas I sebagai initial testing. (7) Revisi Produk, didasarkan pada hasil observasi
yang dilakukan pada saat uji coba I, namun apabila tidak terdapat revisi maka dapat
dilanjutkan pada tahap uji coba II. (8) Uji Coba II, uji coba produk dilakukan pada 12 siswa
kelas III di SDN Pinggir Papas I sebagai quantitatif testing. (9). Penyempurnaan media PoupG.
Penelitian ini dilakukan di SDN Pinggir Papas I Kecamatan Kalianget Kabupaten
Sumenep, semester II tahun pelajaran 2020/2021. Subjek uji coba pada produk media pop up
book geometri yaitu dengan subjek uji coba terbatas, hal ini dilakukan karena adanya
keterbatasan waktu, biaya dan pandemi Covid-19. Subjek uji coba pada penelitian ini adalah
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siswa sekolah dasar kelas III dengan 2 kali uji coba, uji coba I (initial testing) yaitu sebanyak
7 siswa dan uji coba 2 (quantitatif testing) yaitu sebanyak 12 siswa. Jenis data yang diperoleh
dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik penskoran yang
digunakan adalah skala likert. Instrument pengumpulan data pada penelitian ini meliputi;
lembar instrumen wawancara, lembar instrumen validasi desain media, validasi materi,
validasi bahasa, validasi angket respon siswa dan guru, serta lembar observasi keterlaksanaan.
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi observasi, wawancara,
angket, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi:

(1) A nalisis validasi produk, dilakukan untuk mengetahui kevalidan dari pengembangan
media Poup-G yang dikembangkan. Adapun analisis validasi tersebut meliputi validasi desain
media, validasi materi, validasi bahasa, dan validasi angket respon yang dianalisis dengan
menggunakan rumus:

Kriteria analisis validasi produk dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 1. Kriteria analisis validasi produk

Sumber: Yasinta (2019)

(2) Analisis respon siswa dan guru dapat dilihat melalui lembar angket yang telah dibagikan
kepada siswa dan guru mengenai tanggapan media pop up book geometri yang
dikembangkan. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kriteria analisis respon siswa dan guru dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2. Kriteria analisis respon siswa dan guru

Sumber : diadaptasi dari Sofiana (dalam Hosriyani, 2020)

Analisis observasi keterlaksanaan dapat dilihat melalui lembar observer dalam
mengamati keterlaksanaan penerapan uji coba pengembangan media pop up book geometri.
Analisis observasi keterlaksanaan menggunakan kriteria “Ya” dan “Tidak”.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan media pembelajaran Poup-G (Pop Up
Book Geometri) dengan menggunakan model sugiyono yang telah diadaptasi menjadi 9
(Sembilan) langkah yaitu; (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk,
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(4) validasi produk, (5) revisi desain (6) uji coba I, (7) revisi produk, (8) uji coba II, (9)
penyempurnaan produk. berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ynag telah
penelitia lakukan:
Penyajian Data Hasil Validasi Produk
Validasi produk merupakan tahapan penilaian terhadap rancangan pengembangan media
Poup-G yang dilakukan oleh beberapa validator. Pada penelitian ini, produk yang
dikembangkan divalidasi oleh ahli desain media, ahli materi, ahli bahasa dan ahli angket
respon. Berikut penjabaran dari hasil validasi desain media, validasi materi, validasi bahasa,
dan
validasi
angket
respon.
Hasil Validasi Desain Media Pembelajaran Poup-G
Tabel 3. Data hasil validsi desain media pembelajaran poup-g

Sumber : Data Primer, diolah Juni 2021

Berdasarkan data hasil validasi desain media Poup-G di atas dapat diketahui bahwa
total skor yang peneliti peroleh adalah 35 dari jumlah skor maksimal 35, sehingga diperoleh
rata-rata persentase akhir dari perhitungan seluruh aspek sebesar 100% dengan kategori
“sangat layak”.
Hasil Validasi Materi Pada Media Pembelajaran Poup-G
Tabel 4. Data hasil validasi materi pada media pembelajaran poup-g

Sumber : Data Primer, diolah Juni 2021

Berdasarkan hasil data di atas, dapat diketahui total skor yang peneliti peroleh dari
hasil validasi materi adalah 33 dari jumlah skor maksimal 35, sehingga diperoleh rata-rata
persentase akhir dari perhitungan seluruh aspek sebesar 94,28% dengan kategori “sangat
layak”.
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Hasil Validasi Bahasa Pada Media Pembelajaran Poup-G
Tabel 5. Data hasil validasi bahasa

Sumber : Data Primer, diolah Juni 2021

Berdasarkan hasil data di atas, dapat diketahui total skor yang peneliti peroleh dari hasil
validasi bahasa adalah 33 dari jumlah skor maksimal 35, sehingga diperoleh rata-rata
persentase akhir dari perhitungan seluruh aspek sebesar 94,28% dengan kategori “sangat
layak”.
Hasil Validasi Angket Respon Siswa dan Guru Pada Media Pembelajaran Poup-G
Tabel 6. Data hasil validasi angket respon siswa dan guru

Sumber : Data Primer, diolah Juni 2021

Berdasarkan data hasil validasi angket respon siswa dan guru terhadap media PoupG pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa total skor yang peneliti peroleh adalah 28 dari
jumlah skor maksimal 30. Sehingga diperoleh rata-rata persentase akhir dari perhitungan
seluruh aspek sebesar 93,33% dengan kategori “sangat layak”.
Berikut adalah persentase data hasil validasi pengembangan media Poup-G yang
terdiri dari validasi desain media, validasi materi, validasi bahasa dan validasi angket respon
yang disajikan dalam bentuk grafik pada gambar di bawah ini:
Gambar 2. Persentase hasil validasi pengembangan media poup-g (pop up book geometri)
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Sumber : Data Primer, diolah Juni 2021

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa validasi desain media dan materi
memperoleh persentase 100%, validasi bahasa memperoleh persentase 94,28% dan hasil
validasi angket respon memperoleh persentase 93,33%. Menurut kriteria penilaian validasi,
produk dikatakan valid apabila memenuhi syarat pencapaian yaitu mulai dari 61% – 80% atau
81% – 100%. Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh dari beberapa hasil validasi,
Pengembangan media pembelajaran Poup-G telah mencapai kriteria 81% – 100% dengan
kategori sangat layak dan siap untuk diujicobakan.
Penyajian Data Hasil Uji Coba Produk
Hasil Penyajian Data Uji Coba I
Uji coba pertama dilakukan pada tanggal 14 Juli 2021 di SDN Pinggir Papas I
dengan subjek uji coba sebanyak 7 siswa kelas III sekolah dasar. Adapun data hasil angket
respon siswa dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Hasil pengisian angket respon siswa pada tahap uji coba I

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2021

Berdasarkan hasil angket respon siswa dari hasil uji coba I pada tabel di atas,
menunjukkan bahwa pengembangan media Poup-G mendapatkan respon sangat baik. Hal ini
diketahui berdasarkan persentase hasil angket respon siswa yang mencapai 94,70 % dengan
kategori sangat baik. Adapun persentase respon siswa dari setiap indikator pernyataan
disajikan pada gambar di bawah ini:
Gambar 3. Persentase hasil pengisian angket respon siswa pada tahap uji coba I

Sumber: Data primer, diolah Juli 2021

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa pada pernyataan 1, 6, 7 dan 9
mendapatkan hasil persentase 100%, pernyataan ke 5 mendapatkan hasil persentase 95,23%,
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pernyataan ke 2, 3, dan 4 mendapatkan hasil persentase 90,47% sedangkan pernyataan ke 8
mendapatkan hasil persentase 85,71%. Sehingga diperoleh hasil persentase pengisian angket
keseluruhan sebesar 94,70 %. Menurut Sofiana (dalam Hosriyanti, 2020) menyatakan bahwa
hasil persentase respon dikatakan layak apabila memenuhi syarat pencapaian yaitu mulai dari
61% – 80% atau 81% – 100%. Berdasarkan data hasil respon siswa yang telah peneliti
peroleh dari hasil uji coba I menyatakan bahwa pengembangan media Poup-G mendapatkan
respon sangat baik dan tidak perlu dilakukan revisi produk sehingga media Poup-G dapat
dilanjutkan pada uji coba tahap II.
Hasil Penyajian Data Uji Coba II
Uji coba kedua dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021 dengan subjek uji coba sebanyak
12 siswa kelas III di SDN Pinggir Papas I. Berikut merupakan data hasil angket respon siswa
yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 8. Hasil pengisian angket respon siswa pada tahap uji coba II

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2021

Berdasarkan hasil angket respon siswa pada tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil
uji coba pengembangan media Poup-G pada tahap uji coba II mendapatkan respon sangat
baik. Hal ini diketahui berdasarkan persentase hasil angket respon siswa yang mencapai 97,53
% dengan kategori sangat baik. Adapun persentase respon siswa dari setiap indikator
pernyataan disajikan pada gambar di bawah ini:
Gambar 4. Persentase hasil pengisian angket respon siswa pada tahap uji coba I

Sumber: Data primer, diolah Juli 2021

Berdasarkan gambar 4.3 mengenai hasil persentase pengisian angket respon siswa pada
tahap uji coba II menunjukkan bahwa, pada pernyataan 1, 4, 5, 6, dan 9 mendapatkan hasil
persentase 100%, pernyataan ke- 7 mendapatkan hasil persentase 97,22%, pernyataan ke- 2
dan 4 mendapatkan hasil persentase 94,44%, sedangkan pernyataan ke- 8 mendapatkan hasil
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persentase 91,66%. Sehingga diperoleh hasil persentase pengisian angket keseluruhan sebesar
97,53%. Berdasarkan data hasil respon siswa yang telah peneliti peroleh dari hasil uji coba II
menyatakan bahwa pengembangan media Poup-G mendapatkan respon sangat baik dan telah
layak digunakan sebagai media pembelajaran matematika kelas III khususnya pada materi
geometri bangun datar.
Hasil Penyajian Data Respon Guru
Pengambilan data respon guru dilakukan pada tanggal 14 Juli 2021 kepada wali kelas
III SDN Pinggir Papas I. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan guru/ pendidik
terhadap produk media yang peneliti kembangkan. Berikut merupakan data hasil angket
respon guru yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 9. Hasil pengisian angket respon guru terhadap media poup-g

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2021

Berdasarkan hasil angket respon guru pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil respon
guru terhadap pengembangan media Poup-G mendapatkan respon sangat baik. Hal ini
diketahui berdasarkan persentase hasil angket respon yang mencapai 95% dengan kategori
sangat baik.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan:
Penelitian dalam pengembangan ini berupa buku, yaitu media Puop-G (Pop Up Book
Geometri). Media Poup-G merupakan media pembelajaran berupa buku berukuran A4 yang
berisikan materi geometri bangun datar dengan bahan dasar kertas art cartoon ketebalan 260
gsm, kertas foto ketebalan 230 gsm dan berbagai jenis kertas lainnya. Model dalam penelitian
ini menggunakan model penelitian pengembangan Sugiyono yang terdiri dari 10 tahapan,
namun karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan juga adanya pandemi covid-19 maka
peneliti adaptasi menjadi 9 langkah. Pada tahap validasi diperoleh hasil validasi yaitu validasi
desain media mendapatkan persentase 100%, validasi materi 100%, validasi bahasa 94,28 %
dan validasi angket respon siswa dan guru 93,33% dengan kategori semua validasi adalah
sangat layak.
Penelitian dalam pengembangan ini dilakukan dengan dua kali uji coba, uji coba I
(initial testing) sebanyak 7 siswa dan uji coba II (quantitatif testing) sebanyak 12 siswa.
Respon siswa dan guru terhadap pengembangan media Poup-G mendapatkan respon sangat
baik. Hal ini diketahui berdasarkan data hasil pengisian angket respon oleh subjek uji coba
yaitu siswa kelas III dan wali kelas III sekolah dasar di SDN Pinggir Papas I, adapun hasil
yang diperoleh yaitu, uji coba I mendapatkan persentase 94,70 %, uji coba II mendapatkan
persentase 97,53%, dan respon guru mendapatkan persentase 95% dengan kategori sangat
baik. Maka dari itu, pengembangan media Poup-G (Pop Up Book Geometri) dinyatakan telah
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layak digunakan sebagai media pembelajaran matematika khususnya materi geometri bangun
datar.
Semoga dengan adanya media pembelajaran Poup-G ini, siswa akan lebih mudah dalam
mempelajari matematika khususnya pada materi geometri, selain ini semoga dengan
dilakukannya pengembangan media ini, dapat menjadi alternatif media pembelajaran bagi
para pendidik serta dapat memotivasi para pendidik untuk menciptakan dan menerapkan
media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Peneliti juga berharap,
penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan pembahasan materi yang berbeda, baik dalam
kategori kelas rendah maupun kelas tinggi.
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