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BAB I 

PENAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuh 

kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara 

mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Pendidikan 

merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial. 

Perubahan ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkualitas. 

Pendidikan bertanggung jawab atas terciptanya generasi bangsa yang 

paripurna, sebagaimana tercantum dalam garis-garis besar haluan nega ra 

yaitu terwujudnya masyarakat indonesia yang damai, demokratis, 

berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia sehat, mandiri,  

beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum 

dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos 

kerja yang tinggi serta berdisiplin.1 Pada hakikatnya pendidikan 

merupakan sebuah proses interaksi antara guru dengan peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik.2 Menurut Nana Syaodih S. guru adalah 

manusia yang memiliki kepribadian sebagai individu dengan memiliki 

 
1  Achmad Patoni, Dinamika Pendidikan Anak, (Jakarta: PT. Bina  Ilmu, 2004), hal. 42 
2 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat  Sa tuan  Pendidikan 

(KTSP), (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009), hal. 54  
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tugas utama sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Tugas utama 

sebagai pendidik adalah membantu mendewasakan anak baik secara 

psikologis, sosial, dan moral. Tugas guru sebagai pengajar adalah 

membantu perkembangan intelektual, afektif dan psikomotor, melalui 

penyampaian pengetahuan, pemecahan masalah, latihan-latihan afektif dan 

keterampilan. Dan tugas guru sebagai pembimbing adalah guru perlu 

memiliki pemahaman yang seksama tentang para siswanya, memahami 

segala potensi dan kelemahannya, masalah dan kesulitan-kesulitannya, 

dengan segala latar belakangnya.3 

Oleh karenanya, ketika melaksanakan proses belajar mengajar 

seorang guru dituntut untuk bisa menciptakan suasana kelas yang dapat 

memberikan gairah dan motivasi kepada para peserta didik. Beberapa 

indikator bagi keberhasilan belajar adalah adanya situasi yang 

menggairahkan dan menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan 

akan memiliki hasil yang berbeda dengan pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan penuh keterpaksaan, tertekan, dan terancam. Pembelajaran yang 

menyenangkan akan mampu membawa perubahan terhadap diri 

pembelajar.4 

Pengertian pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengajaran 

sehingga sangat sulit dipisahkan dan dibedakan. Pengajaran tidak akan 

dapat berlangsung jika tidak ada tujuan pendidikan. Sebaliknya, 

 
3 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendid ikan , (Bandung:  PT 

Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 252-254  
4 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan dan Mengubah Jalan  Hidup 

Siswa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 178 
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pendidikan tidak akan dapat berlangsung  jika tidak ada pengajaran. Selain 

itu pendidikan merupakan usaha pembinaan pribadi secara utuh dan lebih 

menyangkut masalah citra dan nilai. Sedangkan pengajaran merupakan 

usaha mengembangkan kapasitas intelektual dan berbagai ketrampilan 

fisik. Suatu pendidikan terdapat sebuah isi pendidikan yang memuat 

sejumlah pengetahuan yang harus disampaikan oleh lembaga pendidik 

kepada anak didiknya. Tujuan pendidikan ialah perubahan-perubahan yang 

diharapkan terjadi pada subyek didik setelah mengalami proses 

pendidikan. Perubahan-perubahan antara lain perubahan pada tingkah laku 

individu, kehidupan peribadi individu maupun kehidupan masyarakat dan 

alam sekitarnya dimana individu itu hidup.5 

Dengan pengertian pendidikan di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa pendidikan adalah usaha kita untuk melaksanakan hal yang sangat 

mendasar ketika kita belajar terus menerus dan menghasilkan suatu yang 

kita anggap bisa membawa kita mencapai tujuan yang kita inginkan. 

Dalam islam, pendidikan juga merupakan sesuatu yang sangat 

penting. Mengingat akan pentingnya pendidikan itulah islam mewajibkan 

seluruh umatnya untuk menuntut ilmu. Banyak ayat Al-qur’an dan Hadist 

yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Salah satu dalilnya adalah 

sebagai berikut: 

 

 
5 Binti Maunah, Landasan Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 9 
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ْعْن اََنٍس اِْبُن َماِلٍك قََل قَاَل َرُسْول هللا صلى هللا عليه وسلـم  طََلُب 
َكُمِقلِِّد اْْلَنَا  الْعِْلم فـَرْْيَضًة َعلى ُكّل ُمْسِلٍم ووِضًع العِْلِم ِعْنَد َغيْـرُأْهِلِه  

  زِْيِر ْْلَْوَهرَولَلْؤلَُؤ َوالذََّهبَ 

Artinya  : 

"Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: 

Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, memberikan ilmu kepada 

orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi babi dengan 

permata, mutiara, atau emas" HR.Ibnu Majah6 

Dari hadits tersebut diatas mengandung pengertian, bahwa mencari 

ilmu itu wajib bagi setiap muslim, kewajiban itu berlaku bagi laki-laki 

maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa dan tidak ada alasan 

untuk malas mencari ilmu. Ilmu yang wajib diketahui oleh settiap muslim 

adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara peribadatan kepada 

Allah SWT. 

Di dalam pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan usaha untuk membuat peserta didik belajar atau 

dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta 

didik. Pembelajaran merupakan upaya untuk menciptakan kondisi agar 

membuat peserta didik belajar. Dalam hal ini pembelajaran dapat pula 

diartikan sebagai usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi 

sumber-sumber belajar agar terjadi proses pembelajaran dalam peserta 

didik. Dalam UU No.2 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 20, 

 
6 Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadist Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad, (Depok: 

Gema Insani Press, 2015), hal. 146 
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dikatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran lebih menekankan pada cara untuk mencapai tujuan 

pembelajaran berkaitan dengan cara mengorganisasikan isi pembelajaran, 

menyampaikan isi pembelajaran dan mengelola pembelajaran. Dalam 

pembelajaran mencakup 3 aspek yaitu, pendidik, peserta didik, dan situasi 

belajar.7 Dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari yang namanya 

belajar. Belajar adalah suatu kebutuhan hidup yang mengupayakan diri 

sendiri dikarenakan manusia sejak lahir memiliki dorongan hidup dan 

mempunyai suatu tujuan tertentu.Belajar dapat terjadi dimana saja. Tidak 

harus berada didalam sekolah tetapi melalui informal, nonformal, melalui 

alam atau peristiwa sosial sehari-hari. Pada hakikatnya belajar bertujuan 

untuk memperoleh suatu hikmah belajar. Dalam kaitan memahami hikmah 

pembelajaran itu ada suatu tahapan yang harus dilalui siswa yang terdiri 

dari relearn (belajar), dan unlearn. Unlearn didefinisikan mencoba 

membuang sesuatu ingatan atau pengetahuan yang semula dipelajari 

ataupun membuang sesuatu yang semula dipelajari seperti kebiasaan lama 

dan tidak perlu lagi memikirkannya. Relearn diartikan sebagai 

mempelajari sesuatu yang telah lupa atau mengabaikannya.8 

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan pembelajaaran adalah 

suatu proses interaksi anatara pendidik, peserta didik dan situasi belajar 

 
7 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 4 
8 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), hal.16 
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yang dihasilkan. Pembelajaran tidak harus didalam ruangan disituasi 

manapun jika ada pendidik dan peserta didik dinamakan pembelajaran.  

Untuk membantu proses pembelajaran, diperlukan  adanya media 

pembelajaran. Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk 

jamak dari “medium” yang memiliki arti secara harfiah yaitu perantara 

atau pengantar.9 Media juga harus menimbulkan gairah belajar dan harus 

mempunyai interaksi langsung antara peserta didik dan sumber belajar.  

Dengan media, pembelajaran menjadi lebih menarik dan menjadi lebih 

interaktif. Penggunaan media dalam proses pembelajaran juga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersingkat waktu 

pelaksanaan pembelajaran. Ketika menggunakan media, karakteristik 

media yang akan digunakan perlu di perhatikan oleh guru, pemilihan 

media hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta 

didik.10 

Menurut Hamalik yang dikutip oleh Azhar Arsyad dalam bukunya 

Media Pembelajaran, bahwa: 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 
mengajar dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 
belajar mengajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis 
terhadap siswa.11 

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu dalam proses pembelajaran yang bisa 

membangkitkan motivasi siswa dan ketertarikan siswa dalam proses 

 
9 Sumiharjo Rudy, Media Pembelajaran, (Mataram;pustaka Abadi, 2017), hal.3 
10Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: PT Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 

2011), hal.6 
11Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.15 
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pembelajaran yang akan diajarkan dan bahkan siswa dapat menerima 

materi pembelajaran yang disampaikan.  

Salah satu media belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

yaitu media pop-up book. Pop-up adalah bentuk menarik dari seni kertas 

yang membentuk struktur tiga dimensi saat dibuka dan struktur dua 

dimensi ketika ditutup. Pop-up lebih dari sekedar memproduksi bentuk 

3D, namun menggunakan gerakan-gerakan yang mampu membuat 

pembaca merasa senang. Media belajar pop-up book dianggap mempunyai 

daya tarik tersendiri bagi peserta didik karena mampu menyajikan 

visualisasi dengan bentuk-bentuk yang dibuat dengan melipat, bergerak 

dan muncul sehingga memberikan kejutan dan kekaguman bagi peserta 

didik ketika membuka setiap halamannya. Kelebihan dari media pop-up 

book adalah memberikan pengalaman khusus pada peserta didik karena 

melibatkan peserta didik seperti menggeser, membuka, dan melipat bagian 

pop-up book.12 Pop-up book adalah sebuah buku yang memiliki tampilan 

gambar yang bisa ditegakkan serta membentuk obyek-obyek yang indah 

dan dapat bergerak atau memberi efek yang menakjubkan13.  

Pop-Up Book dapat di desain sesuai dengan kebutuhan materi yang 

harus diajarkan oleh siswa dan tentunya dengan memperhatikan 

bagaimana langkah-langkah pembelajaran siswa tersebut. Keunggulan dari 

pop-up book yaitu dapat memvisualisasikan gambar menjadi lebih 

 
12 Meili Safri, Pengembangan Media Belajar Pop-Up Book Pada Materi Minyak Bumi , 

vol.05, No.02, Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, 2017,  hal.107-113 
13 Joko Muktiono, Menumbuhkan Minat Baca Pada Anak. (Jakarta:  PT. Elex  Media 

Komputindo, 2003), hal.25 
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menarik. pop-up book dapat digunakan sebagai bahan ajar siswa secara 

individu maupun secara berkelompok dan pop-up book bersifat praktis dan 

dapat menambah semangat serta minat siswa dalam belajar karena dapat 

memvisualisasikan konsep dalam pelajaran kedalam bentuk gambar 3 

dimensi. Tampilan pop-up book menjadi salah satu keunggulan karena 

tampilannya yang unik dan berbeda dengan media pembelajaran berbentuk 

dua dimensi yang lainnya. Pop-up Book ini memiliki dimensi gambar yang 

dapat timbul ketika halaman dibuka.14 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media pop-up book 

adalah suatu media berbasis 3 dimensi yang jika dibuka akan ada gambar 

yang timbul dan jika ditutup media ini akan tertutup lagi, jika ditutup 

media ini terlihat seperti gambar 2 dimensi yang apat digunakan untuk 

membantu proses pembelajaran. 

Salah satu mata pelajaran yang ada di MI Roulotul Ulum adalah 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam menuntut guru untuk bisa inovatif dalam penggunaan media dan alat 

peraga agar membuat peserta didiknya faham dengan materi yang 

diajarkan. Dengan begitu peserta didik dapat memahami inti dari materi. 

MI Roudlotul Ulum adalah lembaga pendidikan formal dibawah 

yayasan yang ada di Kecamatan Sumbergempol. Lembaga ini sudah 

dilengkapi sarana dan prasarananya yang memadai. Dalam Madrasah ini 

 
14 Elisa Diah Masturah, Pengembangan Media Pembelajaran Pop-Up Book Pada Mata 

Pelajaran Ipa Kelas III Sekolah Dasar, vol.9, No.2, Jurnal Jurusan Teknologi Pendidikan , 201 8,  
hal.215-225   
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mempunyai 8 kelas terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dalam kelas 

1 & 5 dibagi menjadi 2 kategori yakni kelas A dan Kelas B. Tidak ada 

perbadingan dalam pembagian tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal 

yang dilakukan di MI Roudlotul Ulum penggunaan media pada pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam kurang dipergunakan. Peserta didik seringkali 

merasa bosan ketika guru menyampaikan pelajaran IPA didepan kelas 

karena hanya menggunakan ceramah. Permasalahan tersebut tentu dapat 

menghambat pencapaian tujuan kognitif, afektif, dan dan psikomotor dari 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka 

perlu diadakannya penelitian supaya penggunaan media pembelajaran di 

sekolah tersebut dapat dioptimalkan dengan baik dan dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Penggunaan Media Pop-Up 

Book terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Kelas 

V MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung” 

B. Identifikasi Masalah  

Judul peneliti ini adalah Pengaruh Penggunaan Media Pop-Up 

Book terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Kelas 

V MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. Judul ini 

sekaligus menjadi bahasan yang di identifikasikan sebagai berikut :  
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1. Masih kurangnya pemahaman mengenai pentingnya peranan media 

khususnya penggunaan media pop-up book dalam memudahkan 

pembelajaran, sehingga penggunaan mediapun dianggap hanya 

sebagai perangkat tambahan dalam pembelajaran.  

2. Masih kurangnya variasi dan inovasi pendidik dalam menerapkan 

media pembelajaran, sehingga peserta didik belum secara optimal 

dapat memahami materi yang diberikan.  

3. Masih kurangnya motivasi belajar peserta didik sehingga 

diperlukan stimulus yang dapat mendorong semangat peserta didik 

dalam belajar di dalam kelas.  

4. Masih rendahnya hasil belajar peserta didik dalam menguasai mata 

pelajaran tertentu karena kurangnya minat dalam memahami materi 

yang disampaikan tanpa menggunakan media.  

5. Belum terjadinya peningkatan hasil belajar peserta didik yang 

signifikan akibat dari penyampaian materi pembelajaran yang tidak 

menarik.  

C. Pembatasan Masalah  

Hal – hal yang dibatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Penulis meneliti kelas V khususnya di MI Roudlotul Ulum 

Jabalsari Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2019/2020  

2. Peneliti ini hanya dibatasi pada :  

a. Penggunaan media pop-up book dalam proses pembelajaran.  
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b. Motivasi belajar siswa kelas V di MI Rodlutul Ulum Jabalsari 

Sumbergempol Tulungagung.  

c. Hasil belajar siswa kelas V di MI Rodlutul Ulum Jabalsari 

Sumbergempol Tulungagung. 

3. Disampaikan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

media pop-up book pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan 

materi perubahan wujud benda. 

D. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh penggunaan media pop-up book terhadap 

motivasi belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V MI Roudlotul 

Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung? 

2. Adakah pengaruh penggunaan media pop-up book terhadap hasil 

belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V MI Roudlotul Ulum 

Jabalsari Sumbergempol Tulungagung? 

3. Adakah pengaruh penggunaan media pop-up book terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V MI 

Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh tidaknya penggunaan media pop-up 

book terhadap motivasi belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V 

MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung? 

2. Untuk mengetahui pengaruh tidaknya penggunaan media pop-up 

book terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V MI 

Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung? 

3. Untuk mengetahui pengaruh tidaknya penggunaan media pop-up 

book terhadap motivasi dan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA 

kelas V MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol 

Tulungagung? 

F. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian.15 Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga 

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.16 Adapun hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 
15 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras,2009), Hal. 87 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 96  
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1. Hipotesis kerja (Ha)  

a. Ada pengaruh yang signifikan Media Pop-up Book terhadap 

motivasi belajar pada siswa kelas V MI Roudlotul Ulum Jabalsari 

Sumbergempol Tulungagung.  

b. Ada pengaruh yang signifkan Media Pop-up Book terhadap hasil 

belajar pada siswa kelas V MI Roudlotul Ulum Jabalsari 

Sumbergempol Tulungagung. 

c. Ada pengaruh yang signifikan Media Pop-up Book terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa kelas V MI Roudlotul Ulum 

Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. 

2. Hipotesis Nol (Ho)  

a. Tidak ada pengaruh yang signifikan Media Pop-up Book terhadap 

motivasi belajar pada siswa kelas V MI Roudlotul Ulum Jabalsari 

Sumbergempol Tulungagung. 

b. Tidak ada pengaruh yang signifkan  Media Pop-up Book terhadap 

hasil belajar pada siswa kelas V MI Roudlotul Ulum Jabalsari 

Sumbergempol Tulungagung. 

c. Tidak ada pengaruh yang signifikan Media Pop-up Book terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa kelas V MI Roudlotul Ulum 

Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. 
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G. KEGUNAAN PENELITIAN  

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

marfuah keilmuan dalam pendidikan, lebih khusus lagi yang berkaitan 

dengan penggunaan media pop-up book terhadap motivasi dan hasil 

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah MI Roudlotul Ulum Jabalsari 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

evaluasi dan kebijakan bagi kepala madrasah dalam menyusun 

program pembelajaran khususnya tentang pengaruh penggunaan 

media pop-up book terhadap motivasi dan hasil belajar peserta 

didik. 

b. Bagi guru MI Roudlotul Ulum Jabalsari 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

guru untuk menggunakan media pembelajaran yang bervariasi 

dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik serta 

dapat menumbuhkan kreatifitas guru dalam pembelajaran.  
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c. Bagi peserta didik MI Roudlotul Ulum Jabalsari 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peserta didik 

dapat lebih mudah dalam memahami materi yang dipelajari.  

d. Bagi Peneliti Lain  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi peneliti lain  

yang mengadakan penelitian sejenis dapat menambah 

pengetahuan tentang pengaruh penggunaan Media Pop-up Book 

terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik.  

e. Bagi perpustakaan IAIN TULUNGAGUNG  

Dengan diadakan penelitian ini,maka hasil yang diperoleh 

diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan koleksi dan 

referensi juga menambah literature dibidang pendidikan sehingga 

dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan bagi 

mahasiswa lainnya.  

H. Penegasan Istilah 

Definisi istilah berfungsi untuk memberikan dan memperjelas 

makna atau istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai 

dengan Kamus Bahasa Indonesia agar tidak salah dalam menafsirkan 

permasalahan yang sedang diteliti. Adapun istilah yang perlu dijelaskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Penegasan Konseptual 

a. Pengaruh  

Menurut KBBI Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul 

dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang. 

b. Media pop-up book 

Pop-up book adalah sebuah buku yang memiliki tampilan 

gambar yang bisa ditegakkan serta membentuk obyek-obyek yang 

indah dan dapat bergerak atau memberi efek yang menakjubkan17 

c. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan - kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.  18  

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam 

skor yang diperoleh dari hasl tes mengenai sejumlah materi 

pelajaran tertentu.19 

d. Motivasi Belajar  

Motivasi dapat juga dikatakan sebagai serangkaian usaha 

untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang 

mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila tidak suka maka akan 

berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak 

 
17 Joko Muktiono, Menumbuhkan Minat …, hal.25 
18 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar , (Bandung :  PT. Rem aja 

Rosdakarya, 2010), hal.22 
19 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta : Kencana, 

2013), .hal.4-5 
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suka itu.20 Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung.21 

e. Pelajaran IPA  

IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan 

prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan.22 

2. Penegasan Operasional 

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka secara operasional 

yang dimaksud untuk melihat “Pengaruh Penggunaan Media Pop-up 

Book terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA 

Kelas V MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagug” 

adalah suatu proses dari sebuah pemahaman guru mengenai model 

belajar siswa serta media pembelajaran untuk mempermudah dalam 

proses belajar mengajar, sehingga materi yang disampaikan secara 

tepat dan mudah dipahami oleh siswa yang nantinya hasil belajar 

kognitif yang dicapai siswa bisa lebih baik. 

 

 
20 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2009), hal. 75 
21 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 

23 
22 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013), hal.167 
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I. Sistematika Pembahasan 

Dalam mengarahkan penulisan skripsi untuk lebih sistematis dan 

sesuai pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk 

memahami kandungan isi karya ilmiah ini, penulis memberikan 

sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:  

1. Bagian Awal  

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, 

halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar lampiran, dan abstrak.  

2. Bagian Utama (Inti)  

Bagian utama (inti) dalam skripsi ini terdiri:  

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (A) latar belakang masalah, (B) 

identifikasi masalah, (C) pembatasan masalah, (D) rumusan masalah, 

(E) tujuan penelitian, (F) hipotesis penelitian, (G) kegunaan penelitian 

(H) penegasan istilah, (I) sistematika pembahasan.  

Bab II Landasan Teori, terdiri dari: (A) tinjauan tentang media 

pembelajaran, (B) tinjauan tentang motivasi belajar, (C) tinjauan 

tentang hasil belajar, (D) tinjauan mata pelajaran ilmu pengetahuan 

alam, (E) penelitian terdahulu, (F) kerangka berfikir.  

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (A) rancangan penelitian, 

(B) variable penelitian, (C) populasi, sampling, dan sampel penelitian, 
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(D) kisi-kisi penelitian, (E) instrument penelitian, (F) sumber data, (G) 

tehnik pengumpulan data, (H) tehnik analisis data.  

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: (A) deskripsi data, (B) 

analisis uji hipotesis, (C) rekapitulasi hasil penelitian.  

Bab V Pembahasan, meliputi pengaruh penggunaan media pop-up 

book terhadap motivasi belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V MI 

Roudlotul Ulum Jabalsari, pengaruh penggunaan media pop-up book 

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V MI Roudlotul 

Ulum Jabalsari, dan pengaruh penggunaan media pop-up book 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V 

MI Roudlotul Ulum Jabalsari.  

Bab VI Penutup, terdiri dari (A) kesimpulan, dan (B) saran.  

3. Bagian Akhir  

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat 

pernyataan keaslian, dan daftar riwayat hidup. 


