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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan karakter telah lama menjadi perhatian pemerintah. Dalam 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

pasal 1 (satu) antara lain disebutkan bahwa 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. Selain didalam Undang-undang, karakter positif juga banyak ditulis dalam 

visi yang tidak hanya bermuatan untuk menjadikan lulusannya cerdas tapi 

berakhlak mulia. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh 

lembaga pendidikan formal dalam membentuk karakter bangsa.  

Karakter manusia telah melekat pada kepribadian seseorang dan 

ditunjukkan dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Sejak lahir, manusia telah 

memiliki potensi karakter yang ditunjukkan oleh kemampuan kognitif dan sifat-

sifat bawaannya. Karakter bawaan akan berkembang jika mendapat sentuhan 

pengalaman belajar dari lingkungannya. Keluarga merupakan lingkungan belajar 

pertama yang diperoleh anak dan akan menjadi fondasi yang kuat untuk 

membentuk karakter setelah dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 

50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia empat 

tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua (Suyanto, 
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2010). Perkembangan kecerdasan diiringi oleh perkembangan mental kepribadian 

lainnya sampai usia remaja. Setelah dewasa kecerdasan maupun perilaku 

kepribadian sudah relatif stabil, oleh sebab itu jika ingin membentuk kecerdasan 

dan karakter, waktu yang paling tepat adalah pada saat usia anak-anak sampai 

dengan remaja(Mulyatiningsih, 2010:2). 

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan 

jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodratinya menuju ke arah 

peradaban manusiawi dan lebih baik. Pendidikan karakter merupakan suatu proses 

yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Pendidikan karakter bertujuan 

untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pembentukan karakter siswa pada setiap satuan pendidikan. Melalui pendidikan 

karakter siswa diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan nilai karakter 

dalam perilaku sehari-hari (Mulyasa, 2011:6) 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di  SD Muhammadiyah 

04 Batu pada bulan November 2015 dengan guru dan siswa kelas IV, diperoleh 

hasil yaitu mengenai pendidikan karakter yang ditanamkan dalam siswa sudah 

cukup baik tetapi masih kurang terlihat, siswa sudah menampakkan pendidikan 

karakter dengan cara melihat kegiatan apa yang telah dilakukan oleh siswa. 

Namun pendidikan karakter yang belum terlihat nampak yaitu tentang pendidikan 

karakter yang menyangkut tentang menghargai, percaya diri dan bekerja sama 

siswa yang masih kurang. Oleh karena itu sebuah pembelajaran guru sudah 

menggunakan media pembelajaran yang mayoritas menggunakan media 

lingkungan yang ada disekitar. Keterbatasan media pembelajaran tematik yang 
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digunakan disebabkan kurangnya fasilitas dari sekolah dan guru juga kurang 

memiliki waktu luang untuk membuat media pembelajaran. Media pembelajaran 

yang digunakan sebelumnya lebih banyak menggunakan buku-buku dari 

perpustakaan, lingkungan sekitar dengan bantuan papan tulis pada saat 

menjelaskan tentang pembelajaran guru hanya berpusat pada buku tematik guru 

cenderung berpedoman secara teknis pada buku yang disediakan oleh pemerintah. 

Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap pendidikan karakter siswa tentang 

menghargai, percaya diri, dan bekerjasama yang masih belum nampak pada 

proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran tematik kurang berjalan dengan 

baik dan siswapun kurang antusius untuk mengikuti pembelajaran.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan kurangnya media pembelajaran yang 

digunakan guru, maka dapat diciptakan media pembelajaran tematik yang lebih 

menarik dan menunjang siswa untuk lebih berpikir kreatif dalam membentuk 

karakter menghargai, bekerjasama, dan percaya diri. Media yang dimaksud 

sebaiknya dapat dioperasikan atau diubah bentuk sehingga siswa belajar dengan 

mengamati secara langsung dan mengidentifikasi benda tersebut dan memperoleh 

konsep-konsepnya dengan baik, sehingga saya memilih judul seperti ini.  

Hasil analisis kebutuhan di atas menjelaskan bahwa sangat dibutuhkan 

sebuah media pembelajaran tematik yang dapat membentuk karakter menghargai, 

bekerjasama dan percaya diri dalam suatu proses pembelajaran. Salah satu media 

yang digunakan untuk menarik minat belajar siswa adalah media dakon berkartu.  

Media yang dikembangkan dalam membentuk karakter siswa dalam 

membentuk rasa menghargai, percaya diri dan bekerja sama siswa adalah media  

dakon berkartu yaitu media yang digunakan pada pembelajaran. Media dakon 
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berkartu merupakan media yang didesain untuk meningkatkan kemampuan siswa 

belajar secara kooperatif. Media ini didesain hampir sama seperti pada model 

permainan dakon pada umumnya, namun pada bagian tengah diberikan tempat kartu 

yang berisi soal yang akan didiskusikan oleh siswa. Media dakon berkartu terdiri dari 

tiga bagian yaitu papan dakon, kuwuk, dan tempat kartu. Media ini tidak didesain 

langsung dengan kartu, karena kartu berisi soal yang berdasarkan kebutuhan guru. 

Media dakon berkartu diharapkan dapat memberikan bantuan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran tematik yang dapat membentuk  

karakter siswa dalam hal menghargai, bekerjasama dan percaya diridalam suatu 

pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran ini adalah mengandung nilai 

educatif, praktis dan menarik bagi siswa.  

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana kevalidan media dakon berkartu yang dikembangkan untuk 

pembelajaran tematik tema cita-citaku kelas IV diSekolah Dasar ? 

2. Bagaimana keefektifan media dakon berkartu pembelajaran tematik tema cita-

citaku kelas IV diSekolah Dasar ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian pengembangan ini sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan kevalidan media dakon berkartu yang dikembangkan untuk 

pembelajaran tematik tema cita-citakukelas IV diSekolah Dasar. 
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2. Mendeskripsikan  keefektifan media dakon berkartu yang dikembangkan untuk 

pembelajaran tematik tema cita-citaku kelas IV di Sekolah Dasar. 

 

3. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Pesatnya perkembangan dunia pendidikan saat ini menuntut keberadaan 

tenaga pendidik/guru dalam menciptakan dan melahirkan karya-karya baru yang 

bernilai kreatif dan inovatif yang dapat menunjang keterlaksanaan kegiatan belajar 

mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menarik perhatian 

siswa. Karya tersebut salah satunya terwujud dalam bentuk media pembelajaran. 

Penggunaan media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar sangat 

penting, salah satunya mengurangi tingkat kebosanan yang dialami siswa saat 

proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hal tersebut keberadaan media 

pembelajaran sangat dibutuhkan untuk memudahkan tercapainya tujuan 

pembelajaran, membangkitkan perhatian siswa, memotivasi siswa mengikuti 

materi pembelajaran serta membantu siswa memahami materi dan memperkaya 

wawasan. 

Untuk menghasilkan media dakon berkartu yang menarik, maka perancang 

media dakon berkartu memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Media dakon berkartu terbuat dari tiga bagian yaitu: papan dakon, kuwuk, 

dan tempat kartu 

a. Papan dakon. 

Bagian papan dakon berfungsi untuk melakukan permainan dakon dan 

meletakkan tempat kartu. Papan dakon terbuat dari papan kayu berbentuk 

elip dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 30 cm, dan tebal 3 cm.  
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b. Kuwuk 

Kuwuk merupakan bagian dari permainan dakon sebagai penentu kartu 

warna apa yang diambil. Jumlah kuwuk yang digunakan sesuai dengan 

kebutuhan guru. Kuwuk terbuat dari bahan apa saja yang mudah 

digunakan dan tidak mengganggu pembelajaran. 

c. Tempat kartu  

Tempat kartu berguna untuk metakkan kartu sesuai dengan warna. Bagian 

ini terbuat dari kaca mika plastik dengan tinggi 10 cm, lebar 8 cm, dan 

tebal 2 cm.  

2.     Media dakon berkartu ini disesuaikan dengan buku kurikulum 2013 kelas 

IV pembelajaran tematik tema cita-citaku. 

3. Media dakon berkartu dapat dioperasikan secara mandiri ataupun 

berkelompok dan dapat digunakan untuk media kompetisi dalam 

pembelajaran. Media ini tidak membutuhkan perawatan khusus dan 

memiliki berbagai kelebihan. 

4.  Siswa memiliki keluwesan atau kepraktisan dalam penggunaannya karena 

media dakon berkartu ini mudah dipindahkan, ringan, praktis, dan tentunya 

aman untuk digunakan.  

 

E.  Manfaat Penelitian Pengembangan  

 Penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian selanjutnya. Manfaat dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah pengembangan media 

pembelajaran dalam permainan dakon berkartu dalam pembelajaran 

tematik tema cita-citaku kelas IV Sekolah Dasar diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikir untuk penelitian yang menggunakan 

media permainan dakon berkartu terutama di Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis  

Peneliti ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain : a) bagi 

siswa, b) bagi sekolah/guru, c) bagi peneliti. 

a) Bagi Siswa 

Pengembangan media dakon berkartu dimaksudkan untuk 

meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, 

serta membantu siswa dalam mengingat kembali materi tema cita-

citaku dengan baik sebagai penguat materi pada siswa. 

b) Bagi Sekolah/ Guru 

Pengembangan media dakon berkartu dimaksudkan sebagai bahan 

pertimbangan sekolah dan guru untuk melaksanakan pembelajaran 

dengan memenfaatkan media pembelajaran.  

c) Bagi Peneliti 

Pengembangan media dakon berkartu dimaksudkan untuk menambah 

keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan media dakon 

berkartu sebagai perantara siswa dengan guru. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

 Keterbatasan penelitian dan pengembangan ini memiliki beberapa 

keterbatasan, diantaranya yaitu : 

1. Media ini hanya dirancang untuk kelas IV SD yang sudah mempelajari 

tema cita-citaku. 

2. Media ini hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

dan sebagai media pengayaan yang memudahkan guru dalam membantu 

pemahaman dan penguatan siswa untuk memahami materi yang ada.  

3. Dengan menggunakan media pembelajaran ini siswa akan mudah dalam belajar 

dan siswa akan menunjukkan karakter dalam belajar sambil bermain dengan 

cara kreatif dan adanya rasa tanggung jawab terhadap sebuah pembelajaran.  

 

G.  Definisi Istilah 

 Supaya tidak terjadi suatu penafsiran yang berbeda mengenai istilah yang 

digunakan, maka diperlukan suatu difinisi terkait media pembelajaran yang 

dikembangkan diantara: 

1. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

model penelitian Research and Development (R & D)dalam Sugiyono 

(2013:407). 

2. Media pembelajaran adalah sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi (AECT: Association 

of education and comunication technology dalam Arsyad, 2011:3). 

3. Pengembangan media pembelajaran merupakan kegiatan yang terintegrasi 

dalam penyusunan dokumen pembelajaran lainnya seperti (RPP) dan 
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lainnya. Pengembangan media pembelajaran sangat penting untuk 

mengatasi kekurangan dan keterbatasan persediaan media yang ada. Lebih 

dari itu, juga dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan inovasi 

siswa sehingga dihasilkan profesionalitas siswa (Asyhad, 2012:94). 

4. Media dakon berkartu adalah media yang digunakan dalam suatu

pembelajaran yang didesain tidak seperti dakon biasannya.

5. Media dakon berkartu dikatakan sebagai media yang valid dan media

efektif yang digunakan dalam sebuah pembelajaran tematik dalam

membentuk karakter siswa kelas IV di SD Muhammadiyah 04 Batu. Jika

media tersebut valid dilihat dari validator dan media yang efektif dilihat

dari respon siswa, ataupun perilaku yang muncul ketika penggunaan media

dakon berkartu. Hal seperti ini dilakukan dengan cara observasi.


