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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana membelajarkan peserta 

didik, bukan apa yang dipelajari peserta didik. Dengan demikian pembelajaran 

menempatkan peserta didik sebagai subjek bukan sebagai objek. Agar pembelajaran 

dapat mencapai hasil yang optimal, maka guru perlu memahami karakteristik peserta 

didik. Nana Sudjana (1998) mengemukaan bahwa pengertian belajar sebagai proses 

yang aktif, belajar adalah interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu 

(Nana Sudjana dalam Hamiyah, 2014:2). 

Penelitian ini dilakukan  di kelas IV pada tema 1 “Indahnya kebersamaan”, 

subtema 1 “Keberagaman Budaya Bangsaku”, dan terdapat 3 pembelajaran yang 

mencangkup matapelajaran Matematika, SBdP (Seni Budaya dan Prakarya), Bahasa 

Indonesia, IPA, dan IPS.  Pada tema dan subtema tersebut mengajarkan tentang 

keberagaman suku, budaya, serta adat istiadat yang ada di Indonesia. Diketahui 

bahwa Indonesia memiliki 13.000 pulau, 300 suku, 200 bahasa daerah, dan berbagai 

agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu ( Kusman 

2009:150). Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan anugerah yang tak 

bernilai, dan tentunya keberagaman tersebut harus diiringi oleh sikap toleransi dari 

setiap warga Indonesia. 
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Toleransi diartikan sebagai suatu kualitas sikap membiarkan adanya penda[at, 

keyakinan, adat istiadat, dan perilaku orang lain yang berbeda dengan dirinya (Suyati 

Sidharta, 2019:14)  

Toleransi perlu ditanamkan sejak usia sekolah dasar karena pada usia tersebut 

anak sensitif terhadap perbedaan yang ada pada diri dan orang lain sehingga perlu 

diberikan pemahaman terkait cara menghargai  dan menyingkapi perbedaan tersebut. 

Diana (2011:153) mengemukakan bahwa toleransi merupakan salah satu pilar 

karakter yang mencangkup dalam pendidikan karakter anak usia dini. Pendidikan 

karakter itu sendiri adalah pendidikan yang mencangkup penanaman pengetahuan, 

kecintaan dan penanaman perilaku kebaikan yang menjadi sebuah pola atau 

kebiasaan. Maka dari itu penanaman toleransi pada anak sejak dini sangat penting. 

Siswa Sekolah Dasar yang masih terikat dalam objek yang bersifat konkrit 

yang dapat ditangkap oleh pancaindra, oleh karena itu siswa memerlukan adanya 

benda nyata dalam proses belajar, tetapi jika benda tersebut tidak bisa di hadirkan 

dalam proses belajar maka diperlukannya adanya media atau alat peraga, sehingga 

siswa dapat lebih cepat dan mudah memahami materi yang diajarkan guru. Guru juga 

akan sangat terbantu dengan adanya media pembelajaran yang tepat untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Media pembelajaran tidak hanya membantu 

siswa dan guru dalam proses belajar mengajar, tetapi juga membantu guru dalam 

menanamkan konsep pembelajaran kepada siswa. Media juga memberika pengalaman 

yang berkesan pada siswa, sehingga konsep pembelajaran akan bertahan lama dalam 

memori siswa. Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta 

belaka, tetapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-konsep uantuk 
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menghasilkan pemahaman yang utuh sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami 

secara baik dan tidak mudah dilupakan (Majid 2014:16). 

Proses pendidikan terjadi apabila antarkomponen pendidikan yang ada di 

dalam upaya pendidikan tersebut dan saling berhubungan secara fungsional dalam 

suatu kesatuan yang terpadu.  Menurut  Prastowo (2013), dalam suatu proses 

pendidikan guru dan siswa memiliki tujuan pendidikan tertentu yang hendaknya 

dicapai untuk kepentingan siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, disamping ada 

berbagai sumber (resources) yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk 

memperkaya isi pendidikan, guru juga menggunakan metode dan alat pendidikan, 

yang kesemuanya menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang dimaksud 

(Prastowo 2013:21). Media pembelajaran yang termasuk dalam alat pendidikan juga 

sangat penting untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

Berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan 

peneliti, diketahui bahwa SD Muhammadiyah 08 Dau telah menyediakan berbagai 

media pembelajaran untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran akan tetapi 

guru kurang maksimal dalam memanfaatkan media pembelajaran tersebut, 

dikarenakan guru lebih sering menggunakan metode ceramah dengan menggunaan 

bahan ajar buku guru Kurikulum 2013, selain itu kurangnya informasi tetang media 

pembelajaran yang inovatif dan keterbatasan waktu dalam pembuatan media 

pembelajaran.  Guru cenderung menggunakan media yang sudah ada atau bahkan 

tidak menggunakan media pembelajaran. Oleh sebab itu pembelajaran didalam kelas 

lebih cenderung burpusat kepada guru (teacher center) yang menyebabkan siswa 

kurang aktif dalam proses belajar mengajar. Ketidakaktifan siswa membuat proses 
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belajar mengajar menjadi monoton yang membuat proses belajar siswa menjadi 

kurang bermakna, dengan dikembangkannya media pembelajaran yang tepat dan 

menarik, diharapkan akan memancing minat dan kektifan siswa dalam proses belajar, 

sehingga  pembelajaran akan berpusat pada siswa (student center) dan guru berperan 

sebagai fasilitator. Menurut Warsono (2013) fasilitator adalah seseorang yang 

membantu peserta didik untuk belaja dan memiliki keter ampilan-keterampilan yang 

diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu guru sebagai 

fasilitator harus menyedikan fasilitas pedagogis, psikologis dan akademik agar 

pembelajaran aktif berjalan dengan lancar. 

Menurut Sutirjo (2005) proses pembelajaran tematik akan jauh lebih 

bermakna jika sejak awal siswa terlibat secara aktif dlam menafsirkan dan memahami 

materi ajaran baru, pemecahan masalah dan ketekaitan materi dangan realita 

kehidupan anak. Oleh sebab itu, diperlukan media pembelajaran yang bersifat 

mandiri dan inovatif sehingga pembelajaran akan lebih menarik, berpusat kepada 

siswa (student center), dan lebih bermakna dengan menghadirkan materi 

pembelajaran secara nyata. Salah satu alternatif media yang perlu dikembangkan 

yaitu media pembelajaran Rupin (Rumah Pintar). Media Rupin yang dikembangkan 

oleh peneliti dengan mencangkup tiga mata pelajaran yaitu Matematika, Bahasa 

Indonesia, SBdP (Seni Budaya dan Prakarya) yang dapat digunakan dengan konsep 

permainan. 

Dari penjelasan diatas, dijelaskan bahwasannya peneliti tertarik untuk 

menggunakan media pembelajaran guna mengembangkan media pengembangan 

dengan judul: “Pengembangan Media Pembelajaran Rupin dalam kegiatan 
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pembelajaran Tema Indahnya Kebersamaan kelas IV di SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang, maka dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian yaitu: 

1. Bagaimana ketertarikan siswa kelas IV terhadap Media Pembelajaran 

Rupin di SD Muhammadiyah 08 Dau ? 

2. Bagaimana kesesuaian penggunaan Media Pembelajaran Rupin pada 

Tema Indahnya Kebersamaan kelas IV di SD Muhammadiyah 08 Dau? 

3. Bagaimana Kelayakan Media Pembelajaran Rupin yang digunakan pada 

proses belajar mengajar pada Tema Indahnya Kebersamaan kelas IV SD 

Muhammadiyah 08 Dau? 

 

C. Tujuan  Penelitian dan Pengembangan 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai 

tak terkecuali penelitian ini yang tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai yaitu 

tujuan teoritis dan praktis.  

1. Tujuan Teoritis 

Tujuan teoritis penelitian dan pengembangan ini yaitu: 

a. Siswa diharapkan tertarik pada Media Pembelajaran Rupin dalam proses 

belajar mengajar Tema Indahnya Kebersamaan kelas IV di SD 

Muhammadiyah 08 Dau. 
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b. Media Pembelajaran Rupin diharapkan sesui dengan materi pembelajaran 

pada Tema Indahnya Kebersamaan Kelas IV di SD Muhammadiyah 08 

Dau. 

c. Media Pembelajaran Rupin diharapkan layak menjadi salah satu media 

alternatif yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar pada Tema 

Indahnya Kebersamaan kelas IV di Sekolah Dasar pada umumnya. 

2. Tujuan Praktis  

Tujuan Praktis penelitian dan pengembangan ini yaitu untuk mengetahui 

kualitas pengembangan media Rupin pada kelas IV Tema Indahnya 

kebersamaan di SD Muhammadiyah 08 Dau. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Konten 

Media yang digunakan pada penelitian kali ini adalah media Rupin (Rumah 

Pintar). Media ini menggabungkan tiga materi pembelajaran yaitu, matematika, 

SBdP, dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran tersebut menggunakan pembelajaran 

tematik terpadu, digunakan di kelas IV Tema “Indahnya Kebersamaan”, Subtema 

“Keberagaman Budaya Bangsaku”, dan 3 pembelajaran. 

Pada media pembelajaran terdapat tiga pembelajaran, pada pembelajaran 

pertama materi yang diajarkan yaitu sudut, Tari Kipas Pakarena dan Rumah Adat 

Lontik mencangkup mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan SBdP. 

Pembelajaran kedua materi yang diajarkan yaitu lagu “Aku Anak Indonesia”, 

mengenal alat musik dan cara membunyikannya, dan sumber bunyi mencangkup 
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mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan SBdP. Pada pembelajaran ketiga 

materi yang diajarkan yaitu karya dua dimensi dan tiga dimensi dan nama dan 

asal beberapa rumah adat mencangkup mata pelajaran SBdP dan IPS. 

 Pada miniatur Rumah Adat Lontik terdapat tiga ruangan, yang terdiri dari 3 

ruangan yaitu ruangan A, B, dan C. ruang-ruang tersebut digunakan untuk 

menyimpan kartu-kartu informasi dan perlengkapan lainnya untuk setiap 

pembelajaran, pembelajaran pertama ruang A, pembelajaran kedua ruang B, dan 

pembelajaran ketiga ruang C. 

2. konstruk 

Media Pembelajaran Rupin berupa miniatur Rumah Adat Lontik yaitu rumah 

adat dari Riau, sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diteliti.  

Media Rumah Pintar ini dibuat dengan ukuran panjang 45 cm, lebar 30 cm, 

dan tinggi 30 cm. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan media ini 

yaitu : 

1. Kayu Jati  

Bahan utama dalam pembuatan media pembelajaran Rupin ini adalah kayu 

jati. Kayu jati digunakan untuk pembuatan dinding, atap, dan alas rumah. 

Digunakannya kayu jati ini dikarenakan agar media pembelajaran Rupin bisa 

bertahan lama dan kayu jati mudah dibentuk sehingga media pembelajaran 

Rupin yang merupakan miniatur dari Rumah Adat Lontik, mirip seperti 

aslinya. 

2. Kertas karton 
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Kertas karton digunkan untuk membuat kartu-kartu informasi dan kartu-kartu 

soal, agar lebih menarik kertas karton tersebut dilapisi dengan kertas bewarna. 

 

 

3. Cat Kayu 

Digunakannya cat pada media ini adalah sebagai pewarna media, agar media 

terlihat lebih menarik. 

4. Buku Petunjuk 

Di dalam Rupin terdapat buku petunjuk, sebagai petunjuk penggunaan media 

pembelajaran Rupin. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat dijadikan 

acuan bagi guru pada umumnya dan khususnya berkaitan dengan peningakatan aspek 

kognitif siswa dengan menggunakan media pembelajaran Rupin (Rumah Pintar)  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti, dapat mempelajari lebih dalam tentang media pembelajaran 

yang sesuai, menarik dan bermakana demi tercapainya tujuan pembelajaran 

serta mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam melakuan penelitian. 

b. Bagi Siswa, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan 

bermakana, sehingga akan terimpan lama dalam memori siswa dan kelak akan 

bermanafaat dalam kehidupannya. 
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c. Bagi Guru, guru akan lebih dipermudah dalam proses belajar mengajar, 

dikarenakan guru tidak lagi harus ceramah, tetapi dengan digunakannya media 

pembelajaran, pembelajaran akan berpusat kepada siswa. 

d. Bagi Sekolah, dapat memberi masukan baru tentang media pembelajaran yang 

nantinya dapat dikembangkan dengan media yang lebih variatif dan inovatif.  

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran ini didasarkan pada asumsi-

asumsi sebagai berikut: 

a. Siswa kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau telah memahami jenis dan ciri-ciri 

sudut. 

b. Siswa kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau menguasai menghitung sudut 

dengan menggunakan busur. 

c. Siswa kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau dapat mendeskripsikan benda 

secara sederhana. 

d. Siswa kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau dapat menulis laporan dengan 

menggunakan EYD. 

e. Siswa kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau mengetahui jenis-jenis tari 

tradisional. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Keterbatasan dalam pengembangan media pembelajaran Rupin dijelaskan 

sebagai berikut:  
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a. Produk yang dikembangkan terbatas sesuai kebutuhan dan tercapaianya Tema  

satu “Indahnya Kebersamaan” Subtema satu “Keberagaman Budaya 

Bangsaku” dan 3 pembelajaran. 

b. Pengembangan produk hanya sampai pada langkah ujicoba produk kelompok 

besar. 

c. Uji coba lapangan produk media pembelajaran Rupin dilaksanakan di SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

 

G. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran judul dan untuk memudahkan 

dalam menangkap isi dan maknanya, maka sebelum peneliti membahas lebih 

lanjutakan diberikan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah-

istilah tersebut adalah : 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peerta didik yang 

bertujuan merangsang mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.  

2. Media Rupin (Rumah Pintar) 

Media Rupin atau Rumah Pintar yaitu media berupa miniatur Rumah Adat 

Lontik yang membahas tiga matapelajaran yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, 

SBdP, IPA, dan IPS. Media Rupin berisi tiga ruangan dimana setiap ruangan 

terdapat kartu-kartu dan perlengkapan untuk setiap pembelajaran. 


