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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran Seni Budaya di SD adalah sebuah salah satu 

matapelajaran dalam pembelajaran tematik yang memberikan sumbangan 

kepada peserta didik agar berani dan siap bangga akan budaya bangsa sendiri 

dan menyokong dalam menghadapi tantangan masa depan (Ardipal,2012:2). 

Seni merupakan segala suatu macam keindahan dari ungkapan atau ekspresi 

hati yang disalurkan dalam bentuk karya yang dapat membangkitkan perasaan 

orang lain (Wahyu,2010:2). Budaya merupakan hasil karya, cipta, dan rasa 

manusia yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan karena meliputi banyak 

aspek pada diri individu yang berupa kemampuan berpikir, bertindak, dan 

berperilaku yang kemudian diwariskan secara turun temurun 

(Widiastuti,2013:9). Seni budaya merupakan bagian dari budaya yang 

dimunculkan melalui keindahan yang diungkapan atau diekspresikan dan 

disalurkan dalam bentuk karya yang menggugah hati orang dengan 

diwariskan secara turun temurun karena budaya itu sendiri bisa terdiri dari 

unsur yang rumit seperti sistem agama, adat istiadat, bahasa, teknologi, seni, 

dan pengetahuan (Widiastuti,2013:9;Wahyu,2010:2).  

Pendidikan tentang seni budaya daerah merupakan sesuatu yang sangat 

penting terutama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan diri peserta 

didik, pembelajaran seni budaya yang asyik dan menyenangkan nantinya 
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akan membuat peserta didik dengan senang hati mencintai seni budaya daerah 

mereka sendiri, dengan begitu pembelajaran seni budaya menjadi suatu 

proses alih budaya (Eny,2004:3). Menjaga kelestarian budaya dan juga 

ketidakseimbangan dalam dunia pendidikan, dapat diatasi dengan pewarisan 

nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan 

seni yang dilakukan dengan melalui beberapa proses (Eny dalam Rohidi, 

1994:12; Koentjaraningrat, 1981:228-233). 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang lebih menekankan 

pada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar secara aktif dalam proses 

pembelajarannya (Novianto,2015:1). Pembelajaran tematik memerlukan buku 

yang merupakan bahan ajar yang dari dulu sampai sekarang masih 

dipergunakan karena sisi positifnya yang baik untuk siswa. Buku ajar adalah 

buku yang digunakan oleh siswa sebagai buku pelajaran yang sudah disusun 

oleh pakar dalam bidang-nya agar kualitas buku tersebut sesuai standar 

dengan sarana pengajaran yang mudah dipahami oleh pemakai (Kurbaita 

dkk,2013:3). Bahan ajar mempunyai standar khusus, dan bahan ajar yang 

menarik akan membuat siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran, 

cermat dan teliti dalam memilih bahan ajar juga poin penting yang harus 

diutamakan, (Nurul,2013). Buku sebagai bahan ajar disusun tidaklah asal 

menyusun tapi juga mempunyai standar yang bisa digunakan untuk 

menentukan kualitas pada buku tersebut, mudah dipahami dan menarik sangat 

cocok untuk standar buku ajar siswa sekolah (Kurbaita 

dkk,2013:3;Nurul,2013). 
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Buku tematik merupakan buku yang memuat urutan pembelajaran yang 

dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik 

bersama guru untuk mencapai kompetensi tertentu. Buku tematik butuh lebih 

dari sekedar buku siswa agar pembelajaran bisa optimal. Ada berbagai 

macam sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa agar tidak terpaku 

pada buku siswa yang memiliki kekurangan dalam hal keterbatasan referensi, 

apalagi dalam mata pelajaran SBDP yang memerlukan referensi lebih agar 

budaya Indonesia tidak terabaikan dan tetap lestari. Dengan membuat buku 

pendamping, diharapkan buku tematik menjadi lebih mudah digunakan, yang 

dikembangkan melalui penelitian R&D melalui tahapan dari teori Borg & 

Gall ( 1983:775) yang mengembangkan 10 tahapan dalam model penelitian 

tersebut. Mengembangkan produk dengan penelitian R&D dalam dunia 

pendidikan, produk tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas 

pendidikan, yaitu salah satunya kualitas pendidikan (Sri, 2012:14).  

Namun, pada kenyataan berdasarkan hasil observasi awal, pada 

pelajaran saat seni budaya siswa hanya memakai buku teks tematik saja tanpa 

buku referensi lainnya dan membuat seni budaya diremehkan, juga kurang 

diperhatikan, oleh karena itu dicetuskan ide pengembangan buku tematik 

khusus seni budaya malang (topeng malang) yang bisa digunakan ketika 

pembelajaran seni budaya. Topeng Malang memiliki keunikan tersendiri 

dimana sang pemakai tidak hanya sekedar memakai topeng sebagai penutup 

muka, tapi ada makna dibalik topeng tersebut yang bentuk dan warna topeng 

merupakan bentuk ekspresi yang mewakili watak manusia (Evan,2014:2). 

Seni budaya seperti ini yang dibutuhkan oleh generasi muda Indonesia 
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mendatang yang mengajarkan kita bagaimana sikap baik dan buruk, contoh 

kebaikan dan keburukan sehingga generasi mendatang tetap mewarisi 

keindahan tata krama asli Indonesia dan agar tidak tergeser oleh globalisasi, 

salah satu tugas yang harus ditanggung oleh pengelola warisan budaya adalah 

membantu menjadi fasilitator dalam pemanfaatan sumberdaya yang sesuai 

dengan keahlian dan pengetahuan (Daud,2003:6). 

Budaya akan sangat efektif jika dikenalkan kepada anak ketika budaya 

tersebut disisipkan ke pelajaran seni karena hal itu dapat menciptakan kondisi 

yang memberi peluang pada anak untuk mengembangkan kepekaan, fantasi, 

imajinasi, dan kreasi anak, untuk itulah diperlukan pendidikan SBDP sejak 

usia dini agar budaya Indonesia khususnya moral Indonesia kembali kesosok 

aslinya (Triyanto,2001:387-388). Budaya bisa dilestarikan didunia 

pendidikan sekolah tidaklah mudah, perlu sesuatu pendukung yang bisa 

menjembatani budaya bisa diterima disekolah, dan guru merupakan salah satu 

dari beberapa pendukung pelestarian budaya di sekolah. Guru sebagai 

pendukung pelestarian budaya disekolah, memang tidak dipungkiri lagi jika 

dalam paradigma lama, guru merupakan seseorang yang dihormati dan 

dipatuhi, juga sebagai sumber ilmu pengetahuan (Elika, 2006:62).  

Pada zaman sekarang, karena perkembangan teknologi, informasi yang 

diperoleh lebih cepat dan luas, lebih tepatnya guru bukan sebagai sumber 

pengetahuan utama lagi, namun berlaku sebagai fasilitator yang mana siswa 

mempunyai kepandaian dalam mencari informasi (Elika, 2006:62). Dalam 

waktu yang singkat, tidaklah mudah dalam mempersiapkan guru yang 

sempurna dan ideal seperti yang diharapkan oleh kurikulum 2013, apalagi 
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mengubah pemikiran tentang guru yang tugasnya itu mengajar, sementara di 

kurikulum 2013 guru lebih condong mengarahkan, tentunya mengarahkan 

siswa untuk aktif dan juga produktif. (Faridah,2014:9). Guru era sekarang 

lebih dituntut bukan sebagai tenaga pengajar, namun menjadi pendamping 

atau colleague untuk siswa yang mempunyai peran menyenangkan dan 

support utama saat pembelajaran, dan karena adanya perkembangan teknologi 

yang semakin pesat, sosok guru yang awal mulanya sebagai sumber ilmu 

untuk era sekarang sudah tergeser (Elika,2014:62; Faridah,2014:9) 

Hasil dari observasi awal yang dilakukan ditempat  penelitian seperti 

permasalahan kurangnya materi pada buku siswa, tidak adanya buku 

penunjang lain selain buku siswa, akan membuat siswa tidak mempunyai 

minat akan pembelajaran, sehingga  perlu dikembangkan buku pendamping 

dengan judul “Buku Pendamping Muatan SBDP Tema 8 Subtema 2 Berbasis 

Kearifan Lokal Malang Raya Kelas 5 SD”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada pengembangan buku pendamping ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pengembangan buku pendamping muatan SBDP tema 8 

subtema 2 kelas 5 SD? 

2. Bagaimana kelayakan buku pendamping muatan SBDP tema 8 subtema 2 

kelas 5 SD? 
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C. Tujuan Penelitian & Pengembangan  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan proses pengembangan buku pendamping muatan 

SBDP tema 8 subtema 2 kelas 5 SD. 

2. Untuk mendeskripsikan kelayakan buku pendamping muatan SBDP tema 

8 subtema 2 kelas 5 SD. 

 

D. Spesifikasi Produk  yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang akan dibuat untuk buku pendamping terdiri 

dari 2 aspek, yaitu materi dan tampilan buku. 

1. Konten  

Buku pendamping ini dikembangkan dengan isi materi yang terdapat pada 

buku siswa berupa materi SBDP Tema 8 Subtema 2 Kelas 5 dengan pokok 

pembahasan tari kreasi daerah yang terdapat KD 3.3 Memahami pola 

lantai dalam tari kreasi daerah dan 4.3 Mempraktikkan pola lantai pada 

gerak tari kreasi daerah, dengan indikator : (1) melakukan gerak tari 

topeng (2) mempraktikkan gerak pola lantai tari daerah, tujuan : (1) siswa 

mampu melakukan gerak tari topeng berkelompok dengan baik (2) siswa 

mampu mempraktikkan gerak pola lantai tari daerah dengan tenang. Buku 

ini dikembangkan dengan penjabaran yang lebih luas dari buku utama 

yaitu buku siswa. 
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2. Tampilan Buku 

Buku pendamping ini didesain dengan ukuran kertas standar A4 dengan 

jenis huruf yang bervariatif berukuran 12. Background pada setiap 

halaman akan mempunyai ciri tersendiri yaitu perbedaan warna dan juga 

layout yang digunakan lebih bervariatif. Untuk struktur dari buku ini 

terdiri dari 4 bagian, yaitu cover, pendahuluan, isi, dan penutup. Pada 

bagian cover terdapat judul buku, kelas, dan gambar cover. Pada bagian 

pendahuluan, terdiri dari kata pengantar, daftar isi, pemetaan KD, petunjuk 

penggunaan buku, dan tujuan pembelajaran. Pada bagian isi, berisi tentang 

penjabaran materi dari buku siswa tema 8 subtema 2. Terdapat tiga bab 

dalam buku pendamping ini, bab pertama membahas tentang pola lantai, 

bab kedua membahas tentang kearifan lokal yaitu tari topeng, dan bab 

ketiga membahas tentang praktek menari. Dan pada bagian penutup, berisi 

tentang daftar pustaka dan profil penulis. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Nilai penting yang terdapat pada pengembangan buku pendamping 

muatan SBDP tema 8 subtema 2 kelas 5 adalah sebagai berikut : 

1. Buku pendamping ini dikembangkan untuk memudahkan guru serta siswa 

dalam mempelajari SBDP khususnya tema 8 subtema 2. 

2. Buku pendamping ini dikembangkan untuk memberikan informasi yang 

lebih luas dari buku utama yaitu  buku siswa. 

3. Buku pendamping ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan siswa 

dalam proses pembelajaran berupa pembuatan buku pendamping. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Peneliti bermaksud memberikan buku pendamping untuk permudahan 

dari buku siswa pada tema 8 subtema 2 agar siswa lebih menguasai materi. 

Berikut merupakan asumsi dan keterbatasan peneliti dalam mengembangkan 

buku pendamping : 

1. Asumsi 

a. Sekolah Dasar di Malang telah menggunakan kurikulum 2013 sehingga 

pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran tematik. 

b. Siswa telah memahami bab sebelumnya tentang tari. 

c. Siswa kelas 5 memakai buku siswa tema 8 saat pembelajaran. 

2. Keterbatasan  

a. Buku pendamping yang dikembangkan hanya sebatas 1 subtema yakni 

subtema 2 pada tema 8 dan di 1 kelas yaitu kelas 5. 

b. Materi SBDP yang dikembangkan terfokus pada kearifan lokal Malang. 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional yang ada pada pengembangan buku ajar 

pendamping adalah sebagai berikut: 

1. Buku Pendamping 

Adalah buku penunjang dari buku utama yaitu buku siswa yang 

disesuaikan sesuai dengan isi buku siswa agar siswa lebih mudah 

mempelajarinya. 
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2. SBDP

Adalah singkatan dari seni budaya dan prakarya yang merupakan

matapelajaran yang dapat menggambarkan budaya diri sendiri dengan

strategi khusus agar dapat diterima oleh siswa.

3. Kearifan Lokal

Merupakan nilai-nilai kebaikan yang terus digunakan dan dipertahankan

mulai zaman dulu sampai saat ini dengan tumbuh dari masyarakat itu

sendiri

4. Penelitian dan Pengembangan

Merupakan suatu kegiatan penelitian yang didalamnya tidak hanya

menganalisa, tapi juga membuat produk baru atau mengembangkan

produk lama agar lebih efisien atau efektif.


