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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian  Media Koper Keragaman 

Media koper keragaman merupakan pengembangan dari media gambar. 

Pengembangan media ini berdasarkan analisis kebutuhan sesuai kondisi lapangan. 

Media koper keragaman merupakan media yang digunakan untuk materi pada 

Tema 7 Indahnya keragaman di negeriku Subtema 2 Indahnya keragaman budaya 

negeriku pembelajaran 3 kelas IV Sekolah Dasar.  

Media koper keragaman merupakan jenis media alat peraga tiruan yang 

berbentuk tiga dimensi. Aristo, Rohadi (dalam Murdiyanto, 2014:30) menyatakan 

bahwa alat peraga adalah benda yang digunakan untuk memperagakan sebagai 

pemahaman konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata atau 

konkrit. Ditinjau dari kesiapan pengadaanya media koper keragaman termasuk 

media rancangan. Sadiman, (2010:83) menjelaskan bahwa ditinjau dari kesiapan 

pengadaan media dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu media jadi dan media 

rancang. 

Media koper keragaman terbuat dari  kayu. Media tersebut berisikan miniatur 

rumah adat, serta pakaian adat, dan senjata tradisional terbuat dari triplek yang 

dilapisi stiker dari 34 provinsi serta dilengkapi album budaya. Miniatur rumah 

adat, pakaian adat, dan senjata tradisional berfungsi untuk membantu siswa 

memahami materi dengan mudah, sedangkan album budaya ini digunakan sebagai 

lembar kerja dalam berkelompok. 
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Tampilan dari koper tersebut berbentuk kotak persegi menyerupai koper pada 

umumnya dengan ukuran 90 cm x 90 cm. Koper tersebut nantinya dibagi terdiri 

dari dua bagian atas dan bawah. Pada bagian atas di dalamnya terdapat sebuah 

miniatur rumah adat, pakaian adat, dan senjata tradisional. Bagian bawah 

digunakan untuk meletakkan album budaya. Miniatur rumah adat, pakaian adat, 

dan senjata tradisional dibuat sebanyak 34 provinsi. Miniatur rumah adat terbuat 

dari art paper sedangkan miniatur pakaian adat serta senjata tradisional terbuat 

dari triplek yang dilapisi stiker. Bagian bawah koper terdapat laci untuk 

menempatkan album budaya yang terbuat dari art paper. 

2. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan model  pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk menghubungkan beberapa mata pelajaran sehingga 

siswa dapat mendapatkan pengalaman yang bermakna. Pembelajaran terpadu 

sendiri  adalah pembelajaran yang dapat menghubungkan berbagai gagasan, 

konsep, konsep keterampilan, sikap dan nilai baik dalam satu pelajaran maupun 

antar pelajaran Permendikbud no. 57 tahun 2014 (dalam Malawi & 

Kadarwati.2017:1). Menurut T. Raka Joni (dalam Kadir &  Asrohah, 2015:6) 

pembelajaran tematik adalah  pembelajaran terpadu yang dapat membuat siswa 

secara individual atau kelompok aktif dalam mencari, menggali, serta menemukan 

konsep, prinsip pengetahuan secara holistik, bermakna dan autentik. Selain itu 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan siswa 

untuk aktif dan terlibat  dalam proses pembelajaran untuk memecahkan masalah, 

sehingga dapat menumbuhkan kreatifitas siswa sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 
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Pembelajaran tematik menurut Hadi Subroto (dalam Kadir &Asrohah, 2015:6) 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran dengan satu pokok bahasan atau 

dengan tema tertentu yang dapat dihubungkan dengan pokok bahasan lain, yang 

dilakukan secara langsung atau direncanakan, baik dalam satu mata pelajaran atau 

lebih dan disertakan dengan berbagai pengalaman belajar siswa, maka 

pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Jadi pembelajaran tematik yaitu 

pembelajaran yang menggunakan tema tertentu untuk menghubungkan beberapa 

mata pelajaran dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari – hari sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa .Sesuai dengan pendapat 

tersebut, Prastowo (dalam kuncahyono, 2017: 775) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik adalah proses pembelajaran yang bermakna dan 

berwawasan multikurikulum yaitu pembelajaran yang berwawasan tentang 

penguasaan materi atau bahan ajar dan pengembangan kemampuan berpikir 

matang dan bersikap dewasa dalam memecahkan masalah kehidupan. 

Berdasarkan penjelasan di atas pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

yang menggunakan tema untuk menghubungkan beberapa mata pelajaran 

sehingga siswa dapat mendapatkan pengalaman yang bermakna. Pembelajaran 

tematik juga lebih menekaknkan pada siswa untuk aktif dan terlibat dalam proses 

pembelajaran untuk mmperoleh pengalaman langsung, sehingga bisa terlatih 

dalam menemukan pengetahuan sendiri.   
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3. Fungsi Media Koper Keragaman  

Media pembelajaran koper keragaman berfungsi sebagai perantara antara guru 

dan siswa sehingga memudahkan saat proses belajar mengajar. Hal ini sependapat 

dengan Anita dkk (2011:6-11) menyatakan bahwa media pembelajaran pada 

hakikatnya merupakan perantara penyampaian pesan pembelajaran dari sumber 

pesan kepada penerima pesan.  

Media koper keragaman memiliki berbagai fungsi untuk membantu proses 

pembelajaran yaitu: (a) sebagai pemahaman pada materi Tema 7 Indahnya 

keragaman di negeriku Subtema 2 Indahnya keragaman budaya negeriku 

pembelajaran 3 serta membantu siswa dalam menyelesaikan soal-soal dengan 

menggunakan media tersebut, (b) memudahkan siswa membandingkan, 

mengamati, mendeskripsikan suatu benda, (c) menanamkan konsep dasar yang 

benar, konkret, dan realistis. Hal ini sependapat dengan Sadiman (2010:17-18) 

menyatakan bahwa media memiliki fungsi (a) mengurangi keterbatasan ruang 

waktu dan daya indera, (b) mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif, 

(c) media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkrit untuk befikir. 

4. Manfaat Media Koper Keragaman 

Media pembelajaran sangatlah penting terutama bagi guru dan siswa. Manfaat 

media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru 

dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efesien. Hal yang 

menarik pada media koper keragaman ini yaitu, siswa bisa melihat bentuk 

miniature tiga dimensi rumah adat, pakaian adat, dan senjata tradisinal dari 

berbagai provinsi. Media koper keragaman selain memiliki fungsi media koper 



16 
 

 
 

keragaman juga memiliki manfaat. Terdapat dua manfaat media koper keragaman 

yaitu, manfaat bagi guru dan bagi siswa.  

a. Manfaat media koper keragaman bagi guru yaitu:  

1) membantu menarik perhatian dan memotivasi siswa untuk belajar 

2) membantu menyajikan materi lebih konkrit, terutama materi pelajaran yang 

belum jelas. 

3) memiliki variasi metode dan media yang digunakan agar pembelajaran tidak 

membosankan 

4) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tanpa tekanan; 

5) membantu efisiensi dan mudah disampaikan 

6) membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. 

b. Manfaat media koper keragaman bagi siswa  

1) menstimulus rasa ingin tahu untuk belajar 

2) memotivasi siswa untuk belajar 

3) memudahkan siswa memahami materi pembelajaran yang disajikan secara 

sistematis 

4) memberikan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan sehingga 

lebih fokus pada pembelajaran 

5) memberikan siswa kesadaran memilih media pembelajaran terbaik untuk 

belajar melalui variasi media yang disajikan. 

5. Penggunaan Media Koper Keragaman  

Penggunaan media pembelajaran memiliki tujuan. Tujuan penggunaan media 

adalah membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada 

siswanya, agar materi lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih 
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menyenangkan. Hal ini sependapat dengan Ekayani (dalam Riyani, 2017:106-

107), yaitu mempermudah proses di kelas, meningkatkan efesiensi proses 

pembelajaran, menjaga relevansi antara materi pembelajaran dengan tujuan 

belajar, dan membantu kosentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan 

pengembangan media koper keragaman ini yaitu, meningkatkan perhatian dan 

motivasi siswa terhadap materi pembelajaran.   

Langkah-langkah pembelajaran dengan mengggunakan media koper 

keragaman serta Album Budaya sebagai berikut: 

Menjelaskan materi dengan menggunakan media koper keragaman.  

1. Siswa membentuk 5 kelompok masing-masing kelompok. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi keragaman budaya 

dengan menggunakan media koper keragaman. 

3. Guru menjelaskan miniatur rumah adat, pakaian adat, dan senjata tradisional 

dengan menunjukkan miniatur tiga dimensi yang ada pada koper keragaman 

4. siswa diminta untuk mengamati miniatur rumah adat, pakaian adat, dan 

senjata tradisional yang ada pada koper keragaman bersama kelompoknya 

secara bergantian. 

Petunjuk dalam menggunakan Album Budaya 

1. Perwakilan kelompok mengambil Album Budaya yang sudah disediakan oleh 

guru. 

2. Siswa iminta untuk membaca petunjuk yang ada pada Album Budaya. 

3. Siswa berdiskusi mengelompokkan rumah adat, pakaian adat dan senjata 

tradisional yang telah dilpisi maghnet. 
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4. Setelah selesai mengelompokkan, siswa menceritakan kembali isi teks 

nonfiksi dengan menggunakan bahasa sendiri. 

5. Kemudian siswa memaparkan hasil kerja kelompok di depan kelas. 

6. Kelebihan dan Kelemahan Media Koper Keragaman  

Media koper keragaman sebagai pengembangan media pembelajaran, 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pengembangan media koper 

keragaman yaitu : 

a.  Siswa seakan-akan melihat benda yang nyata 

b. Menimbulkan ketertarikan siswa, memberikan pengalaman langsung,  

c. Pembelajaran akan berjalan dengan lebih sempurna karena murid dapat belajar 

langsung dengan menggunakan bahan-bahan replika atau mirip dengan aslinya 

d. Media koper keragaman praktis dan mudah di bawa, 

e. Memusatkan perhatian siswa, karena media yang dibuat menyerupai bentuk 

aslinya, 

f. Penggambaran media yang belum jelas menjadi nyata, 

g. Media dapat digunakan berulang-ulang, sehingga efesiensi biaya dalam jangka 

waktu yang panjang, 

h. Digunakan dalam kegiatan yang sifatnya berkelompok, 

i. Upaya dalam melestarikan budaya bangsa. 

Pengembangan media koper keragaman selain memiliki kelebihan, namun 

juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimiliki pada media koper keragaman 

yaitu: 
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a. Penggunaan pada media koper keragaman hanya terbatas pada Tema 7 

Indahnya keragaman di negeriku Subtema 2 Indahnya keragaman budaya 

negeriku pembelajaran 3, 

b. Mobilitas media rendah, karena media dipertunjukkan di depan kelas.  

7. Materi Keragaman Budaya 

Materi keragaman budaya merupakan materi pembelajaran tematik pada tema 

7 Indahnya keragaman di negeriku Subtema 2 Indahnya keragaman budaya negeri 

pembelajaran 3 kelas IV SD. Pada tema dan subtema di atas, mencangkup mata 

pelajaran IPS, B.Indonesia, dan PPKn. Berdasarkan silabus, materi ini tercantum 

dalam KD dan Indikator. 

Kompetensi Dasar: IPS 

1.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta karakteristik 

ruang. 

4.2 Menyajikan hasil idnetifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta 

karakteristik ruang. 

Indikator  

1.2.1 Mengidentifikasi keragaman sosial, budaya di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia serta karakteristik ruang. 

1.2.2 Menyebutkan keragaman sosial, budaya di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia serta karakteristik ruang. 

4.2.1 Menuliskan keragaman sosial, budaya di provinsi setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia serta karakteristik ruang. 
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4.2.2 Mengkomunikasikan keragaman sosial, budaya di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia serta karakteristik ruang. 

Mata pelajaran IPS, B.Indonesia, dan PPKn diintegrasikan pada materi 

keragaman. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang disetiap 

daerah memiliki corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri 

khasnya. Hal ini bisa dilihat dari  bentuk kegiatan dari masi-masing provinsi, 

misalnya bentuk rumah adat, pakian adat, dan senjata tradisional. Untuk 

mengetahui kebudayaan Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri setiap budaya daerah. 

Keberagaman yang dimiliki harus senantiasa di jaga dengan melestarikannya.  

Keragaman budaya merupakan materi pada Tema 7 Indahnya keragaman di 

negeriku Subtema 2 Indahnya keragaman budaya negeriku pembelajaran 3 pada 

Sekolah dasar kelas IV. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk 

mengenalkan keberagaman budaya serta untuk menanamkan cinta tanah air serta 

menghormati keberagaman budaya. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh kekayaan serta keragaman 

budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah dan lainnya. 

Meskipun penuh dengan keragaman budaya Indonesia tetap satu sesuai dengan 

semboyannya yaitu, Bhineka Tunggal Ika “ berbeda-beda tetapi tetap satu jua “. 

Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa menjadi kekayaan bangsa dan 

potensi negara. Namun, keberagaman juga menjadi tantangan, hal itu disebabkan 

karena setiap daerah memiliki perbedaan. Hal ini dapat mengajarkan siswa 

mengetahui bahwa di indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman budaya yang 

memiliki banyak perbedaan. Dengan adanya perbedaan disini siswa bisa belajar 

menghormati, menyayangi satu sama lain dan siswa dapat mengetahui bermacam-
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macam bentuk rumah adat, pakaian adat dan senjata tradisional yang dimiliki dari 

setiap provinsi tersebut. Macam – macam rumah adat berserta pakaian adat dan 

senjata tradisional di berbagai provinsi sebagai berikut: 

Provinsi di Pulau Sumatera Indonesia 

1. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) 

Rumah Adat: Rumoh Aceh 

Pakain Adat:  

Senjata Tradisional: Rencong 

2. Provinsi Sumatera Utara 

Rumah Adat: Rumah Bolon 

Pakian Adat: Karo 

Senjata Tradisional: Piso Surit 

3. Provinsi Sumatera Barat 

Rumah Adat: Rumah Gadang 

Pakaian Adat: Batu Sangkar 

Senjata Tradisional: Karih 

4. Provinsi Rau  

Rumah Adat: Rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar 

Pakaian Adat: Teluk Belanga dan Kebaya labuh 

Senjata Tradisional: Pedang Jenawi 

5. Provinsi Kepulauan Riau 

Rumah Adat: Rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar 

Pakaian Adat: Teluk Belanga dan Kebaya labuh 
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Senjata Tradisional: Pedang Jenawi 

6. Provinsi Jambi 

Rumah Adat: Rumah Panggung 

Pakaian Aadat: Jambi 

Senjata Tradisional: Keris 

7. Provinsi Sumatera Selatan 

Rumah Adat: Rumah Limas 

Pakaian Adat: Asian Gede 

Senjata Tradisional: Keris 

8. Provinsi Bangka Belitung 

Rumah Adat: Rumah Limas 

Pakaian Adat: Asian Gede 

Senjata Tradisional: Siwar Panjang (Pedang) 

9. Provinsi Bengkulu 

Rumah Adat: Rumah Rakyat 

Pakaian Adat: Bengkulu 

Senjata Tradisional: Keris 

10. Provinsi Lampung 

Rumah Adat: Rumah Nowou Sesat 

Pakaian Adat: Tulang Bawang 

Senjata Tradisional: Payan Badik 

11. Provinsi DKI Jakarta 

Rumah Adat: Rumah Kebaya 

Pakaian Adat: Abang dan None 
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Senjata Tradisional: Golok 

12. Provinsi Jawa Barat 

Rumah Adat: Rumah Keraton Kasepuhan Cirebon 

Pakaian Adat: Jawa Barat 

Senjata Tradisional: Kujang 

13. Provinsi Banten 

Rumah Adat: Rumah Badui 

Pakaian Adat: Pengantin 

Senjata Tradisional: Kujang  

14. Provinsi Jawa Tengah 

Rumah Adat: Rumah Padepokan 

Pakaian Adat: Jawa 

Senjata Tradisional: Keris 

15. Provinsi DI Yogyakarta 

Rumah Adat: Rumah Bangsal Kencono dan Joglo 

Pakaian Adat: Jawa 

Senjata Tradisional: Keris 

16. Provinsi Jawa Timur 

Rumah Adat: Rumah Situbondo 

Pakaian Adat: Madura 

Senjata Tradisional: Clurit 

17. Provinsi Bali 

Rumah Adat: Rumah Gapura Candi Bentar 

Pakaian Adat: Payas Agung 
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Senjata Tradisional: Keris 

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Rumah Adat: Rumah Istana Kasultan Sumbawa 

Pakaian Adat: Sumbawa 

Senjata Tradisional: Keris 

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Rumah Adat: Rumah Musalaki 

Pakaian Adat: NTT 

Senjata Tradisional: Sundu 

20. Provinsi Kalimantan Barat 

Rumah Adat: Rumah Istana Kasultanan Pontianak 

Pakaian Adat: Adat Perang 

Senjata Tradisional: Mandau 

21. Provinsi Kalimantan Tengah 

Rumah Adat: Rumah Betang 

Pakaian Adat: Sinjang (Barito) 

Senjata Tradisional: Mandau 

22. Provinsi Kalimantan Selatan 

Rumah Adat: Rumah Banjar Bubungan Tinggi 

Pakaian Adat: Banjar 

Senjata Tradisional: Keris 

23. Provinsi Kalimantan Timur 

Rumah Adat: Rumah Lamin 

Pakaian Adat: Urang Besunung 
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Senjata Tradisional: Mandau 

24. Provinsi Sulawesi Utara 

Rumah Adat: Rumah Pewaris 

Pakaian Adat: Minahasa 

Senjata Tradisional: Keris 

25. Provinsi Sulawesi Barat 

Rumah Adat: Rumah Mandar 

Pakaian Adat: Sulawesi Barat 

Senjata Tradisional: Tombak 

26. Provinsi Sulawesi Tengah 

Rumah Adat: Rumah Istana Buton 

Pakaian Adat: Kulavi Donnggala 

Senjata Tradisional: Pasatimpo 

27. Provinsi Sulawesi Tenggara 

Rumah Adat: Tambi 

Pakaian Adat: Babung Ginasamani 

Senjata Tradisional: Keris 

28. Provinsi Sulawesi Selatan 

Rumah Adat: Rumah Tongkonan 

Pakaian Adat: Toraja 

Senjata Tradisional: Badik 

29. Provinsi Gorontalo 

Rumah Adat: Rumah Doluhupa dan Rumah Pewaris 

Pakaian Adat: Sundi, Biliu 
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Senjata Tradisional: Badik 

30. Provinsi Maluku 

Rumah Adat: Rumah Baileo 

Pakaian Adat: Maluku 

Senjata Tradisional: Parang Salawaku 

31. Provinsi Maluku Utara 

Rumah Adat: Rumah Baileo 

Pakaian Adat: Maluku 

Senjata Tradisional: Parang Salawaku 

32. Provinsi Papua 

Rumah Adat: Rumah Honai 

Pakaian Adat: Serui 

Senjata Tradisional: Pisau Surit 

33. Provinsi Papua Bart 

Rumah Adat: Rumah Honai 

Pakaian Adat: Serui 

Senjata Tradisional: Panah 

34. Provinsi Kalimantan Utara 

Rumah Adat: Rumah Baloy 

Pakaian Adat: Dayak 

Senjata Tradisional: Mandau 
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Kompetensi Dasar  

1.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya 

Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa. 

4.2 Menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya 

Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Indikator 

1.4.1 Menjelaskan berbagai bentuk keragaman suku bangsa dan budaya 

Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa. 

1.4.2 Menunjukkan Berbagai bentuk keragaman suku bangsa, dan budaya 

Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa. 

4.2.1 Menuliskan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, dan budaya Indonesia 

yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa. 

4.2.2 Mengkomunikasikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, dan budaya 

Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Materi PPKn 

Persatuan dan Kesatuan Bangsa - Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara 

yang majemuk, ditandai dengan banyaknya suku, etnis, budaya, agama, adat 

istiadat di dalamnya. Di sisi lain, Bangsa Indonesia dikenal memiliki masyarakat 
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multikultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya 

(cultural background) beragam. Multikulturalitas dan Kemajemukan ini 

menggambarkan banyaknya keragaman yang ada. Bila dikelola secara benar, 

keberagaman dapat menghasilkan energi yang luar biasah besar. Namun 

sebaliknya bila tidak dikelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas 

dapat menghasilkan perpecahan. oleh karena itu Persatuan dan Kesatuan adalah 

hal yang mutlak bagi bangsa indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://degambar.blogspot.com/2014/05/gambar-garuda-pancasila.html 

Gambar  2.1 Burung Garuda 

Pengertian Persatuan dan Kesatuan 

Persatuan dan kesatuan berasal dari kata "satu" yang memiliki arti utuh atau 

tidak terpecah-belah. Kata Persatuan sendiri bisa diartikan sebagai perkumpulan 

dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan Kesatuan 

merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. 

Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Dengan demikian 

persatuan dan kesatuan memiliki makna "bersatunya berbagai macam corak yang 

beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi". Persatuan dan 

 

https://degambar.blogspot.com/2014/05/gambar-garuda-pancasila.html
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kesatuan Bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara 

yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai 

kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. 

 

Kompetensi Dasar 

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks 

4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan 

bahasa sendiri 

Indikator 

3.7.1 Megidentisfikasi teks gagasan pokok tentang keunikan rumah adat, pakaian 

adat, dan senjata tradisional minangkabau. 

3.7.2 Menjelaskan teks keunikan rumah adat, pakaian adat, dan senjata 

tradisional minangkabau. 

4.7.1 Menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks bacaan dengan 

bahasa sendiri. 

4.7.2 Mengkomunikasikan gagasan pokok dan informasi baru dari teks bacaan 

dengan bahasa sendiri. 

Materi Bahasa Indonesia 

Cerita nonfiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal 

yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Tulisan nonfiktif biasanya berbentuk tulisan ilmiah, seperti laporan, artikel, 

skripsi, tesis, desertasi, makalah dan sebagainya.  
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Contoh cerita nonfiksi 

Rumah adat Suku Manggarai 

Suku bangsa manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa 

Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampong adat 

berwarna waerebo. Waerebo terletak di sebuah lembah di barat daya kata Ruteng. 

Saat ini waerebo menjadi tujuan wisata. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://macam2budayaindonesia.blogspot.com/2014/01/rumah-adat-nusa-tenggara-

timur-ntt.html 

Gambar 2.2 Rumah Adat Wae Rebo 

Di waerebo terdapat tujuh rumah adat Manggarai, satu diantaranya rumah adat 

Gendang yang biasa disebut Mbanu Niang. Rumah Gendang berbentuk keruvut 

dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari  kayu 

direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian yang mendukung dalam penelitian dan 

pengemabangan media koper keragaman , diantaranya penelitian yang berjudul: 

1. Penggunaan koper matik untuk mengimplementasikan dan mengembangkan 

pembelajaran (PAKEM) “ siswa kelas IV, V, dan VI SDN 44 Ampenan oleh Sri 

 

https://macam2budayaindonesia.blogspot.com/2014/01/rumah-adat-nusa-tenggara-timur-ntt.html
https://macam2budayaindonesia.blogspot.com/2014/01/rumah-adat-nusa-tenggara-timur-ntt.html
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Subarinah pada tahun (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media koper 

matik dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah realistik.  

2. Pengembangan media koper LGC (Listrik Gerak Cahaya) pada materi  energi 

alternatif mata pelajaran IPA kelas IV SDN Petungsewu 02 Malang oleh Dodik 

Hendrawan pada tahun (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, media koper 

LGC (Koper Gerak Cahaya) efektif dalam proses pembelajaran. Hal ini 

berdasarkan hasil analisis uji validator media, materi, guru dan siswa.  

Berikut ini tabel yang menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian 

dan pengembangan yang akan dilakukan, dengan penelitian-penelitian yang 

relevan.  

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang Relevan 

Nama/Tahun Judul Persamaan Perbedaan 

Sri 

Subarinah/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan koper 

matik untuk 

mengimplementasik

an dan 

mengembangkan 

pembelajaran 

(PAKEM) “ siswa 

kelas IV, V, dan VI 

SDN 44 Ampenan 

1. Penelitian 

digunakan di jenjang 

Sekolah dasar 

2. Menggunakan 

media koper 

1. Materi yang 

digunakan yaitu 

mengimplementasik

an dan 

mengembangkan 

pembelajaran 

(PAKEM) 

2. Materi yang 

digunakan pada 

pembelajran KTSP 

Dodik  

Hendrawan 

pada/2016 

Pengembangan 

media koper LGC 

(Listrik Gerak 

Cahaya) pada materi  

energi alternatif mata 

pelajaran IPA kelas 

IV SDN Petungsewu 

02 Malang 

1. Penelitian 

digunakan di 

jenjang Sekolah 

dasar 

2. Menggunakan 

media koper  

 

1.  Materi yang 

digunakam, yaitu: 

energy alternatif 

mata pelajaran IPA 

2. Media yang 

digunakan pada 

pembelajaran KTSP 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir penelitian  dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Pengembangan 

Kondisi ideal 

Pada kurikulum 2013 ini menuntut siswa 

untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa 

dalam proses pembelajaran, salah satunya 

dengan menggunakan media pembelajaran. 

Media pembelajaran dapat digunakan untuk 

memdudahkan siswa untuk memahami materi 

sehingga dapat menciptakan suasana 

pembelajaran menjadi menyenangkan. 

 

Kondisi Nyata 

1. Kurangnya penggunaan media 

pembelajaran dikelas. 

2. Pada Tema 7  Indahnya keragaman di 

negeriku Subtema 2 Indahnya keragaman 

budaya negeriku pembelajaran 3  kelas 

IV, guru menggunakan media hanya 

berupa gambar poster. 

Analisis Kebutuhan 

Membutuhkan pengembangan media pembelajaran yang dapat membantu 

siswa dalam memahami materi pada tema 7 Indahnya keragaman di negeriku 

subtema 2 Indahnya keragaman budaya negeriku pembelajaran 3 kelas IV, 

dengan menciptakan suasana belajar menjadi menyenangkan. 

Pengembangan Media 

“ Pengembangan Media Koper Keragaman pada pembelajaran Tematik Tema 

7 Subtema 2 kelas IV Sekolah Dasar “ 

 

Tahapan Penelitian Model ADDIE: 

Analisis (Analysis), Desain (Design), Pengembangan 

(Development), Penerapan (Implementation), Evaluasi 

(Evaluation) 

 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini untuk mengembangkan media koper keragaman yang 

layak digunakan, efektif dan menarik pada pembelajaran tematik tema 7 

subtema 2 kelas IV Sekolah Dasar. 


