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ABSTRACT 

 
 

The development of interactive media-based learning culture  

Education and character 

On the social studies class v 

 

 
By 

NURUDIN 

 

 

 This research aims to produce a compact  interactive disct based learning culture 

and character, and know the effectiveness of interactive multimedia based on 

culture and character through the media on the Social Studies SD class V. This 

research research and development of the Borg and Golt with the steps (1) 

the potential and problems, (2) data collection, (3) , Product Design (4) validation 

design, (5) the revision of the design, (6) product test, (7) the revision of the 

product, (8) usage test (9) the revision of the product, (10) The making of the 

masses. The population of this research are the students at SDN 1 Sumber Jaya 

numbered 33 students. Analysis of the data that is used is a different test test 

( t). The results of the study showed that the interactive media and learning 

developed with attention to potential problems, data collection, product design 

validation design, revised design, test products and the revision of the product. 

The results of the analysis of the data showed that the learning using interactive 

media based on the culture and effective characters used in Social Studies 

lessons.  

 

Key words; characters, culture, social studies, and learning media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN MEDIA INTERAKTIF PEMBELAJARAN 

BERBASIS PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER 

PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS V 

 

 
Oleh 

NURUDIN 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan compact disct interaktif pembelajaran 

berbasis budaya dan karakter, serta mengetahui efektivitas multimedia interaktif 

berbasis budaya dan karakter melalui media pada mata pelajaran IPS SD kelas V. 

Penelitian ini merupakan penelitian research and development Borg and Golt 

dengan langkah-langkah (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) 

desain Produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi 

produk, (8) uji coba pemakaian (9) revisi produk, (10) pembuatan masal. Populasi 

penelitian adalah siswa SDN 1 Sumber Jaya berjumlah 33 siswa. Analisis data 

yang digunakan adalah uji beda (uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

media interaktif pembelajaran dikembangkan dengan memperhatikan potensi 

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi disain, revisi disain, uji coba 

produk dan revisi produk. Hasil analisis data menunjukkan pembelajaran 

menggunakan media interaktif berbasis budaya dan karakter efektif dipergunakan 

pada mata pelajaran IPS.  

 

Kata kunci; karakter, budaya, IPS, dan media pembelajaran 
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MOTTO 

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu 

tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu” 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan hendaknya memfokuskan tujuan pembelajaran yang bersifat 

mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang 

dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan 

karakter bangsa, tidak hanya mengutamakan peningkatan kemampuan 

akademik saja karena pendidikan sesungguhnya adalah transformasi budaya. 

Hasil dari pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu yang relatif 

lama, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat 

dalam waktu yang relatif lama sehingga pendidikan merupakan investasi 

jangka panjang dalam pembangunan. 

 

Untuk merealisasikan karakter dalam kehidupan setiap orang, maka 

pembudayaan karakter mulia menjadi suatu hal yang niscaya. Sutjiono 

(dalam Wulandari, 2013:263) media yang baik adalah yang dapat 

memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivita. Di sekolah atau 

lembaga pendidikan, upaya ini dilakukan melalui pemberian mata pelajaran 

pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan etika, atau pendidikan 

karakter. Agar mempermudah siswa menerima konsep karakter yang ada 

dalam pembelajaran dibutuhkan media yang cocok dan sesuai..  
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Pendidikan budaya dan karakter perlu dimasukkan dalam kebijakan 

pembangunan pendidikan nasional, guna mengurangi kemerosotan 

tatakrama, etika dan meningkatkan kreatifitas lulusan yang dianggap 

menurun dan menjadi keluhan masyarakat. Persoalan tersebut harus dilihat 

dari dua konsep yaitu, konsep teoritis dan praktis pendidikan. Konsep 

pengembangan sesuai dengan pembelajaran IPS yang diartikan sebagai studi 

tentang manusia yang dijiwai oleh anak didikdi tingkat sekolah dasar dan 

menengah untuk mengmbangkan tingkah laku.  

 

Pembelajaran IPS bertujuan meningkatkan kecakapan hidup (life skills) 

siswa untuk menjadi kompetensi yang dapat digunakan dalam kehidupan 

sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stanley (dalam Lasmawan, 

2015:561) berpandangan bahwa sungguh pun semua mata pelajaran di 

sekolah bernilai atau berharga bagi anak, akan tetapi tidak ada yang lebih 

mendasar dan lebih penting dari pada pembelajaran. Pengembangan 

perangkat pembelajaran E-learning mata kuliah wawasan pendidikan dasar, 

telaah kurikulum pendidikan dasar, pendidikian IPS sekolah dasar, 

perspektif global dan problematika pendidikan dasar. 

 

Idealnya pendidikan IPS SD memuat masalah sosial, budaya, dan nilai 

dalam hidup keseharian anak, dan lebih berorientasi pada penguasaan 

struktur keilmuan (sumber keilmuan) dari pada realitas sosial budaya 

keseharian sebagai sumber nilai acuan bagi anak, terlalu sarat beban muatan, 

kurang sesuai dengan motivasi dan orientasi belajar anak. IPS dapat 

diartikan dengan penelaahan atau kajian tentang masyarakat, tersebut terdiri 
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dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran sejarah, 

geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik-pemerintahan, dan aspek 

psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis 

(BNSP,2016:175). Pembelajaran IPS mengembangkan segenap aspek 

kehidupan social masyarakat. 

 

Tujuan pembelajaran IPS SD yang tertuang dalam BNSP (2016:175) secara 

rinci dijelaskan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut, (1) 

mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

danlingkungannya, (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan 

kritis, rasa ingin tahu,inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan social, (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap 

nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, 

bekerjasama dan berkompetisi dalammasyarakat yang majemuk, di tingkat 

lokal, nasional, dan global. Tujuan pendidikan IPS belum sepenuhnya bisa 

diakomodir melalui penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru disekolah. 

 

Pengembangan pendidikan IPS tidak hanya diarahkan pada pengembangan 

kompetensi yang berkaitan dengan aspek intelektual saja. Keterampilan 

sosial menjadi salah satu faktor yang dikembangkan sebagai kompetensi 

yang harus dikuasai oleh siswa dalam pendidikan IPS. Keterampilan 
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mencari, memilih, mengolah dan menggunakan informasi untuk 

memberdayakan diri serta keterampilan bekerjasama dengan kelompok yang 

majemuk nampaknya merupakan aspek yang sangat penting dimiliki oleh 

peserta didik  menjadi warga negara dewasa dan berpartisipasi aktif di era 

global. 

 

Akibat dari kuatnya pengaruh aliran positivisme, telah membawa kebiasaan 

bahwa tagihan-tagihan penyelenggaraan pembelajaran lebih bersifat 

akademik, dapat dikuantifikasikan, selalu observable, dan dapat diukur 

secara nyata. Makna pribadi seseorang bagaikan sekumpulan barang 

produksi yang dapat dikuantifikasi dan distandarisasi (Koesoema, 2007: 

120). Hal ini menekankan bahwa penilaian pendidikan yang semata-mata 

pada kemampuan akademik-intelektualistik telah meredusir keseluruhan 

proses pembelajaran yang hanya pada satu dimensi, dan sering mengabaikan 

aspek yang fundamental dalam kehidupan, yakni pengembangan karakter. 

 

Proses pembelajaran yang berkualitas dan efektif berkontribusi terhadap 

kebermaknaan terhadap proses belajar. Tujuan pembelajaran adalah 

rumusan prilaku yang menghasilkan perubahan diri pada siswa yang 

mencakup kognitif, afektif dan psikomotor, baik yang bersifat langsung atau 

bawaan. Interaksi guru dan siswa merupakan inti proses pembelajaran hal 

ini bias berjalan maksimal jika mengkombinasikan subtansi materi 

pembelajaran dan metodologi pembelajaran.  

 

Kombinasi subtansi materi dan metologi belajar, kompetensi tersebut akan 

memunculkan pembelajaran yang efektif, dengan menggunaan alat peraga 
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atau lebih dikenal dengan media pembelajaran yang tepat akan 

mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Berkaitan perkembangan teknologi 

komunikasi maka penggunaan perangkat lunak pada komputer menjadi 

alternatif pengembangan media. 

 

Solusi guna mengatsi kendala pembelajaran yang tidak efektif perlu 

dikembangkan media interaktif pembelajaran. Brown (dalam Arsyad, 

2007;15) menyatakan juga bahwa media pembelajaran merupakan sumber 

belajar yang dapat digunakan oleh guru dan siswa agar terjadi efektivitas 

proses pembelajaran. Kreativitas dalam mengambangkan media 

pembelajaran akan mengakibatkan peningkatan pada proses belajar yang 

lebih baik. Oleh karena itu, tidak cukup memiliki pengetahuan media 

pembelajaran saja, tetapi juga harus memiliki ketrampilan memilih dan 

menggunakan media pengajaran dengan baik (Hamalik, 2008:6). Media 

memegang peran penting untuk mendorong proses pembelajaran lebih 

efektif. 

 

Penggunaan media pembelajaran bertujuan membuat proses belajar akan 

lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang berarti perantara atau pengantar (Djamarah, 2006:124). 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, 2011:7). Metode mengajar akan 

lebih bervariasi jika dipadu dengan media, terutama jika guru  mengajar 
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untuk setiap jam pelajaran. Selain itu dengan menggunakan media, siswa 

lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan 

uraian guru, tetapi juga mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan 

mendiskusikan materi pembelajaran. 

 

Keanekaragaman media pembelajaraan saat ini belum dimanfaatkan oleh 

para guru. Pada umumnya guru hanya menggunakan media yang statis 

hanya memanfaatkan yang ada pada buku teks atau gambar-gambar yang 

statis, media yang searah seperti ini akan membuat pembelajaran menjadi 

monoton. Kemajuan kemampuan komputer untuk secara tepat berinteraksi 

dengan individu, menyimpan data dan memproses setiap informasi, 

menyampaikan audio dan visual menjadikan komputer media yang dominan 

dalam pembelajaran.   

 

Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum 

IPS-SD 2006, sebagai sebuah bentuk inovasi pendidikan nasional, masih 

dihadapkan pada berbagai persoalan yang terkait dengan belum adanya 

keterpaduan model atau acuan dalam mengorganisasikan materi serta 

menilai hasil pembelajaran IPS itu sendiri. Sejumlah aspek yang dipandang 

sebagai korelat-korelat kurang efektifnya pembelajaran IPS-SD di dalam 

mendukung tercapainya tujuan ideal pendidikan, tercermati dari berbagai 

hasil penelitian dan analisis-reflektif pakar pembelajaran IPS. 

 

Pembelajaran di sekolah dasar lebih sering menggunakan metode ceramah 

dan tidak menggunakan banyak variasi metode belajar, komunikasi hanya 

terjadi satu arah dan guru tetap berperan sebagai sumber utama proses 
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belajar. Suasana kelas tampak monoton, tak banyak murid berbicara baik 

untuk menjawab pertanyaan guru atau bertanya kepada guru. Pembelajaran 

menjadi terkendala karena tak terbentuk komunikasi dua arah yang 

memungkinkan terjadinya diskusi ketika proses belajar berlangsung. 

 

Kedudukan media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran, 

karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan dan kerumitan bahan ajar 

yang disampaikan dapat dibantu dengan menggunakan media sebagai 

perantara. Media pembelajaran juga dapat membantu untuk mempermudah 

materi pembelajaran. Disamping itu, dengan berkembangnya teknologi 

maka kegiatan pembelajaran dapat dioptimalkan atau dikembangkan dengan 

menggunakan media pembelajaran yang tepat, agar peserta didik mudah 

menyerap materi pembelajaran. 

 

Permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pemanfaatan media saat ini 

adalah kuarangnya software-software mata pelajaran IPS di sekolah dan 

masih mahalnya software tersebut. Keterbatasan ini tentunya cukup 

menylitkan guru terutama untuk pembelajaran IPS, guna mengembangkan 

media pembelajaran yang menarik dan interaktif.   

 

Pengembangan media pembelajaran interaktif berbentuk compact disct 

berbasis budaya dan karakter diharapkan mampu memberikan kontribusi 

untuk pemahaman siswa terhadap materi serta pemahaman terhadap budaya 

dan karakter yang diajarkan dikarenakan dalam pendidikan peran media 

dapat membantu pembelajaran IPS menjadi efektif. Penggunaan Compact 
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disct interaktif siswa memiliki ketertarikan untuk mengikuti pembelajaran. 

Proses belajar pun akan lebih bervariatif. 

 

Melalui media interaktif pembelajaran IPS berbasis budaya dan karakter, 

siswa dihadapkan pada suatu animasi yang menunjang proses berpikir 

siswa, simulasi gerak yang membuat siswa lebih memahami tema 

kepahlawanan dan pemahaman karakter melalui pendekatan budaya. 

Dengan menggunakan media interaktif pembelajaran IPS berbasis budaya 

dan karakter, diharapkan percaya diri siswa meningkat, sehingga siswa 

mampu untuk belajar mandiri sesuai dengan kecepatan penguasaan materi 

masing-masing. Untuk itu diperlukan suatu media pembelajaran interaktif 

yang memiliki karakteristik stand alone yaitu program dikembangkan tidak 

bergantung pada media lain, dan mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan 

daya indera, baik siswa maupun guru/instruktur. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa pendidikan karakter belum 

dilaksanakan dengan baik.  

1. Pembelajaran IPS masih bersifat konvensional dan hanya menilai 

kemampuan kognitif siswa. 

2. Guru hanya menggunakan buku pedoman untuk menyampaikan materi 

pelajaran, sehingga proses belajar hanya terfokus pada banyaknya 

catatan dan hafalan. 

3. Pendidikan karakter dan budaya belum bisa menjadi bagian dari isi 

materiyang harus disampaikan kepada peserta didik. Untuk itu 
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diperlukan media pembelajaran sehingga pendidikan karakter dapat 

lebih mudah dipahami. 

4. Pembelajaran yang monoton dan minimnya penggunaan media 

pembelajaran menjadikan pembelajaran budaya dan karakter menjadi 

kegiatan yang membosankan. 

Pembelajaran dengan menggunakan media interaktif berbasis budaya dan 

karakter efektif dipergunakan pada pemebelajaran IPS SD kelas V. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Fokus penilitian adalah : 

1. Mengembangkan Compact disct interaktif pembelajaran berbasis budaya 

dan karakter pada mata pelajaran IPS. 

2. Efektivitas pembelajaran berbasis budaya dan karakter pada mata 

pelajaran IPS mampu meningkatkan percaya diri siswa. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

 

1. Bagaimana mengembangkan Compact disct interaktif terhadap 

pembelajaran berbasis budaya dan karakter pada mata pelajaran IPS 

2. Bagaimana efektifitas Compact disct interaktif terhadap pembelajaran 

berbasis budaya dan karakter pada mata pelajaran IPS. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

1. Menghasilkan Compact disct interaktif pembelajaran berbasis budaya dan 

karakter pada mata pelajaran IPS SD. 
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2. Menguji efektivitas Compact disct interaktif pembelajaran berbasis 

budaya dan karakter pada mata pelajaran IPS. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan pemahaman pada guru tentang pentingnya menerapkan 

pembelajaran yang berorientasi pada budaya dan karakter. Guru mampu 

menciptakan konsep pembelajaran yang memiliki nilai budaya dan 

karakter pada mata pelajaran IPS. 

2. Manfaat praktis  

a. Siswa 

Mempermudah siswa mempelajari IPS dengan menggunakan media 

interaktif pembelajaran berbasis budaya dan karakter. 

b. Guru 

Menciptakan kreativitas guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran berbasis budaya dan karakter pada mata pelajaran IPS. 

Sebagai salah satu kreativitas guru adalah menciptakan media 

interaftif agar pembelajaran menjadi efektif. 

c. Sekolah 

Sekolah mampu menyediakan media pembelajaran interaktif dalam 

proses pembelajarannya. Karena penggunaan media pembelajaran 

akan dapat membantu kelancaran, efektivitas dan efisiensi 
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pencapaian tujuan. Bahan pembelajaran dimanipulasi dalam bentuk 

media pembelajaran yang optimal. Media merupakan salah satu 

komponen yang tidak bisa diabaikan dalam sistem pembelajaran 

yang sukses. Media yang digunakan hendaknya bersifat interaktif 

sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang efektif. 

d. Peneliti  

 

Mengambangkan media interaktif untuk materi yang berbeda. 

 

1.7 Ruang lingkup penelitian  

 

Penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran IPS SD kelas 5 pada standar 

kompetensi menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Materi 

pembelajaran dengan kompetensi dasar menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan yang dikemas dengan latar 

belakang budaya dan karakter tokoh proklamator. 

 

Pembelajaran dikembangkan dengan menggunakan media berupa compact 

disct (CD) yang disusun dan dikembangkan berisi materi dengan variasi 

gambar tarian daerah, rumah adat, upacara adat dan pahlawan dengan 

karakter yang terkandung didalamnya. Dengan mengembangkan media 

interaktif menggiring siswa untuk lebih banyak berinteraksi dalam proses 

pembelajaran. 
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1.8  Spesifikasi Produk 

 

Spesifikasi penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan produk yang 

dikembangkan sesuai pembelajaran IPS pahlawan proklamasi kelas V. 

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini berupa media interaktif 

dengan spesifikasi sebagai berikut. 

1. Media interaktif IPS berbasis budaya dan karakter untuk siswa kelas V 

SD. 

2. Berbentuk CD pembelajaran 

3. Materi pahlawan proklamasi mengacu SK 2. Mengenal budaya yang 

berasal dari daerah pahlawan proklamator beserta karakter yang 

terkandung didalamnya. 

4. Bagian-bagian dari media interaktif IPS berbasis budaya dan karakter ini 

antara lain: 

a. Judul 

b. Materi pahlawan proklamator 

c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

d. Budaya dari daerah proklamator berupa. 

- Tari Remo 

- Tari piring 

- Adat Tabuik 

- Adat Loro pangkon 

e. Evaluasi  

f. Kesimpulan  



 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Belajar  

Belajar merupakan aktivitas kearah perubahan tingkah laku melalui interaksi 

aktif individu terhadap lingkungan (pengalaman), dengan demikian belajar 

dapat diidentifikasi melalui, adanya aktivitas (fisik, mental, emosional), 

melibatkan unsur lingkungan, bertujuan kearah terjadinya perubahan tingkah 

laku (behavioral changes) dari segi hasil bersifat relatif tetap diperoleh 

melalui usaha. Belajar adalah proses mencari, memahami, menganalisis suatu 

keadaan sehingga terjadi perubahan perilaku, dan perubahan tersebut tidak 

dapat dikatakan sebagai hasil belajar jika disebabkan oleh karena 

pertumbuhan atau keadaan sementara (Syaifuddin, 2008:1). Hal yang sama 

dikemukakan oleh Slameto (2003:2) bahwa. 

belajar adalah Suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Belajar merupakan sebuah proses memahami 

sebuah konsep melalui pemahaman dan pengalaman sendiri melalui 

interaksi dengan lingkungan. 

 

Belajar tidak hanya sebatas perolehan ilmu pengetahuan menurut Whittaker 

yang dikutip Sumanto (dalam Ulumudin, 2014:342) belajar didefinisikan 

sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan 
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dan pengalaman. Brophy (dalam Astuti, 2014:385) learning is the term we use 

to describe the processes involved in changing through experience. It is the 

process of acquiring relatively permanent change in understanding, attitude, 

knowledge, information, ability and skill trhough experience. Saiful (dalam 

Ulumudin, 2014:342) mengungkapkan belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu dengan lingkungan.  Belajar 

selalu difokuskan pada proses terjadinya perubahan melalui pengalaman 

individu. 

 

Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan pola pikir sesuai dengan 

perkembangan individu. Proses belajar ditandai adanya perubahan tingkah 

lakuberdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Perubahan tersebut didasari pada 

kebiasaan yang dilakukan. Belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

relative permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman yang bersifat orisinil 

melalui pengalaman dan latihan-latihan. Belajar merupakan suatu proses 

internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan 

faktor-faktor lain berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. 

Perubahan yang diharapakan dari hasil belajar siswa adalah perubahan tingkah 

laku tidak hanya diukur dengan kemampuan akademik. 

 

Pendapat lain mengatakan Belajar adalah suatu proses usahan yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Daryanto, 2010:2). Belajar merupakan perubahan perilaku 
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seseorang melalui latihan dan pengalaman, seseorang belajar tidak ditentukan 

oleh kekuatan-kekuatan yang datang dari dalam dirinya atau oleh stimulus-

stimulus yang datang dari lingkungan, akan tetapi merupakan interaksi timbal 

balik dari determinan-determinan individu dan determinan-determinan 

lingkungan (Yamin, 2007:168). Belajar adalah sebuah proses yang 

direncanakan untuk menghasilakan perubahan dari diri seseorang melalui 

pengalaman yang dilalui peserta didik. 

 

Istilah belajar sudah terlalu akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Di 

masyarakat, kita sering menjumpai penggunaan istilah belajar seperti, belajar 

membaca, belajar bernyanyi, belajar berbicara, belajar IPS. Belajar, dapat 

dimaknai  kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal batas usia, 

dan berlangsung seumur hidup sebagai bentuk usaha yang dilakukan 

seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk merubah 

perilakunya. Hasil dari kegiatan belajar adalah berupa perubahan perilaku 

yang relatif permanen pada diri orang yang belajar.  

 

Pertanda bahwa seseorang telah melakukan proses belajar adalah terjadinya 

perubahan perilaku pada diri orang tersebut. Perubahan perilaku tersebut, 

misalnya, dapat berupa: dari tidak tahu sama sekali menjadi samar-samar, dari 

kurang mengerti menjadi mengerti, dari tidak bisa menjadi terampil, dari anak 

pembangkang menjadi penurut, dari pembohong menjadi jujur, dari kurang 

taqwa menjadi lebih taqwa, dan lain-lain.  Jadi, perubahan sebagai hasil 

kegiatan belajar dapat berupa aspek kognitif, psikomotor maupun afektif. 
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Teori-teori belajar 

a. Teori Behavioristik 

Teori behavioristik ini adalah sebuah teori yang kemukakan oleh ahli 

psikologi, membahas tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar 

yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik 

pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. 

Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai 

hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-

responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. 

Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan 

atau pembiasaan semata.  

 

Teori behavioristik merupakan teori dengan pandangan tetang belajar 

adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara 

stimulus dan respon. Belajar adalah perubahan siswa dalam hal 

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai 

hasil interaksi antara stimulus dan respon (Hamzah, 2006:7). Hasil belajar 

merupakan bentuk perubahan tingkah laku, baik yang bisa diamati atau 

tidak bisa diamati. Tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga 

kelangsungan hidup. 

 

b. Teori kognitivisme 

Teori ini berpendapat bahwa belajar adalah sebuah proses penyerapan dan 

perolehan informasi. Pengolahan informasi menghasilakn sebuah 

http://biologi-lestari.blogspot.co.id/2013/03/teori-teori-belajar-dan-pembelajaran.html
http://biologi-lestari.blogspot.co.id/2013/03/teori-teori-belajar-dan-pembelajaran.html
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pengetahuan, teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, 

penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak (Slavin, 

2000:175). Pemerosesan informasi menyatakan bahwa murid mengolah 

informasi, memonitiringnya, dan menyusun strategi berkenaaan dengan 

informasi tersebut.  Inti dari pendekatan ini adalah proses memori dan 

berfikir (thinking) (Santrock, 2010:310). Anak secara bertahap 

mengembangkan kapasitas untuk mengembangkan untuk memproses 

informasi, dan secara bertahap pula mereka biasa mendapatkan 

pengetahuan dan keahlian yang kompleks. 

 

Teori kognitifisme lebih mengandalkan kemampuan daya ingat individu 

yang juga disebut metakognisi. Metakognisi adalah suatu kemampuan 

individu berdiri di luar kepalanya dan berusaha merenungkan cara dia 

berfikir atau merenungkan proses kognitif yang dilakukan (Asrori, 

2008:20). Pendatap lain mengungkapkan, Aktivitas metakognisi terjadi 

pada saat murid secara sadar menyesuaikan dan mengelola strategi 

pemikiran mereka pada saat memecahkan masalah dan memikirkan 

sesuatu tujuan (Santrock,2010: 340). Pengetahuan metakognisi melibatkan 

usaha monitoring dan refleksi pada pikiran seseorang pada saat sekarang. 

 

Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes 

terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model 

kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses 

informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan 

kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan 

http://biologi-lestari.blogspot.co.id/2013/03/teori-teori-belajar-dan-pembelajaran.html
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pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana 

sebuah informasi diproses. 

 

c. Teori Belajar Konstruktivisme 

Kontruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan 

dapat diartikan bahwa konstruktivisme adalah suatu upaya membangun 

tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan 

landasan berfikir (filosofi) pembelajaran konstektual yaitu bahwa 

pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba. 

 

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang 

siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Karya 

Vygotsky didasarkan pada dua ide utama (Ratumanan, 2004:45). Pertama, 

perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks 

historis dan budaya pengalaman anak. Kedua, perkembangan bergantung 

pada sistem-sistem isyarat mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan 

oleh budaya untuk membantu orang berfikir, berkomunikasi dan 

memecahkan masalah, dengan demikian perkembangan kognitif anak 

mensyaratkan system komunikasi budaya dan belajar menggunakan 

sistem-sistem ini untuk menyesuaikan proses-proses berfikir diri sendiri. 

 

Teori konstruktivisme menjadikan siswa dapat berfikir untuk 

menyelesaikan masalah, mencari idea dan membuat keputusan. Menurut 

Slavin (dalam Ratumanan, 2004:49) ada dua implikasi utama teori 
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Vygotsky dalam pendidikan. Pertama, dikehendakinya setting kelas 

berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-kelompok siswa 

dengan kemampuan yang berbeda, sehingga siswa dapat berinteraksi 

dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan 

strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam daerah 

pengembangan terdekat/proksimal masing-masing. Kedua, pendekatan 

dalam pembelajaran menekankan perancahan (scaffolding). Dengan 

scaffolding, semakin lama siswa semakin dapat mengambil tanggung 

jawab untuk pembelajarannya sendiri. Pelajar akan lebih paham karena 

mereka terlibat langsung dalam mebina pengetahuan baru, mereka akan 

lebih paham dan mampu mengapliklasikannya dalam semua situasi. Selain 

itu siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih 

lama semua konsep. 

 

Proses belajar yang diterapkan hendaknya memperhatikan teori-teori belajar 

diatas. Hal ini bertujuan merubah perspektif belajar yang hanya merupakan 

hasil penguasaan atau hafalan terhadap materi pelajaran saja. Teori belajar 

yang cocok dikembangakan adalah teori belajar behavioristik yang menuntut 

perubahan tingkah laku, serta teori belajar kontruksivisme dimana belajar 

adalah proses yang juga memperhatikan aspek lingkungan. 

 

2.1.2 Pembelajaran 

 

 

Pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan 

terjadinya proses belajar pada diri peserta didik, proses ini terbentuk apa bila 

melibatkan adanya unsur guru, adanya unsur peserta didik, adanya aktivitas 
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guru dan peserta didik, adanya interaksi antar guru – peserta didik, bertujuan 

kearah perubahan tingkah laku peserta didik dan proses dan hasilnya 

terencana/terprogram. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 

20 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lingkungan sekolah sangat 

berperan dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. 

 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara 

pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran merupakan aspek 

kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan 

(Trianto, 2009:17). Pembelajaran bermakna sebagai usaha sadar dari seorang 

guru untuk membelajarkan peserta didiknya (mengarahkan interaksi peserta 

didik dengan sumber belajar lainnya) dalam rangkan mencapai tujuan yang 

diharapkan. Birenbaum (dalam Wharton, 2007:73)  berpendapat In addition, it 

could be argued, although exposed to many teaching and learning methods 

students may not fully understand either the purpose of an activity or their 

role in it“. Bahwasanya mengajar dan pembelajaran seharusnya membuat 

peserta didik memahami tujuan dan semua aktifitas belajar yang mereka 

lakukan. 

 

Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menjadi sarana pemenuhan 

kebutuhan peserta didik. Menurut Sagala (2009:16) pembelajaran adalah 

membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori 

belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Keberhasilan 

peserta didik dalam penyelesaian proses pendidikan bergantung dua unsur 
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utama yaitu adanya teori belajar dan adanya asas pendidikan. Pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi 

tercapainya tujuan pembelajaran (Hamalik, 2006:239). Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dua arah yang terjadi antara pendidik dan 

peserta didiknya. 

 

Lingkungan tempat tinggal peserta didik juga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keberhasilan pembelajaran, menurut Correia (dalam Aribi, 

2013:45) mengatakan They are responsible for the identification and 

monitoring of students, but also in improving the environments in which they 

develop. Guru bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan monitoring para 

peserta didik, dan meningkatkan lingkungan di mana peserta didik 

mengembangkan. 

 

Pembelajaran adalah penggabungan dua unsur antara belajar dan konsep 

mengajar yang mengedepankan pengembangan aktivitas peserta didik. 

Sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengorganisasi proses pembelajaran 

di kelas memperoleh manfaat berupa hasil belajar dan motivasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2.1. Pendidikan sebagai proses akulturasi 

  Sumber: Suprayekti (2007:4.10) 

PENDIDIKAN SEBAGAI PROSES AKULTURASSI 

Adopsi Budaya 

Perubahan Budaya Transmisi Budaya 
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Konteks pembelajaran dimaknai sebagai interaksi antara guru yang tetap 

berorientasi pada tujuan belajar serta dampak yang ditimbulkannya. Interaksi 

dalam belajar berlangsung antara peserta didik dengan lingkungan belajarnya. 

Pendidkan merupakan wadah pembelajaran yang memilki peran penting 

dalam proses akulturasi.  Pendidikan menjadi sarana utama untuk pengenalan 

beragam budaya (Suprayekti, 2007:4.10). Proses pembelajaran guru 

diharapkan mampu melibatkan dan mengolaborasikan berbagai unsur budaya 

dengan materi pada mata pelajaran. Budaya merupakan alat yang sangat baik 

untuk memotivasi siswa mengaplikasikan pengetahuan dan mempersepsikan 

keterkaitan antara berbagai mata pelajaran. 

 

2.2 Pembelajaran Budaya dan Karakter  

 

 

2.2.1 Budaya  

 

 

Budaya secara luas adalah proses kehidupan sehari-hari manusia dalam skala 

umum, mulai dari tindakan hingga cara berpikir. Budaya merupakan 

percampuran berbagai unsur yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. 

Budaya, dikatakan oleh sebagian sosiolog, antropolog dan sejarawan tercipta 

dari hasil budi (akal) dan daya kekuatan, keinginan, ikhtiar (Aziz, 2011:59). 

Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda 

budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa 

budaya itu dipelajari. 

 

Budaya dapat dimaknai sebagai hasil, pola pikir, cipta dan rasa manusia 

berupa pikiran, akal budi, adat istiadat. Greer (dalam Zuchdi, 2011:133) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
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mendefinisikan bahwa budaya sekolah merupakan keyakinan, kebijakan, 

norma, dan kebiasaan dalam sekolah yang dapat dibentuk, diperkuat, dan 

dipelihara melalui pimpinan dan guru-guru di sekolah. Budaya adalah suatu 

cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok 

orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak 

unsur yang rumit, termasuk sistemagama dan politik, adat istiadat, bahasa, 

perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni,  bagian tak terpisahkan dari diri 

manusia. Budaya menjadi penting, karena selalu menentukan bagaimana 

manusia berpikir, bekerja dan beraksi. 

 

Budaya dapat disimpulkan sebagai sebuah hasil karya intelektual dalam 

kehidupan bermasyarakat yang disepakati dan dianut oleh kelompok tertentu 

guna mencipatakan keseimbangan hidup. Budaya dapat dipahami seiring 

dengan perubahan perilaku dan struktur masyarakat. Budaya menjadi unsur 

penting kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dikembangkan melalui 

pendidikan. Bentuk dari keberagaman budaya di Indonesia dapat kita lihat 

pada jenis-jenis kesenian daerah, rumah adat, dan tradisi.Budaya berarti 

kebiasaan dan ritual yang mengatur dan menetukan hubungan sosial kita 

berdasarkan kehidupan sehari-hari sebagaimana halnya dengan teks-teks 

tersebut-sastra, musik, televisi, film dan melalui kebiasaan serta ritual tersebut 

dunia sosial dan natural ditampilkan kembali atau ditandai-dimaknai-dengan 

cara tertentu yang sesuai dengan konvensi tertentu. 

 

Berdasarkan kajian diatas maka yang dimaksud budaya pada penelitian ini 

adalah hasil pola pikir, cipta dan rasa manusia yang dikembangkan dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian
http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
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kehidupan bermasyarakat. Budaya yang tercipta berupa berupa pikiran, akal 

budi dan adat istiadat yang dilestarikan dan dipelajari sehingga menjadi 

sebuah pembiasaan. Sebagai hasil karya manusia budaya dapat dipelajari 

melalui pendidikan dan pembelajaran yang terintegrasi melalui mata pelajaran 

disekolah. 

 

2.2.2 Pendekatan budaya dalam pembelajaran 

 

Peserta didik disosialisasikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam 

tatanan kehidupan, karena itu, pendidikan berlaku bagi semua orang dan 

terjadi sepanjang masa. Mengacu pada pandangan bahwa pembelajaran 

merupakan kunci kegiatan pendidikan maka semestinya pembelajaran yang 

dilakukan`perlu dikembangkan atas dasar-dasar nilai-nilai luhur yang telah 

disepakati dan berkembang di masyarakatnya. Ketika seseorang berusaha 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuiakan 

perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. 

 

Pemecahan masalah mutu pendidikan, pendekatan budaya dipandang relevan 

untuk digunakan karena pendekatan struktural disinyalir mengalami banyak 

kegagalan. Kerangka Acuan Pendidikan Karakter dijelaskan bahwa. 

 Budaya satuan pendidikan formal dan nonformal adalah suasana 

kehidupan satuan pendidikan formal dan nonformal di mana peserta didik 

berinteraksi dengan sesamanya, pendidik dengan pendidik, 

pendidik/konselor dengan peserta didik, pendidik dengan tenaga 

kependidikan, antara tenaga kependidikan dengan pendidik dan peserta 

didik, dan antaranggota kelompok masyarakat dengan warga satuan 

pendidikan formal dan nonformal (Kemendikbud, 2010:17).  

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
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Pendekatan budaya diharapkan meningkatan mutu pendidikan sehingga 

menjadi sebuah budaya yang berkembang di kalangan warga sekolah. 

Dikarenakan, pendidikan merupakan proses budaya, maka pendidikan adalah 

proses budaya bertujuan menyiapkan masyarakat mampu memasuki 

kehidupan pada zamannya. 

 

Proses kegiatan pembelajaran akan terbentuk dengan baik apabila komponen 

terkordinasi dengan baik. Dimana proses pembelajaran terjadi interaksi antara 

pendidik dan terdidik dan dipengarusi faktor alam, sosial, budaya dan 

ekonomi dalam lingkungan tertentu. Interaksi tersebut berupa pendidikan yang 

berisi kegiatan pembelajaran berupa isi pembelajaran, proses pembelajaran 

dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan yang didinginkan. Budaya 

menjadi salah satu unsur yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan 

pembelajaran. 

 

2.2.3 Karakter 

 

Secara etimologis, kata karakter (Inggris:character) berasal dari bahasa 

Yunani (Greek), yaitu charassein yang berarti toengrave (Ryan, 1999:5). Kata 

toengrave bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau 

menggoreskan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (1991:444) kata karakter 

diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorangdengan yang lain, dan watak. 

 

Kata karakter merupakan kata serapan dari kata character yang digunakan 

untuk mengartikan watak Kneller (dalam Siswoyo, 2011: 53). Sedangkan 
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menurut Wynne (dalam Zuchdi, 2009: 10) istilah karakter diambil dari bahasa 

Yunani yang berarti ‘to mark’ (menandai), istilah ini lebih difokuskan pada 

bagaimana upaya pengaplikasian nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau 

tingkah laku. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbul khusus 

yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik (Depdiknas, 

2008:682). Dari sudut pandang behavioral yang menekankan unsur 

somatopsikis yang dimiliki sejak lahir, istilah karakter dianggap sebagai ciri 

atau karakteristik atau gaya atau sifat dari diri seseorang yang bersumber dari 

pola pergaulan yang diterima dari lingkungan.  

 

Sebagian ahli mendefinisikan karakter sebagai kesadaran (knowing), perasaan 

(feeling), dan perilaku moral (moral behaviour). Wynne (dalam Zuchdi, 2009: 

11) membagi pemahaman karakter menjadi dua, yaitu bagaimana seseorang 

bertingkah laku dan kaitannya dengan ‘personality’. Sehingga seseorang akan 

disebut berkarakter jika tindakkannya sudah sesuai dengan kaidah moral. 

Penggunaannya dalam dunia pendidikan menjadikan makna karakter semakin 

beragam, salah satunya yaitu pengertian karakter menurut Philips (dalam 

Muslich, 2011: 70) yaitu kumpulan tata nilai yang menuju pada sistem, yang 

melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Seiring dengan 

pengertian tersebut, Suyanto juga mengartikan karakter sebagai cara berpikir 

dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja 

sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara 

(Muslich, 2011:70). 
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Menurut Rich (dalam Zuchdi, 2009: 11) ada nilai-nilai yang ia sebut sebagai 

megaskills, yaitu nilai, kemampuan dan mesin dalam tubuh yang dapat 

dipelajari oleh anak dan berperan sangat penting dalam upaya meraih 

kesuksesan mereka di masadepan. Mega skills terdiri dari: 1) percaya diri 

(convidence), 2) motivasi (motivation), 3) usaha (effort), 4) inisiatif 

(initiative), 5) tanggung jawab (responsibility), 6) kemauan kuat 

(perseverance) ,7) kasih saying (caring), 8) kerja sama (team work), 9) 

berpikir logis (common sense), 10) kemampuan pemecahan masalah (problem 

solving), dan 11) berkonsentrasi pada tujuan (focus). 

 

Pendidikan karakter adalah pembelajaran yang berkaitan dengan tingkah laku 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai moralitas manusia yang 

disadari dan dilakukan dalam tindakan nyata (Muslich, 2011:67). Tujuannya 

yaitu meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang 

mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta 

didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. 

Penerapan pendidikan karakter di sekolah cukup bervariasi, mulai dari 

pengintegrasian ke dalam proses pembelajaran di kelas, pembentukkan budaya 

berkarakter di lingkungan sekolah seperti pengadaan kantin kejujuran, dan 

yang paling utama adalah teladan dari para guru. Lickona (dalam Muslich, 

2011:78) menyebutkan komponen karakter yang baik dalam proses 

pembelajaran yaitu moral knowing, moral feeling, moral action. Peserta didik 

dibekali dengan pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma yang 

berlaku. Karakter pada hakekatnya merupakan ciri khusus dari kepribadian 
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diri sendiri dan berkaitan pertimbangan nilai moralitas yang berlaku (Surya, 

2012:3). Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seorang dari yang lain, tabiat, watak yang menjadi ciri khas 

seseorang. 

Karakter adalah sebuah keunikan suatu komunitas yang mengandung perekat 

kultural bagi setiap warga negara. Karakter menyangkut perilaku yang 

mengandung core values dan nilai-nilai yang berakar pada filosofi Pancasila, 

dan simbol-simbol keindonesiaan seperti, Sang Saka Merah Putih, semboyan 

Bhineka Tunggal Ika, lambang Garuda Pancasila, Lagu Indonesia Raya 

(ALPTKI, 2009:3). Adapun nilai-nilai luhur yang perlu diajarkan agar menjadi 

sikap hidup sehari-hari, antara lain meliputi: Kejujuran, loyalitas dan dapat 

diandalkan, hormat, cinta,ketidakegoisan dan sensitifitas, baik hati dan 

pertemanan, keberanian, kedamaian, mandiri dan potensial, disiplin diri dan 

moderasi, kesetiaan dan kemurnian, dan keadilan dan kasih sayang. 

 

Pengembangan pendidikan karakter merupakan kebutuhan pada era 

globalisasi, Suseno (dalam Suyitno, 2012:2-3) mengatakan bahwa pada era 

sekarang ini yang dibutuhkan bukan hanya generasi muda yang berkarakter 

kuat, tetapi juga benar, positif, dan konstruktif. Melalui pendidikan karakter 

yangdilakukan di sekolah anak akan diajarkan tentang nilai etika dasar, seperti 

kejujuran,tanggung jawab, kebaikan hati, kemurahan hati, keteguhan hati, 

kebebasan,kesetaraan, dan kepedulian yang diberikan secara simultan dan 

berkelanjutan. 

 



29 

Menurut Zuchdi, 

 Pendidikan karakter di sekolah merupakan kebutuhan vital agar 

generasi penerus dapat dibekali dengan kemampuan- kemampuan 

dasar yang tidak saja mampu menjadikannya life-long learners sebagai 

salah satu karakter penting untuk hidup di era informasi yang bersifat 

global, tetapi juga mampu berfungsi dengan peran serta yang positif 

baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai warga negara, 

maupun warga dunia (Zuchdi, 2010:3). 

 

 

Proses pembangunan karakter pada seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor 

bawaan (nature) dan lingkungan (nurture) di mana orang yang bersangkutan 

tumbuh danberkembang. Konsistensi semua pihak dalam melaksanakan 

pendidikan nilai mempengaruhi karakter generasi muda, Kirschenbaum 

(dalam Zuchdi, 2010:3). Salah satu lingkungan yang sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan karakter anak adalah sekolah.  

 

Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), pelaksanaan 

(acting), dan kebiasaan (habit). Inilah rancangan pendidikan karakter (moral) 

yang oleh Lickona disebut moral knowing, moral feeling, dan moral action 

(Marzuki, 2012:35). Sekolah melaksanakan pembelajaran karakter dengan 

memberdayakan seluruh anggota sekolah. Kehidupan di lingkungan sekolah 

harus mengupayakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan 

nilai (Suyitno, 2012:2-3). Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya 

dan karakter   dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan 

(konselor) secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidik dan 

diterapkan ke dalam pembelaran. 

Koyan (dalam Suwito, 2012:56) mengungkapkan beberapa cara 

untuk mengembangkan karakter yang baik, yakni sebagai berikut. 

1. “Self-Discipline” atau disiplin diri  
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2. “Compassion” atau rasa terharu 

3. “Responsibility” atau tanggung jawab. 

4. “Friendship” atau persahabatan. 

5. “Work” atau bekerja.  

6. “Courage” atau keberanian dan keteguhan hati,  

7. “Perseverance” atau ketekunan. 

8. “Honesty” atau Kejujuran. 

9. “Loyality” atau Loyalitas. 

10. “Faith” atau Keyakinan.  

 

 

Pendidikan karakter bukan sekedar memiliki dimensi integratif, dalam arti 

mengukuhkan moral intelektual peserta didik atas dasar nilai-nilai kebaikan, 

sehingga menjadi pribadi yang mantap dan tahan uji, pribadi-pribadi yang 

cendekia, mandiri dan bernurani, tetapi juga bersifat kuratif secara personal 

maupun sosial. Dengan demikian pendidikan karakter sebenarnya dapat 

menjadi salah satu langkah untuk menyembuhkan penyakit sosial (Koesoema, 

2007:116). Pendekatan pembelajaran berbasis karakter menjadi alternatif 

penyembuhan kenakalan peserta didik, untuk itu perlu dikembangkan nilai 

karakter sebagai berikut. 

Megawangi telah menyusun kurang lebih ada 9 karakter mulia 

yang harus diwariskan yang kemudian disebut sebagai 9 pilar 

pendidikan karakter, yaitu: a). Cinta tuhan dan kebenaran; b). 

Tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian; c). Amanah; d). 

Hormat dan santun; e). Kasih sayang, kepedulian dan kerjasama; f) 

percaya diri, kreatif dan pantang menyerah; g). Keadilan dan 

kepemimpinan; h). Baik dan rendah hati; i). Toleransi dan cinta 

damai (Elmubarok, 2008:111). 

 

Pusat pengembangan kurikulum kemendikbud mengembangkan nilai karakter 

bersumber dari dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, 

yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja 

keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin 

Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) 

Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta 

Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli 
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Sosial, & (18) Tanggung Jawab (Puskur Pengembangan dan 

Pendidikan Budaya & Karakter: Pedoman Sekolah 2009:9-10) 

 

 

Berikut penjelasan singkat mengenai karakter yang dikembangkan dalam 

pendidikan. 

 

1. Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. Kata dasar dari religius adalah religi 

yang berasal dari bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang 

berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di 

atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religious yang berarti 

sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu 

nilai karakter dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

 

2. Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

Toleransi merupakan karakter yang penting ditanamkan dalam sebuah 

kemajemukan masyarakat. Begitu pula dalam lingkup sekolah, toleransi 

perlu ditanamkan untuk membentuk siswa yang mampu menghargai 

perbedaan terhadap sesama.  
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Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

(Kemdiknas, 2010: 9).  Toleransi juga berarti membiarkan dan menerima 

perbedaan baik untuk sementara maupun dalam waktu yang lama (Suryana, 

2015: 158). Konsep membiarkan di sini tidak hanya membiarkan orang 

menjalankan keyakinannya sendiri, akan tetapi terbukanya kemungkinan 

kerjasama yang saling menguntungkan di tengah perbedaan-perbedaan pada 

masing-masing orang (Ujan, 2011: 51).  Toleransi bersumber dari niat dan 

semangat menghargai dan menghormati sesama dengan keyakinan bahwa 

semua manusia pada hakikatnya sama dan setara. Toleransi berarti 

kesediaan memberikan ruang dan kesempatan kepada orang lain untuk 

menjalankan sesuatu yang menjadi keyakinan dan pendapatnya (Rusyan, 

2013: 161). Lingkungan sekolah merupakan salah satu lingkungan yang 

heterogen. Siswa dari berbagai latar belakang belajar bersama. Toleransi 

memiliki peran untuk menciptakan sikap saling mneghormati dan 

menghargai di tengah perbedaan antar siswa tersebut. 

 

3. Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. Menurut Kemendiknas (2010:57) pengertian 

disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. Sedangkan menurut Rachman (1999:68) 

berpendapat bahwa disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap 

mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan 

ketaatan terhadap peratutan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan 
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kesadaran yang muncul dari dalam hati. Dari beberapa pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu tindakan untuk 

mengembangkan moral baik kepada seseorang dalam mengembangkan dan 

menghormati suatu sistem yang disitu terdapat sebuah aturan, perintah, tata 

tertib atau keputusan yang dilandasi atas kesadaran diri tanpa paksaan. 

 

4. Kerja Keras 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. Menurut Kemendiknas (2010:57) pengertian 

karakter kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Selaras dengan itu Inayatulah 

(2009:14) mengartikan bahwa kinerja adalah prestasi keja atau pelaksanaan 

kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja/unjuk kerja/penampilan kerja. 

Orang yang mempunyai karakter kerja keras akan senantiasa mengontrol 

dirinya untuk tetap fokus menyelesaikan pekerjaan yang dia terima baik 

pekerjaan itu disukai maupun tidak disukainya. 

 

5. Peduli Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Interaksi seseorang dalam 

kehidupan sosial berbentuk komunikasi dengan orang lain menumbuhkan 

karakter masyarakat dan karakter bangsa Karakteristik anak sekolah dasar 

secara umum sebagaimana dikemukakan Basset (dalam Soemantri 2001: 



34 

11) berikut ini : (1) mereka secara ilmiah memiliki rasa ingin tahu yang 

kuat dan tertarik pada dunia sekitar yang mengelilingi diri mereka sendiri, 

(2) mereka senang bermain dan lebih suka bergembira/riang, (3) mereka 

suka mengatur dirinya untuk menangai berbagai hal, mengeksplorasi suatu 

situasi dan mencobakan usaha – usaha baru, (4) mereka bergetar 

perasaannya dan terdorong untuk berprestasi sebagaimana mereka tidak 

suka mengalami ketidakpuasan dan menolak kegagalan – kegagalan, (5) 

mereka belajar secara efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi 

yang terjadi, (6) mereka belajar dengan cara bekerja, mengobservasi, 

berinisiatif, dan mengajar anak – anak lainnya. Sikap peduli lingkungan 

merupakan sikap saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan 

berperilaku terhadap suatu obyek. Menurut Sebagai makhluk sosial, 

manusia tidak dapat lepas dari lingkunga. 

 

6. Peduli Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. Peduli sendiri memiliki arti sikap dan 

tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. Peduli sosial menuntut kepekaan hati 

sesorang terhadap situasi disekitar. 

 

Pengembangan pendidikan karakter di sekolah, maka institusi pendidikan 

atau sekolah harus menjadi lingkungan yang kondusif. Sekolah harus 

menjadi sebuah komunitas dan wahana persaudaraan tempat 

berkembangnya nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai utama. Pendidikan 
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karakter mampu mengembangkan akhlak mulia dan kebiasaan yang baik 

bagi para peserta didik. Pengembangan pendidikan karakter, guru harus 

juga bekerja sama dengan keluarga atau orang tua/wali peserta didik. 

Bahkan menurut Bulach (2002:80) guru dan orang tua perlu membuat 

kesepakatan tentang nilai-nilai utama apa yang perlu dibelajarkan misalnya: 

respect for self, others, and property; honesty; self-control/discipline. 

Lickona (2000: 48) menyebutkan beberapa nilai kebaikan yang perlu 

dihayati dan dibiasakan dalam kehidupan peserta didik agar tercipta 

kehidupan yang harmonis di dalam keluarga dan masyarakat. Beberapa 

nilai itu antara lain: kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling 

menghargai/menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan ketekunan.   

 

Berdasarkan kajian di atas, maka yang dimaksud pendidikan karakter adalah 

proses menyaturasakan sistem nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya dalam 

dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai proses 

pembudayaan dan transformasi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya 

(Indonesia) untuk melahirkan insan atau warga negara yang berperadaban 

tinggi, warga negara yang berkarakter. Yang dapat dimaknai sebagai proses 

penanaman nilai-nilai karakter kepada siswa yang meliputi pengetahuan 

(kognitif), komitmen dan kesadaran dan perilaku untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut terhadap Tuhan, terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama hidup, 

terhadap lingkungan masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa. 
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2.2.4 Landasan Pengembangan Budaya Dan Karakter  

 

Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta 

didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan 

peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta 

didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan 

kaidah-kaidah budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip itu 

akan menyebabkan peserta didik tercerabut dari akar budayanya. Apabila 

peserta didik menjadi asing dari budaya terdekat maka dia tidak mengenal 

dirinya sebagai anggota budaya   dengan baik. Peserta didik sangat rentan 

terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya 

luar tanpa proses pertimbangan. Kecenderungan itu terjadi karena dia tidak 

memiliki norma dan nilai budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan pertimbangan. 

 

Pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan,  

     Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradaban   yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

  

Pendidikan berfungsi mewariskan nilai-nilai dan prestasi masa lalu ke generasi 

mendatang. 

   Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah harus berpijak pada 

nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi 

nilainilai yang lebih banyak atau lebih tinggi (yang bersifat tidak absolut 

atau bersifat relatif) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan 

sekolah itu sendiri Sudrajad dalam (Suyitno, 2012:2-3). 
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Selain mewariskan, pendidikan juga memiliki fungsi untuk mengembangkan 

nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu itu menjadi nilai-nilai budaya yang 

sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, serta 

mengembangkan prestasi baru yang menjadi karakter baru. Oleh karena itu, 

pendidikan budaya dan karakter   merupakan inti dari suatu proses pendidikan.  

 

2.2.5 Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Budaya dan Karakter  

 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban   yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan karakter 

bertujuan mengembangkan kemampuan dan kecakapan emosional peserta 

didik. 

 

Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Kememndikbud secara lebih khusus 

menjelaskan bahwa pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, yaitu. 

1. Pembentukan dan Pengembangan Potensi  

Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan 

potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, 

berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup 

Pancasila. 

2. Perbaikan dan Penguatan  

Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter manusia dan 

warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran 

keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut 

berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi 

manusia atau warga negara menuju   yang berkarakter, maju, mandiri, 

dan sejahtera.  
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3. Penyaring  

Pendidikan karakter   berfungsi memilah nilai-nilai budaya   sendiri 

dan menyaring nilai-nilai budaya   lain yang positif untuk menjadi 

karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi   yang 

bermartabat. (kemendikbud tahun 2010:5,) 

 

Pendidikan karakter, pendidikan moral, atau pendidikan budi pekerti itu dapat 

dikatakan sebagai upaya untuk mempromosikan dan menginternalisasikan 

nilai-nilai utama, atau nilai-nilai positif kepada warga masyarakat agar 

menjadi warga   yang percaya diri, tahan uji dan bermoral tinggi, demokratis 

dan bertanggung jawab serta survive dalam kehidupan bermasyarakat.  

 

Pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemanusiaan. 

Pendidikan karakter atau pendidikan nilai juga bertujuan agar peserta didik 

menjadi warga negara yang baik. Bahkan secara tegas Gross menyatakan 

bahwa Values Education as social studies “to prepare students to be well-

fungtioning citizens in democratic society”  (Darmadi, 2007:8). Pemebentukan 

karakter adalah upaya sadar untuk memperbaiki kepribadian peserta didik. 

   Berangkat dengan upaya-upaya yang pendidik lakukan sebagaimana 

disebut diatas, diharapkan akan tumbuh dan berkembang karakter 

kepribadian yang memiliki kemampuan unggul di antaranya: (1) 

karakter mandiri dan unggul, (2) komitmen pada kemandirian dan 

kebebasan, (3) konflik bukan potensi laten, melainkan situasi 

monumental dan lokal, (4) signifikansi Bhinneka Tunggal Ika, dan (5) 

mencegah agar stratifikasi sosial identik dengan perbedaan etnik dan 

agama (Jalal, 2001). 

Pendidikan adalah upaya pembentukan karakter dan menciptakan generasi 

mandiri dan menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan sosial. Dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pendidikan budaya dan karakter adalah, 1) 

mengembangkan potensiemosi peserta didik sebagai manusia dan 

warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter, 2) melatih  
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kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-

nilai universal dan tradisi budaya yang religious, 3) menanamkan jiwa 

kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus, 4) 

mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, 

kreatif, berwawasan kebangsaan dan, 5) mengembangkan lingkungan 

kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh 

kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kemanusiaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan (dignity). 

 

2.2.6 Prinsip dan Pendekatan Pembelajaran Budaya dan Karakter 

 

Pembelajaran budayadan karakter merupakan unsur pendidikan yang siap 

dikembangkan guna mengatasi degradasi moral anak. Pendidikan karakter 

seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, 

penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara 

nyata (Marzuki, 2012:35). Nilai karakter yang ditanamkan adalah nilai-nilai 

universal atau pilar yang dijunjung tinggi oleh seluruh agama, tradisi dan 

budaya. Menurut Pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran 

berbagai bidang studi dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi 

murid-murid karena mereka memahami, menginternalisasi, dan 

mengaktualisasikannya melalui poses pembelajaran (Zuchdi, 2010:3). Guru 

hendaknya memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan pendidikan 

karakter melalui mata pelajaran yang diampu. 

 

Pendidikan budaya dan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang 

memanfaatkan ataumelibatkan aspek pengetahuan, perasaan dan tindakan. 
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Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif dan 

pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan serta 

mampu membedakan satu dengan lainnya. Secara konseptual istilah 

pendidikan nilai ini sering disamakan dengan pendidikan religius, pendidikan 

budi pekerti, pendidikan akhlak mulia, pendidikan moral atau pendidikan 

karakter itu sendiri (Zuchdi, 2008:5). Melalui pendidikan karakter, seorang 

anak akan menjadi cerdas emosinya. Keberhasilan masyarakat sangat 

dipengaruhi kecerdasan emosi yang dimiliki. 

 

Penciptaan kondisi belajar di sekolah sebagai setrategi pelaksanaan karakter 

yang bercirinilai keberagaman. Menurut Sudrajat (2011:54), ada empat cara 

untuk mengimplementasikan karakter di sekolah, yaitu 1) pembelajaran, 2) 

keteladanan, 3) penguatan, dan 4) pembiasaan. Oleh karena itu, guru dan 

sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

pendidikan budaya dan karakter ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang 

sudah ada. 

 

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan 

budaya dan karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal dan 

menerima nilai-nilai budaya dan karakter sebagai milik mereka dan 

bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal 

pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan 

suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Prinsip tersebut membuat peserta 

didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini 
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dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri 

sendiri sebagai makhluk sosial.  

 

Pengembangan budaya dan karakter melalui semua mata pelajaran, 

pengembangan diri, dan budaya sekolah; mensyaratkan bahwa proses 

pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter   dilakukan melalui setiap mata 

pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 

 

Pendidikan budaya dan karakter yang terkait dengan aspek nilai, moral dan 

kepribadian, sangat sulit untuk diukur. Pentingnya pendidikan budaya dan 

karakter untuk mengembangkan kepribadian siswa kerap diabaikan. Proses 

pendidikan yang hanya pada satu dimensi, dan sering mengabaikan aspek 

yang fundamental dalam kehidupan, yakni pengembangan karakter akan 

mengurangi makna pembelajaran. Pembelajaran tanpa perspektif pendidikan 

nilai, tanpa menekankan pada pengembangan karakter peserta didik, akan 

kehilangan esensinya sebagai proses pendidikan yang sejati.  

 

Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakater   diintegrasikan 

dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut 

dicantumkan dalam silabus dan RPP. Pengembangan nilai-nilai itu dalam 

silabus ditempuh melalui cara-cara berikut ini: (1) mengkaji Standar 

Komptensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Standar Isi (SI) untuk 

menentukan apakah nilai-nilai budaya dan karakter   yang tercantum itu sudah 

tercakup di dalamnya; (2) keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan 

indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan; (3) 
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mencantumkankan nilai-nilai budaya dan karakter   ke dalam silabus; (4) 

mencantumkan nilai-nilai  yang sudah tertera  dalam silabus ke dalam RPP; 

(5) mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang 

memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi 

nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai; dan memberikan 

bantuan kepada peserta didik, baik yang mengalami kesulitan untuk 

menginternalisasi nilai maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku. 

 

Materi pelajaran biasa digunakan sebagai bahan atau media untuk 

mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter. Oleh karena itu, guru tidak 

perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan materi 

pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter. 

Juga, guru tidak harus mengembangkan proses belajar khusus untuk 

mengembangkan nilai. Suatu hal yang selalu harus diingat bahwa satu 

aktivitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.  

 

2.3 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

2.3.1 Pengertian IPS  

 

IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata 

pelajaran seperti: geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, 

antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. IPS merupakan bahan kajian 

yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang 

antara lain mencakup ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan lain 
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sebagainya yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial 

masyarakat (penjelasan Pasal 37 pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional).   

 

Secara historis istilah IPS ini muncul di Indonesia sejak diberlakukannya 

Kurikulum 1975 sebagai pembaharuan Kurikulum 1968 di sekolah. Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran di sekolah yang didesain atas dasar 

fenomena, masalah dan realitas sosial dengan pendekatan interdisipliner yang 

melibatkan berbagai cabang Ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti 

kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, 

pendidikan. Oleh karena itu, IPS dapat dikatakan sebagai studi mengenai 

perpaduan antara ilmu-ilmu dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dan juga 

humaniora untuk melahirkan pelaku-pelaku sosial yang dapat berpartisipasi 

dalam memecahkan masalah-masalah sosio-kebangsaan. 

 

Bahan kajiannya menyangkut peristiwa, seperangkat fakta, konsep dan 

generalisasi yang berkait dengan isu-isu aktual, gejala dan masalah-masalah 

atau realitas sosial serta potensi daerah. IPS merupakan seleksi dan adaptasi 

bahan dari disiplin Ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar 

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah, pedagogis dan 

psikologis untuk kepentingan pencapaian tujuan pendidikan. 

 

IPS merupakan pelajaran yang cukup komprehensif untuk menyikapi dan 

memecahkan masalah-masalah sosio-kemasyarakatan di Indonesia, sesuai 

dengan kadar kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik. Sebagai 
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mata pelajaran di sekolah, mestinya IPS lebih bersifat edukatif ketimbang 

akadamis. IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin 

ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur 

filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social science), maupun ilmu 

pendidikan (Soemantri. 2001:89). Mengenai karakteristik pendidikan IPS 

sebagai suatu synthetic disciplines dijelaskan oleh Soemantri (2001;198) 

sebagai berikut. 

Disebut synthetic disciplines karena pendidikan IPS bukan hanya harus 

mampu mensintesiskan konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu 

pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, melainkan juga tujuan pendidikan dan 

pembangunan serta masalah-masalah sosial dalam hidup bermasyarakat 

pun – yang sering disebut dengan ipoleksosbudhankam – akan menjadi 

pertimbangan bahan pendidikan IPS 

 

Relevan dengan pengertian itu, Soemantri (2001: 92) menegaskan bahwa 

program pendidikan IPS merupakan perpaduan cabang-cabang Ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora termasuk di dalamnya agama, filsafat, dan pendidikan. 

Bahkan IPS juga dapat mengambil aspek-aspek tertentu dari Ilmu-ilmu 

kealaman dan teknologi. Pendidikan IPS yang dikembangkan di tingkat 

perguruan tinggi akan berbeda dengan pendidikan IPS yang dikembangkan 

ditingkat persekolahan. Penyederhanaan pendidikan IPS harus diorganisir dan 

disiapkan sedemikian rupa dan didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai.  

 

2.3.2 Tujuan Pembelajaran IPS 

 

Rumusan tujuan pembelajaran IPS menyangkut aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Tujuan pembelajaran IPS itu terdiri atas tiga kluster yakni: (1) 

pengembangan keterampilan inkuiri dan berpikir kritis, (2) pengembangan 
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sikap dan nilai, dan (3) pemahaman pengetahuan (Azmi, 2006:7). Dari 

berbagai rumusan tersebut, maka secara umum kompetensi dan tujuan 

pembelajaran IPS adalah mengantarkan, membimbing dan mengembangkan 

potensi peserta didik  agar : (1) menjadi warga negara (dan juga warga dunia) 

yang baik; (2) mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan penuh 

kearifan untuk dapat memahami, menyikapi, dan ikut memecahkan masalah 

sosial, serta (3)  membangun komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan 

menghargai serta ikut mengembangkan nilai-nilai luhur dan  budaya 

Indonesia. 

 

Mereka diharapkan memiliki kepekaan sosial dan rasa empati. Peserta didik 

dilatih untuk terampil mengambil keputusan yang membawa kemantapan dan 

stabilitas sosial (Sadiman, 2008:7). Pembelajaran IPS juga diharapkan dapat 

melatih peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan 

seperti berkomunikasi, beradaptasi, bersinergi, bekerja sama, bahkan 

berkompetisi sesuai dengan adab dan norma-norma yang ada. Peserta didik 

diharapkan menghargai dan merasa bangga terhadap warisan budaya dan 

peninggalan sejarah, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti 

luhur, mencontoh nilai-nilai keteladanan dan kejuangan para pahlawan, para 

pemuka masyarakat dan pemimpin, memiliki kebanggaan nasional dan ikut 

mempertahankan jati diri. 

 

Materi pendidikan IPS yang akan dipelajari siswa harus didasarkan pada 

tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini, Soemantri (2001; 44) merumuskan 

batasan dan tujuan pendidikan IPS untuk tingkat sekolah sebagai suatu 
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penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, ideologi negara dan 

agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

tujuan pendidikan. Dengan demikian tujuan pendidikan IPS adalah 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai disiplin ilmu-

ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. 

 

Tujuan pendidikan IPS dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu 

pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan 

rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta 

pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Tujuan pertama berorientasi pada 

pengembangan kemampuan intelektual yang berhubungan dengan diri siswa 

dan kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial. Tujuan kedua 

berorientasi pada pengembangan diri siswa dan kepentingan masyarakat. 

Sedangkan tujuan ketiga lebih berorientasi pada pengembangan pribadi siswa 

baik untuk kepentingan dirinya, masyarakat maupun ilmu. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, ada tiga aspek yang harus dituju dalam 

pengembangan pendidikan IPS, yaitu aspek intelektual, kehidupan sosial, dan 

kehidupan individual. Pengembangan kemampuan intelektual lebih didasarkan 

pada pengembangan disiplin ilmu itu sendiri serta pengembangan akademik 

dan thinking skills. Tujuan intelektual berupaya untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam memahami disiplin ilmu sosial, kemampuan 

berpikir, kemampuan prosesual dalam mencari informasi dan 

mengkomunikasikan hasil temuan. Pengembangan intelektual ini akan selalu 

berhubungan dengan aspek pengembangan individual. . 
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2.3.3 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar  
 

 

Terdapat beberapa alasan perlunya kita mengkaji keberadaan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar saat ini bahwa masih terdapat anggapan bahwa mata 

pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang tidak penting, membosankan, mudah 

dipelajari serta tidak memiliki kontribusi dalam pembangunan individu   

bahkan Negara. Apresiasi masyarakat terhadap keberadaan mata pelajaran 

yang diberikan di sekolah akan berbeda bila dikaitkan dengan standar 

kelulusan peserta didik yang ditunjukkan melalui ujian akhir nasional (UAN). 

Sehingga pembelajaran dan pengajaran IPS saat ini masih terdapat anggapan 

bahwa belajar IPS adalah mudah/tidak penting bahkan tidak terdapat 

kontribusi IPS bagi negara. 

 

Implementasi Kurikulum IPS pada pendidikan dasar secara ideal harus 

mampu membentuk peserta didik yang baik dan mampu berpikir secara 

cerdas, mampu menyeleksi dan mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam 

agama, kebudayaan, dan negara. Terkait dengan ini Lasmawan (2009:2-3) 

menjelaskan adanya tiga kompetensi dalam pembelajaran IPS, yakni 

kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi intelektual. Sehingga 

diharapkan tujuan pembelajaran IPS yang dikelompokkan dalam empat 

kategori dapat terwujud. 

 

Empat kategori tersebut adalah: (1) knowledge, yang merupakan tujuan utama 

Pendidikan IPS, yaitu membantu peserta didik belajar tentang diri mereka 

sendiri dan lingkungannya. Hal-hal yang dipelajari dalam konteks ini adalah 

geografi, sejarah, politik, ekonomi, antropologi dan sosiopsikologi; (2) 
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keterampilan, yang berhubungan dengan tujuan Pendidikan IPS, dalam hal ini 

mencakup keterampilan berpikir (thinking skills); (3) attitudes (sikap), 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok sikap yang diperlukan untuk 

tingkah laku berpikir (intelectual behaviour) dan tingkah laku sosial (sosial 

behaviour); dan (4) value, dalam hubungan ini adalah nilai yang terkandung 

dalam masyarakat yang didapatkan dari lingkungan masyarakat sekitar 

maupun lembaga pemerintahan. Nilai yang terdapat dari lingkungan pergaulan 

(masyarakat dan pemerintahan) dapata berupa nilai-nilai kepercayaan, nilai 

ekonomi, pergaulan antar manusia, ketaatan pada pemerintah, dan hukum. 

Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis, dan 

bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Pembelajaran IPS 

memiliki peran dalam membentuk nilai-nilai pergaulan siswa. 

 

Karakteristik dari pendidikan IPS adalah pada upayanya untuk 

mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik. Komitmen dan 

kesadaran terhadap nilai-nilai social dan kemanusiaan merupakan salah satu 

bentuk penanaman nilai-nilai afektif sebagai penekanan karakter yang harus 

dicapai khususnya melalui mata pelajaran IPS-SD (Wardani 2012:188). 

Warga negara yang baik berarti yang dapat menjaga keharmonisan hubungan 

di antara masyarakat sehingga terjalin persatuan dan keutuhan bangsa. 

Bersikap terbuka dan senantiasa memberikan keselarasan dalam kehidpan 

bermasyarakat.  
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Selain bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, pendidikan IPS 

juga mempunyai tujuan yang lebih spesifik.Secara rinci BNSP menuliskan 

bahwa tujuan pembelajaran IPS SD adalah. 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu,inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. 

 

Ruang lingkup pembelajaran IPS menurut BNSP yaitu: 1). Manusia, Tempat, 

dan Lingkungan 2). Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 3). Sistem Sosial 

dan Budaya 4). Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 

 

Pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kelas V sebagai 

berikut: 

Tabel: 2.1 & 2.2 pengembangan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

 

Kelas V, Semester 1 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai berbagai 

peninggalan dan tokoh 

sejarah yang berskala 

nasional pada masa Hindu- 

Budha dan Islam, keragaman 

kenampakan alam dan suku 

bangsa, serta kegiatan 

ekonomi di Indonesia 

1.1 Mengenal makna peninggalan-

peninggalan sejarah yang berskala nasional 

dari masa Hindu-Budha dan Islam di 

Indonesia 

1.2 Menceriterakan tokoh-tokoh sejarah pada 

masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia 

1.3 Mengenal keragaman kenampakan alam 

dan buatan serta pembagian wilayah waktu 

di Indonesia dengan menggunakan 

peta/atlas/globe dan media lainnya 

1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan 

budaya di Indonesia 

1.5 Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia 
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Kelas V, Semester 2 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa penjajahan Belanda dan 

Jepang 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan 

Sumber: BNSP 

 

Pemahaman terhadap IPS harus mampu dikuasai peserta didik secara 

maksimal, oleh karena itu seorang guru membutuhkan media pembelajaran 

yang efktif untuk menyampaikan materi pembelajaran IPS. 

 

2.4 Media Pembelajaran 

2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa latin 

medius yang berarti tengah. Dalam bahasa Indonesia kata medium diartikan 

sebagai antara atau sedang  (Latuheru, 1988:14). Pengertian media 

pembelajaran menurut Latuheru (1988: 14) media pembelajaran adalah semua 

alat (bantu) atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, 

dengan maksud menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber 

(guru maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik atau 

warga belajar).  

 

Banyak ahli yang memberikan batasan tentang media pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
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pesan dari pengirim ke penerima pesan (Sadiman, 2008:7). Media 

pembelajaran adalah teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran agar pesan yang ingin disampaikan lebih mudah dipahami. Jadi 

media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran. 

 

Menurut Gagne (dalam Miarso, 2007:457) menyatakan bahwa media 

pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa/mahasiswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Briggs (dalam  

Miarso, 2007:457) menyatakan bahwa  media pembelajaran adalah sarana 

untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Media 

pendidikan/pembelajaran berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi. Gerlach (dalam Azhar, 2006:7) media apabila dipahami secara garis 

besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Sementara pendapat lain mendefinisikan media pembelajaran adalah setiap 

orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang 

memungkinkan peserta didik menerima pengetahuan, keterampilan dan sikap 

(Anitah, 2008:2). Media merupakan alat bantu pembelajaran yang 

dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi 

ajar. 

 

Satu konsep lain yang sangat berkaitan dengan media pembelajaran adalah 

istilah sumber belajar. Bagaimana kaitan antara media belajar dengan sumber 

belajar? Sebagaimana telah dibahas di muka, sumber belajar memiliki 
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cakupan yang lebih luas daripada media belajar. Sumber belajar bisa berupa 

pesan, orang, bahan, alat, teknik dan latar/lingkungan. Media sebenarnya 

adalah bahan dan alat belajar tersebut. Bahan sering disebut perangkat lunak 

software, sedangkan alat juga disebut sebagi perangkat keras hardware. 

Transparansi, program kaset audio dan program video adalah beberapa contoh 

bahan belajar. Bahan belajar tersebut hanya bisa disajikan jika ada alat, 

misalnya berupa OHP, Radio kaset clan Video player.Jadi salah satu atau 

kombinasi perangkat lunak (bahan) dan perangkat keras (alat) bersama-sama 

dinamakan media. Dengan demikian, jelaslah bahwa media pembelajaran 

merupakan bagian dari sumber belajar. 

 

Mendengar kata media, hendaklah kata tersebut diartikan dalarn pengertiannya 

yang terakhir, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana 

pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (peserta didik). 

Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu, bisa 

mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada peserta didik. 

 

2.4.2 Fungsi Media Pembelajaran 

 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (peserta didik). Sedangkan 

metode adalah prosedur untuk membantu peserta didik dalam menerima dan 

mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Hamalik 

(dalam Arsyad 2007:15) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 
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belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psokologis terhadap peserta 

didik. Last but not least, a considerable body of research on multimedia 

learning aims to design combinations of textual and pictorial representations 

in such a way that students’ processing of information is facilitated (for 

overviews see Clark, 2008; Mayer, 2005a) (Rolf Ploetzner, 2013) 

 

Media pembelajaran, menurut Dayton (dalam Arsyad2007: 9) menyatakan 

bahwa Media pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media 

itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang 

besar jumlahnya, yaitu: memotivasi minat atau tindakan, menyampikan 

informasi dan memberi instruksi. Media dapat difungsikan sebagai, alat 

menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar, melengkapi dan 

memperkaya informasi dalam kegiatan belajar mengajar untuk mendorong 

motivasi belajar peserta didik dengan menambah variasi dalam penyajian 

materi serta menambah pengertian nyata tentang suatu pengetahuan.  

Miarso (2007: 458-460) mengemukakan kegunaan media dalam pembelajaran 

adalah. 

1. Media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada 

otak, sehingga otak dapat berfungsi secara optimal. 

2. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

oleh siswa. 

3. Media dapat melampaui batas ruang kelas 

4. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan 

lingkungannya. 

5. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. 

6. Media membangkitkan keinginan dan minat baru. 

7. Media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. 

8. Media memberikan pengalaman yang integral/meyeluruh dari 

sesuatu yang konkret maupun abstrak. 

9. Media memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 

mandiri, pada tempat dan waktu serta kecepatan yang ditentukan 

sendiri. 
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10. Media mampu meningkatkan kemampuan new literacy yaitu 

kemampuan untuk membedakan dan menafsirkan objek, tindakan, 

dan lambang yang tampak, baik yang alami maupun buatan 

manusia, yang terdapat dalam lingkungannya. 

11. Media mampu meningkatkan efek sosialisasi. 

12. Media dapat menigkatkan kemampuan ekspresi diri pengajar 

maupun siswa. 

 

 

Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu 

untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti 

membantu kesulitan belajar peserta didik, pembentukan kepribadian, 

memotivasi belajar, dan lain-lain. Sudjana (dalam Arsyad 2007:24) 

mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar peserta 

didik, yaitu, pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pembelajaranakan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik dan 

memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Menurut Encyclopedia of Educatioanal Reseach dalam Hamalik (dalam 

Arsyad, 2007:25) merincikan manfaat media pendidikan sebagai berikut (1) 

Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme, (2) Memperbesar perhatian peserta didik, (3) 

Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembanganbelajar, oleh karena 

itu membuat pelajaran lebih mantap, (4) Memberikan pengalaman nyata yang 

dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri dikalangan peserta didik (5) 

Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui gambar 

hidup, (6) Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu 

perkembangan kemampuan berbahasa, (7) Memberikan pengalaman yang 
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tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan membantu efisiensi dan 

keragaman yang banyak dalam belajar. 

 

Peranan media yang lain adalah sebagai pengembang konsep generalisasi serta 

membantu dalam memberikan pengalaman dari bahan yang abstrak seperti 

buku teks menjadi bahan yang jelas dan nyata. Sebagaimana diungkapkan 

Saripudin (dalam Djamarah 2006:139) bahwa media pembelajaran berfungsi 

sebagai sumber belajar dan dimanfaatkan untuk memfasilitasi kegiatan belajar. 

Setiap media yang digunakan pada umumnya untuk tujuan pencapaian proses 

belajar mengajar. Hakikat media dalam kegiatan proses belajar mengajar 

berfungsi sebagai instrumental, yakni tidak hanya sekedar alat,namun untuk 

mencapai tujuan. Setiap media memiliki ciri/karakteristik, memiliki 

kekhasannya masing-masing, sehingga hanya tepat digunakan untuk tujuan-

tujuan yang khas dan sesuai pula. 

 

Media pembelajaran sendiri dalam pemanfaatannya kebanyakan digunakan 

oleh para guru hanya untuk menghindari verbalisme belaka, atau hanya untuk 

selingan saja. Karena itu sifat media yang digunakan hanyalah sebagai alat 

bantu, dan para siswa hanyasebagai penonton dari media yang digunakan oleh 

guru. Seharusnya media pembelajaran yang digunakan berfungsi sebagaialat 

bantu pengajaran serta dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa 

dalam proses belajar-mengajar. Salah satu faktor penyebab minimnya 

pengunakan media pembelajaran sejarah adalah tidak tersedianya media itu di 

lapangan. Kalaupun membuat, para guru tidak menguasai teknik pembuatan 

media yang dimaksud. 
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2.4.3 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

 

Media merupakan bahan atau perangkat lunak (software) berisi pesan atau 

informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan. 

Peralatan atau perangkat keras (hardware) merupakan sarana untuk dapat 

menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut. Perangkat tersebut 

dapat berupa perangkat teknis dan non teknis.  

 

Herry menyatakan. 

 

Ada tiga jenis media pembelajaran yang dapat dikembangkan dan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh guru di sekolah, yaitu: 

- Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan indra penglihatan terdiri atas media yang dapat 

diproyeksikan (projekted visual) dan media yang tidak dapat 

diproyeksikan (nonprojekted visual). 

- Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk 

auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan para peserta didik untuk mempelajari bahan ajar dan 

jenisnya. 

- Media audio visual merupakan kombinasi dari media audio dan 

media audio visual atau media pandang dengar (Herry, 2007:6.31). 

 

Susilana  yang mengelompokkan media berdasarkan bentuk penyajian dan 

cara penyajiannya membagi media dalam tujuh kelompok yaitu (a) media 

grafis, bahan cetak, dan gambar diam; (b) media proyeksi diam; (c) media 

audio; (d) media audio visual; (e) media gambar hidup/film; (f) media televisi; 

(g) multi media (Susilana, 2009:209). Tesis ini mengembangkan media yang 

berupa Compact Disct berbasis karakter dan budaya. 

Leshin (dalam  Arsyad 2007: 36) mengklasifikasi media ke dalam lima 

kelompok, yaitu. 

(1) media berbasis manusia (guru, instruktor, tutor, main-peran, 

kegiatan kelompok, field-trip), (2) media berbasis cetak (buku, 

buku penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, lembaran lepas), (3) 

http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-jenis-dan-manfaat-media.html
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media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, 

tranparansi, slide), (4) media berbasis audio-visual (video, film, 

program slide-tape, televisi), (5) media berbasis komputer 

(pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, hypertext) 

(Arsyad, 2007:36). 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat berupa 

media visual, audio atau audio-visual. Compact Disct adalah salah satu bentuk 

media pembelajaran audio-visual. Pengembangan media pembelajaran 

berbasis audio visual berupa Compact Disct, dalam pembelajaran IPS SD 

lebih efektif di pergunakan. Penggunaan Compact Disct lebih memudahkan 

terselengaranya pembelarajan yang interaktif, dengan kemajuan teknologi 

akan lebih mudah diterapkan pada  tingkat sekolah dasar. 

 

2.4.4 Compact Disct Interaktif Pembelajaran IPS SD  

 

Kemajuan teknologi berimbas pada pengembangan berbagai media 

pembelajaran. Compact Disct interaktif pembelajaran merupakan salah satu 

karya teknologi pendidikan untuk mempermudah kegiatan belajar siswa. 

Compact Disct interaktif adalah program interaktif yang dibuat untuk 

menyampaikan informasi penting dimana user dapat menavigasikan program 

tersebut. Disebut Compact Disct karena media penyimpanannya mayoritas 

adalah sebuah kepingan Compact Disct. Compact Disct interaktif harus 

bersifat Plug and Play dan jalan secara autorun. Compact Disct interaktif juga 

harus berisi interaksi antara user dan program yang dibuat oleh si pembuat 

Compact Disct interaktif itu sendiri. 

 

Setiap media yang digunakan pada umumnya untuk tujuan pencapaian proses 

belajar mengajar. Menurut Sudjana (2002: 2)  
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media pembelajaran memiliki empat manfaat. Pertama, 

pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasibelajar. Kedua, bahan pembelajaran akan 

lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipaham ioleh para 

siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan dari 

pembelajaran yang lebih baik. Ketiga, metode mengajar akan lebih 

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan 

kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 

kehabisant enaga, apalagi guru mengajar untuk setiap jam 

pelajaran. Keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktifitas lain seperti mengamati, melakukan, mendengarkan, 

mendemonstratsikandan lain-lain. 

 

Aplikasi penggunaan Compact Disct interaktif dalam model pembelajaran 

memuat pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. 

Transfield, (dalam Wulandari, 2013:264) Peningkatan kualitas pendidikan dan 

pengetahuan dapat dilakukan salah satunya dengan adanya metode 

pembelajaran menggunakan Compact Disct interaktif. Prastowo (dalam 

Wulandari, 2013:264) menyatakan Compact Disct interaktif memiliki 

beragam bentuk variasi yaitu permainan, soalsoal, dan materi bahan ajar. 

Proses pembelajaran IPS dikelas lebih mudah dan bermakna dengan 

penggunaan Compact Disct interaktif.  

 

Firdaus (dalam Wulandari, 2013:264) mengungkapkan. 

Komputer sebagai media pembelajaran mempunyai efektivitas 

yang cukup tinggi karena mampu menggabungkan dan 

menghadirkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan 

animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang 

memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, 

berkreasi dan berkomunikasi dalam waktu dan tempat yang sama. 

 

Rancangan model pembelajaran IPS dengan menggunakan media Compact 

Disct Pembelajaran Interaktif pada pokok bahasan pahlawan proklamasi 

adalah sebagai berikut. 
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Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini tidak mutlak bersifat 

Teacher Centered Apparoach, atau pembelajaran yang berpusat pada guru. 

Dimana pada pembelajaran ini guru akan berperan dalam menyampaikan 

materi. Dengan pendekatan ini diharapkan guru dapat menyampaikan materi 

dengan lebih kreatif dengan menggunakan media yang telah dirancang oleh 

peneliti. Dikemas dengan pola interaktif yang dilakukan oleh peserta didik. 

Hal ini bertujuan agar peserta didik terlibat lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 

Strategi pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Dimana bentuk strategi berupa perencanaan 

pembelajaran dengan mengandung spesifikasi tujuan pembelajaran, sistem 

pendekatan pembelajaran, langkah–langkah pembelajaran, serta pendekatan 

pembelajaran, langkah–langkah pembelajaran, serta batas minimum ukuran 

keberhasilan. Keempat hal tersebut akan dirancang dalam suatu perencanaan 

pembelajaran yang disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Dimana susunan RPP akan dipaparkan pada lampiran.  

 

Metode dalam pelaksanaan pembelajaran ini berpusat pada Compact Disct 

Pembelajaran yang telah dirancang oleh peneliti, dimana dalam langkah–

langkah pelaksanaan pembelajaran ini menggunakan pembelajaran berpusat 

pada keaktifan peserta didik menganalisis nilai yang terkandung dalam media 

pembelajaran. Adapun implementasi metode ini tergambar pada langkah–

langkah pembelajaran yang direncanakan dalam RPP, dan akan jelas ketika 
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metode ini diterapkan pada saat pembelajaran berlangsung. Interkatif pada 

Compact Disct pembelajaran hanya terdapat pada bagian evaluasi. 

 

2.5 Penelitian yang Relevan 

 

1. Penelitian Zuchdi, (2010) hasil penelitian dan pembahasan peneliti Hibah 

Pasca 2009 dapat ditarik kesimpulan bahwa model pendidikan karakter 

yang efektif adalah yang menggunakan pendekatan komprehensif. 

Pembelajarannya tidak hanya melalui bidang studi tertentu, tetapi 

diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi. Metode dan strategi yang 

digunakan bervariasi yang sedapat mungkin mencakup inkulkasi (lawan 

indoktrinasi), keteladanan, fasilitasi nilai, dan pengembangan soft skills 

(antara lain berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi efektif, dan dapat 

mengatasi masalah). 

2. Penelitian Zulnuraini (2012), hasil penelitian menyarankan agar 

pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah optimal maka sebaiknya 

semua guru diberikan pelatihan dan pembinaan dalam mengembangkan 

pendidikan karakter di sekolah. Jika pemahaman guru akan konsep 

pendidikan karakter sudah baik maka diharapkan guru dapat menentukan 

strategi dan kegiatan yang mampu menumbuhkan nilai karakter dalam diri 

peserta didiknya. 

3. Penelitian Setiawan (2013), hasil penelitian menyebutkan.banyak pihak 

menyimpulkan pentingnya peran pendidikan karakter secara intensif 

sebagai esensi pengembangan kecerdasan moral (building moral 

intelligence). Perspektif ini menempatkan moral sebagai aspek lingkungan 
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utama yang menentukan karakterisasi peserta didik. Oleh karena itu, 

kecerdasan moral harus secara sadar dipelajari dan ditumbuhkan melalui 

pendidikan karakter secara aplikatif. Pada tahap awal implementasi 

pendidikan karakter di tingkat persekolahan perlu dilakukan melalui 

pengkondisian moral (moral conditioning) yang kemudian berlanjut 

dengan latihan moral (moral training). Desain pendidikan karakter seperti 

ini berfungsi sebagai wahana sistemik pengembangan kecerdasan moral 

yang membekali peserta didik dengan kompetensi kecerdasan plus 

karakter. 

4. Penelitian oleh Corine (2014), hasil penelitian menyimpulkan pentingnya 

para pendidik pada abad 21 menjadi efektif, dengan mengembangkan 

pemahaman mendalam akan budaya dan faktor-faktor kontekstual seputar 

kehidupan para siswa, dan kemampuan untuk menerapkan pemahaman ini 

sebagai dalam instruksi kelas. Tindakan penelitian membahas bagaimana 

pelaksanaan belajar mengajarmasyarakat, kecenderungan guru dengan 

metodologi contoh kerja menyediakan sebuah perspektif unik untuk pra-

service guru untuk mengkaji terlebih dahulu konteks sosial siswa 

perkotaan, dan kemudian untuk mempertimbangkan faktor kontekstual 

dengan implikasi untuk praktik instruksional dengan efektif. 

5. Penelitian oleh Hsingkuang tahun (2014), hasil penelitian mengkaji 

dampak dari dukungan sosial terhadap efektivitas pembelajaran, 

membangun kepercayaan diri dan tahan sebuah sikap optimis dan akan-

atau sebaik-baiknya untuk murid-murid mereka. 
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2.6 Kerangka Pikir 

 

Penyelenggarakan pendidikan yang lebih menekankan pada penguasaan 

materi dan bersifat intelektualistik sehingga mengabaikan aspek moralitas 

dan pengembangan karakter peserta didik. Untuk menanggulangi degradasi 

moralitas maka pembelajaran harus mengubah paradigma sehingga tidak 

hanya berperan memberikan pengetahuan tetapi mampu membentuk karakter 

peserta didik. Pembelajaran IPS memiliki peran penting dalam pembentukan 

karakter.Sebab pembelajaran IPS memiliki kesamaan dengan pendidikan 

nilai atau pendidikan karakter yang masing-masing bertujuan untuk 

menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik, kemudian juga 

peduli terhadap masalah sosial dan lingkungannya, serta memiliki rasa 

kemanusiaan yang tinggi. 

 

Pembelajaran IPS yang secara konseptual ideal merupakan studi integratif 

mengenai pengetahuan, karakter, dan budaya dalam bermasyarakat, masih 

menghadapi problem dalam pelaksanaan pembelajaran di lapangan. Para 

pendidik IPS merasa kebingungan dan kadang kurang bersemangat karena 

IPS dipandang sebagai mata pelajaran yang tidak penting. Para peserta 

didikpun menjadi kurang begitu tertarik dengan mata pelajaran IPS. Dengan 

demikian dapat dipastikan bahwa pembelajaran IPS menjadi tidak optimal, 

sehingga tujuan pembelajaran IPS yang sesungguhnya sebagai bagian dari 

proses pembentukan karakter tidak dapat tercapai. Mengembangkan proses 

pembelajaran yang aktif, partisipatif dan kontekstual. Untuk memantapkan 

peran pembelajaran IPS dalam pembentukan karakter   ini perlu juga 
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didukung dengan beberapa hal, sebagai berikut. (1) Perlu adanya 

keteladanan, (2) proses pembelajaran dikembalikan kepada khitahnya 

sebagai proses pendidikan, dikembangkan model-model pembelajaran yang 

aktif, (3) partisipatif, kreatifinovatif dengan berbagai program pembiasaan, 

(4) Memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengmbangkan bahan ajar 

berbasis media pembelajaran interaktif. 

 

Media interaktif pembelajaran dikembangkan dengan memperhatikan potensi 

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi disain, revisi disain, uji 

coba produk dan revisi produk. Media dibuat menggunakan aplikasi media 

flash player yang menampilkan gambar budaya yang berasal dari daerah 

pahlawan proklamator beserta karakter yang terkandung didalamnya. Materi 

yang dikembangkan pada media interaktif berupa budaya dari daerah Jawa 

Timur dan Sumatra barat yaitu daerah pahlawan proklamator, Ir. Soekarno 

dan Muhammad Hatta berasal.  Materi karakter terdapat pada pembahsan 

tarian daerah. 

 

Media interaktif berbasis pengetahuan, karakter dan budaya   dilengkapi 

dengan bahan ajar media interaktif melalui pemberian materi yang didukung 

dengan animasi/gambar pendukung dan atau video serta latihan dan evaluasi, 

akan mampu menjadi media yang efektif pada pemebelajaran IPS.  
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Gambar 2.2. Kerangka pikir penelitian  

 

2.7 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori di atas maka hipotesis tindakan yang peneliti ajukan 

dalam penelitian ini adalah pengembangan media interaktif pembelajaran 

berbasis budaya dan karakter yang digunakan pada mata pelajaran IPS kelas V 

SD pada pokok bahasan pahlawan proklamasi memiliki efektivitas terhadap 

pembelajaran IPS bagi siswa kelas V SD N 1 Sumber Jaya tahun pelajaran 

2015/ 2016.  

H0 = Tidak terdapat perbedaan observasi pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol menggunakan media interaktif berbasis budaya dan karakter pada 

pembelajaran IPS. 

H1 = Terdapat perbedaan perbedaan observasi pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrolmenggunakan media interaktif berbasis budaya dan karakter 

pada pembelajaran IPS. 

Dengan kriteria ujinya yaitu. 

1) Jika hasil uji t  ≤ 0,05, pada t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

2) Jika hasil uji t  ≤ 0,05, pada t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak 
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pembelajaran IPS 

Ketidakefektivan 

pembelajaran IPS 

- Budaya 

- Karakter 

- Kebutuhan 

Pengembangan 

media interkatif 

pembelajaran 
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penelitian relevan 
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media interaktif 
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karakter 

- Media interaktif 

efektif pada 

pemebelajaran IPS 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Desain Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan yaitu research and development atau 

penelitian dan pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 

suatu produk berupa media interaktif berbasis budaya dan karakter pada 

materi pahlawan proklamasi pada mata pelajaran IPS kelas V SD, dan 

diharapkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk 

memahami materi pelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

terbimbing. 

  

Pada tahap pengembangan media ini sebelum diujicobakan ke siswa, media 

dilakukan validasi ahli terlebih dahulu. Validasi ahli terdiri dari validasi 

desain dan validasi materi yang dilakukan oleh dua orang dosen pendidikan 

IPS. Uji coba lapangan menggunakan kuasi eksperimen yang dilakukan di 

SD N 2 Sumber Jaya sebagai kelas kontrol dan SD N 1 Sumber Jaya sebagai 

kelas eksperimen. Uji coba ke siswa bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kemenarikan, kemudahan penggunaan, dan kemanfaatan, serta keefekivan 

media yang telah dibuat. 
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3.2. Prosedur Pengembangan 

 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan yang diadaptasi dari prosedur pengembangan menurut 

Sugiyono (2013:298). Model pengembangan tersebut meliputi sepuluh 

prosedur pengembangan produk dan uji produk, yaitu: (1) potensi dan 

masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain Produk, (4) validasi desain, (5) 

revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian 

(9) revisi produk, (10) pembuatan masal. Penelitian ini hanya mengadopsi 7 

langkah pengembangan sajadikarenakan keterbatasan waktu dan 

pembiayaan sebagai mana digambarkan pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Langkah- Langkah Pengembangan 

Sumber: Sugiyono (2013: 298) 

 

1. Potensi dan Masalah  

Dalam melakukan penelitian hal pertama yang dilakukan adalah 

mengetahui potensi dan masalah yang ada. Potensi adalah segala 

sesuatu yang kita dayagunakan akan memiliki nilai tambah. Sedangkan 

masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan realita 

yang terjadi. 
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Validasi 

Desain 

Revisi Produk Uji Coba 

Produk 

Revisi Desain 
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Pada tahap penelitian ini, dilakukan penelitian untuk mendapatkan 

informasi terkait media pembelajaran yang ada di sekolah. Potensi yang 

ada di sekolah tempat peneliti melakukan penelitian pendahuluan sudah 

menggunakan media pembelajaran berupa buku guru dan buku siswa 

yang sudah disediakan oleh Kemendikbud 2013. Namun, masalahnya 

adalah media yang digunakan dalam pembelajaran hanya bergantung 

pada buku guru dan buku siswa. Berdasarkan data yang diperoleh 

selanjutnya dapat dirancang model penanganan yang efektif. Untuk 

memperoleh informasi ini dilakukan dengan memberikan observasi 

kepada siswa kelas V dan guru kelas V SD N 1 Sumber Jaya. Dari hasil 

observasi yang dilakukan pembelajaran IPS yang dilakukan guru hanya 

menggunakan buku pelajaran sebagai satu-satunya sumber belajar. 

 

Pembelajaran IPS masih berlangsung secara konfensional dan bermuara 

padamenghafalan materi saja. Pengembangan compact disct 

pembelajaran IPS berbasis budaya dan karakter interaktif dibutuhkan 

agar pendidikan IPS lebih efektif. 

 

2. Mengumpulkan Data 

Setelah melalui tahap potensi masalah, selanjutnya perlu dikumpulkan 

berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan untuk perencanaan 

produk yang dapat mengatasi masalah tersebut. Pengumpulan informasi 

dilakukan dengan kajian pustaka dari berbagai buku atau jurnal, untuk 

mengembangkan pembelejaran IPS SD kelas. 
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3. Desain Produk 

Desain produk merupakan hasil akhir dari serangkaian penelitian awal, 

yang berupa membuat rancangan produk yang akan dikembangkan. 

Hasil akhir dari tahap ini adalah sebuah desain produk yang lengkap. 

Namun masih bersifat hipotetik atau belum terbukti, akan terbukti jika 

setelah melakukan pengujian-pengujian. 

 

Desain produk disusun berdasarkan beberapa konten sebagai berikut: 

1. Kover/sampul media interaktif yang didesain menggunakan 

gambar yang menggambarkan materi yang akan dituangkan dalam 

pembelajaran. 

2. Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar.  

3. Uraian materi pembelajaran berupa 

 Pengetahuan yaitu pengenalan tokoh pahlawan kemerdekaan 

Indonesia 

 Karakter yang terkandung dalam budaya daerah berupa, 

relegius, kerja keras, peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin 

dan toleransi 

 Budaya, yaitu berupa pengenalan tarian tradisional yang 

berasal Sumatra Barat dan Surabaya yaitu tari remo dan tari 

piring, rumah adat yang berasal Sumatra Barat dan Surabaya 

yaitu rumah gadang dan rumah joglo dan adat-istiadat adat 

yang berasal Sumatra Barat dan Surabaya berupa adat Tabuik 

dan upacara loro pangkon. 
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4. Latihan dan soal-soal yang berkaitan dengan materi pembelajaran 

untuk mengukur tingkat kemampuan siswa 

Berdasarkan konten tersebut akan didesain sebuah compact disct 

interaktif pembelajaran IPS berbasis budaya dan karakter. Pendidikan 

karakter akan membentuk peserta didik yang memiliki sifat rela 

berkorban, suka menolong dan bertanggung jawab. Penggunaan media 

interaktif berbasis budaya dan karakter efektif dipergunakan untuk 

pembelajaran IPS. 

 

4. Validasi Desain (Ahli) dan Konten 

Validasi desain dilakukan untuk menilai apakah rancangan produk baru 

secara rasional akan lebih efektif dari yang lama. Pada tahap ini 

dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli 

yang sudah berpengalaman untuk menilai produk tersebut. Validasi ini 

dilakukan oleh dosen FKIP Unila. Validasi desain ini dilakukan untuk 

mengetahui kelemahan dan kelebihan produk yang akan dikembangkan. 

Instrumen yang dipakai dalam validasi desain ini yaitu menggunakan 

angket. Instrumen angket uji ahli digunakan untuk menilai dan 

mengumpulkan data tentang kelayakan produk berdasarkan sesuai atau 

tidaknya produk yang dihasilkan sebagai sumber belajar dan media 

pembelajaran. 
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5. Revisi Desain 

Setelah melalui uji validasi desain oleh para ahli, kemudian rancangan 

produk akan diketahui kelemahannya. Kelemahan dari produk tersebut 

selanjutnya diperbaiki sebelum diuji cobakan. 

 

6. Uji Coba Produk 

Dari hasil perbaikan yang melalui uji ahli kemudian dibuat prototipe I. 

Uji coba produk dilakukan secara eksperimen. Produk yang telah dibuat 

diuji cobakan dalam kegiatan pembelajaran. Uji coba sebenarnya 

merupakan bentuk desiminasi terbatas yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi apakah produk media pembelajaran sudah sesuai 

dengan objek yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap uji coba 

terbatas ini dilakukan penelitian dengan metode eksperimen semu 

(quasi-experimental research). Hal ini dikarenakan peneliti tidak 

memungkinkan untuk mengendalikan dan memanipulasi semua variabel 

yang relevan. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui kemenarikan, 

kemudahan dalam pemakaian produk dan kemanfaatan produk yang 

telah dibuat.Instrumen yang digunakan untuk uji coba ini adalah angket 

uji kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan. 

 

7. Revisi Produk 

Setelah melakukan uji coba produk maka diketahui bagaimana 

kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan produk tersebut. 

Selanjutnya produk perlu direvisi kembali untuk memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang masih ada. Revisi ini dilakukan untuk 
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menyempurnakan kembali produk yang telah dikembangkan sesuai 

dengan kondisi nyata di lapangan. 

 

3.3  Subjek Penelitian Pengembangan Produk 

Dalam penelitian pengembangan ini yang menjadi subyek penelitian adalah 

siswa kelas V SD Negeri 1 Sumber Jaya dengan populasi sebanyak 33 orang 

dan kelas kontrol yang digunakan adalah kelas V SD Negeri 2 Sumber Jaya 

dengan jumlah populasi sebanyak 25 orang. 

1. Populasi  

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang dimiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto,2010:173). 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 1 Sumber 

Jaya Kecamatan Waway Karya kabupaten Lampung Timur. Pada sekolah 

tersebut siswa kelas V memiliki satu rombongan belajar dengan jumlah 

siswa sebanyak 33 siswa yang digunakan sebagai kelas eksperimen. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil 

menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel 

adalah sebagai wakil dari populasi yang ditelit” (Arikunto, 2010:174). 

Pengambilan sampel dari populasi yang ada dalam penelitian ini 



72 

 

menggunakan teknik purposif, hal ini dilakukan karena sesuai dengan 

pertimbangan peneliti yaitu siswa kelas V. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Model media pembelajaran compact disct interaktif akan diterapkan pada 

subjek penelitian sebagai sumber data selama 3 tahap, yaitu: (1) tahap 

klarifikasi pakar, (2) uji coba awal, (3) uji coba sebenarnya berupa penelitian 

dengan metode eksperimen semu (quasi-experimental research) untuk 

mengetahui kedayagunaan media yang dikembangkan. Dalam penelitian 

pengembangan ini untuk memperoleh data dilakukan melalui dua metode. 

Kedua metode tersebut adalah metode observasi dan metode angket. 

1. Metode observasi 

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan 

pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, 

kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi 

dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa bentuk observasi, yaitu: 

1). Observasi partisipasi, 2). observasi tidak terstruktur, dan 3). observasi 

kelompok  (Bungin, 2007:115-117). Berikut penjelasannya. 

1) Observasi partisipasi adalah (participant observation) adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian 
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melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam 

keseharian informan. 

2) Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa 

menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan 

pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. 

3) Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh 

sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi 

objek penelitian. 

 

Observasi dalam penelitian ini akan digunakan pada penelitian 

pendahuluan dengan menggunakan metode observasi tidak terstruktur. 

Tujuan observasi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data tentang 

kebutuhan peserta didik terhadap produk yang dibuat dapat benar-benar 

bermanfaat terhadap pembelajaran. 

2. Instrument penelitian 

Intrumen yang digunakan dalam tahapan penelitian ini adalah:  

1) Tahap klarifikasi pakar menggunakan menggunakan angket uji validasi 

materi dan media pembelajaran,  

2) Tahap uji coba awal menggunakan angket  

3) Tahap uji coba sebenarnya dilakukan dengan test/evaluasi terhadap 

sampel eksperimen pada kelas V di dua sekolah setelah mendapatkan 

perlakuan dengan model media pembelajaran compact disct interaktif 

berbasis budaya dan karakter pada kelompok eksperimen dan 

pembelajaran konvensional pada kelompok kontrol. 
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Tabel 3.1. Kisi-kisi Umum Instrumen Penelitian 

Data Subjek Instrumen 

1.   Kebutuhan bahan ajar 

pembelajaran pada 

pahlawan proklamasi 

 Siswa kelas V SDN I Sumber 

Jaya 

 Guru Kelas V SD 

Angket 

2.   Penilaian ahli  

terhadapprototipe   

materi  pahlawan 

proklamasi 

 Ahli bidang pengembangan 

materi ajar ahli bidang bahan 

ajar 

 

Angket 

penilaian 

3.   Pemberlakuan terbatas 

prototipe   materi ajar 

pahlawan proklamasi 

 Siswa kelasV SDN I Sumber 

Jaya 

 

Observasi  

 

Penggunaan media interaktif menggunakan indicator sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 Rentang Skore Media Interaktif 

No  Aspek yang dinilai  Keterangan  

1 Materi  Format Semua aspek 

menggunakan 

rentang sekor 1-5  

Isi  

Bahasa  

 Media Kesederhanaan  

Keterpaduan  

Keseimbangan  

Bentuk  

Warna  
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Indikator pengembangan nilai karakter, budaya dan percaya diri sebagai berikut : 

 

 

   

 

 

 

 

 

    Kesenian daerah  

 

/ 

   Rumah adat 

       

    

Adat istiadat/tradisi  

          

Gambar 3.1.Indikator pengembangan nilai karakter, budaya dan percaya diri 

 

Ket : Pengembangan karakter yang diamati terbatas pada relegius, kerja keras, 

peduli lingkungan, peduli sosial, disipilin dan toleransi. Pengenalan budaya 

hanya mempelajarai kesenian daerah. 

 

 

 

 

budaya 

karakter 

compact disct Interaktif 

pembelajaran IPS 

Relegius 

kerja keras 

disipilin 

peduli lingkungan 

peduli sosial 

toleransi 

Tari remo 

Tari piring 

Rumah gadang 

Rumah joglo 

Upacara loro pangkon 

Tabuik  
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Table 3.3 Kisi-kisi observasi karakter 

 

No  Aspek Indikator Nomor pernyataan 

1 Relegius  Berdoa,   

 Dapat dipercaya, 

1, 2 

2 Kerja keras 
 

 Menyukai pelajaran,  

 Bersungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan tugas,  

 Ulet dalam belajar,  

3, 6, 7, 10 

3 Peduli 

lingkungan 
 

 Membuang sampah pada 

tempatnya,  

 Menyelesaikan tugas piket,  

 Menjaga kebersihan lingkungan,  

 Menjaga kelestarian taman sekolah,  

4, 8, 18 

4 Peduli 

sosial 
 

 Menghargai teman,  

 Kesediaan bergiliran,  

 Kesediaan bergantian 

12, 16, 19 

5 Disipilin 

 
 Taat terhadap peraturan dan tata 

tertib sekolah,  

 Taat terhadap kegiatan belajar di 

sekolah,  

 Taat dalam mengerjakan tugas-

tugas pelajaran, 

5, 9, 11, 14 

6 Toleransi 
 

 Saling menghormati,  

 Menghargai hal orang lain, dan  

 Berpartisipasi. 

13, 15, 17, 20 
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Table.3.4 Indikator pengetahuan siswa 

No  Aspek Indikator Nomor pernyataan 

1 Pengetahuan 

sejarah 
 menyebutkan dua tokoh pahlawan 

proklamasi kemerdekaan republik 

Indonesia 

 menyebutkan peran pahlawan 

proklamator 

1, 2, 3 

2 Tari dan 

adat istiadat  
 mengetahui nama seni dan tari 

daerah pahlawan proklamator 

kemerdekaan 

4,  

3 Karakter 

pada seni 

tari 

 

  

 memahmi nilai karater adat tabuik,  

 memahami tiga karakter berikut, 

adalah karakter yang terkandung 

pada tari remo 

 memahmi nilai karakter yang 

terdapat pada tradisi pengantin loro 

pangkon 

5, 6, 7 

4 Fungsi 

rumah adat 
 

 menyebutkan salah satu bagian dari 

ruang utama pada rumah joglo, 

 memahami fungsi lain 

pembangunan rumah gadang selain 

sebagai tempat tinggal  

8, 9 

5 Waktu 

pementasan 

tari 

 

 mengetahui waktu yang 

dipergunakan untuk pementasan 

tari piring pada zaman dahulu. 

10 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data disesuaikan dengan jenis data, yakni hasil observasi 

disajikan dalam bentuk deskripsi. Setelah memperoleh data hasil analisis 

kebutuhan dari guru dan siswa, data tersebut digunakan untuk menyusun 

latar belakang dan mengetahui tingkat kebutuhan produk yang 

dikembangkan. Data kesesuaian materi pembelajaran dan desain pada 

produk diperoleh dari ahli materi dan ahli desain melalui uji validasi ahli. 
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Data kesesuaian tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

produk yang dihasilkan. Data kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan 

produk diperoleh dari uji coba lapangan yang dilakukan secara langsung 

kepada siswa. Terakhir yaitu data hasil belajar diperoleh melalui tes khusus 

setelah produk digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas produk 

sebagai media pembelajaran. 

Analisis data yang dilakukan berdasarkan instrumen uji validasi ahli dan uji 

coba lapangan bertujuan untuk menilai sesuai atau tidak produk yang 

dihasilkan sebagai salah satu media pembelajaran. Pada instrumen angket 

penilaian uji validasi ahli memiliki 4 kriteria penilaian yang sesuai dengan 

konten pertanyaan. Instrumen penilaian memiliki 4 kriteria penilaian sesuai 

konten pertanyaan, yaitu: rentang angka 1-4.  Masing- masing kriteria 

penilaian mengartikan tentang kelayakan produk tersebut. Revisi dilakukan 

atas saran yang diberikan penguji. 

Data kemenarikan produk diperoleh dari siswa pada tahap uji coba 

lapangan. Instrumen angket terhadap penggunaan produk memiliki 4 kriteria 

penilaian yang sesuai dengan konten pertanyaan, yaitu: (1) tidak menarik, 

(2) cukup menarik, (3) menarik, dan (4) sangat menarik. Untuk memperoleh 

data kemudahan produk juga memiliki 4 pilihan jawaban, yaitu: (1) tidak 

mempermudah, (2) cukup mempermudah, (3) mempermudah, dan (4) sangat 

mempermudah. Dan untuk memperoleh data kemanfaatan produk juga 

memiliki 4 pilihan jawaban, yaitu: (1) tidak bermanfaat, (2) cukup 

bermanfaat, (3) bermanfaat, dan (4) sangat bermanfaat. Masing-masing 
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kriteria penilaian memiliki skor yang berbeda. Penilaian instrumen total 

dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh kemudian dibagi dengan jumlah 

total skor dan hasilnya dikali dengan banyaknya pilihan jawaban. Skor 

penilaian tiap kriteria penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.4. 

Tabel 3.5 Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban 

Pilihan Jawaban 

Skor Uji 

Kemenarikan 

Uji 

Kemudahan 

Uji 

Kemanfaatan 

Sangat Menarik Sangat Mudah Sangat 

Bermanfaat 
4 

Menarik Mudah Bermanfaat 3 

Cukup Menarik Cukup Mudah Cukup 

Bermanfaat 
2 

Tidak Menarik Sangat Mudah Tidak 

Bermanfaat 
1 

Sumber: (Suyanto, 2009:20) 

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga penilaian 

total dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

 

Hasil dari penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah 

subjek sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk 

menentukan kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk yang 

dihasilkan. 

Hasil konversi ini diperoleh dengan melakukan analisis secara deskriptif 

terhadap skor penilaian yang diperoleh.Pengkonversian skor menjadi 

pernyataan penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.5 
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Tabel 3.6 Konversi Skor Penilaian 

Skor Penilaian Rerata Skor Klasifikasi 

4 3,26 – 4,00 Sangat baik 

3 2,51 – 3,25 Baik 

2 1,76 – 2,50 Kurang baik 

1 1,01 – 1,75 Tidak baik 

Sumber: (Suyanto, 2009:2 

 

1. Uji Validitas 

Uji validasi produk akan digunakan teknik analisis uji validasi konstruk 

dengan tujuan mendapatkan bukti tentang sejauh mana hasil pengukuran 

memerikan konstruk variable yang diukur. Validitas konstruk menunjuk 

pada sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur pengertian-

pengertian yang terkandung dalam materi yang akan diukur (Uno, 

2001:140). Menurut Ancok (2002:21) bila alat pengukur telah memiliki 

validitas konstruk berarti semua item (pertanyaan atau pernyataan) yang 

ada di dalam alat pengukur itu mengukur konsep yang ingin diukur. 

Menurut Suryabrata, (2000:42) mengemukakan bahwa validitas 

konstruk mempersoalkan sejauh mana skor-skor hasil pengukuran 

dengan suatu instrumen merefleksikan konstruk teoritik yang mendasari 

penyusunan alat ukur tersebut. Instrumen non tes mempunyai validitas 

konstruk, jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

konsep sesuai dengan yang didefinisikan. Dapat disimpulkan untuk 

menyiapkan instrument penelitian terlibih dahulu mengembangkan 

definisi konsep. 
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Validitas konstruksi adalah sejauh mana hasil pengukuran dianggap 

mencerminkan konstrak dalam suatu teori yang digunakan. Instrumen 

yang dipergunakan dapat dikatakan memiliki validitas konstruksi jika 

indikator yang dikembangkan dalam instrumen pengukur merupakan 

bagian dari variabel yang ingin diukur berdasarkan defenisi operasional 

yang dikemukakan. 

 

Pada penelitian ini setiap butir soal yang dijawab benar diberiskor 1 dan 

apabila dijawab salah diberi skor 0. Uji validitas pada penelitian ini 

menggunakan program SPSS. Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

validitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai rhitung > rtabel, maka item soal berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (artinya item soal dinyatakan valid) 

b. Jika nilai rhitung< rtabel, maka item soal tidak berkorelasi signifikan 

terhadap skor total (artinya item soal dinyatakan tidak valid) 

 

Data validitas butir soal dapat dilihat pada lampiran  

Kriteria butir soal yang valid apabila rhitung> rtabel, maka dari 30 butir 

soalyang diujikan hanya soal yang valid yang bisa digunakan untuk 

mengukur hasil belajar kelassubjek penelitian, sedangkan soal yang 

tidak valid tidak bisa digunakan untuk mengukur hasil belajar 

kelassubjek penelitian. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada satu pengertian bahwa sesuatuinstrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alatpengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto,2010:221). Fungsi 

reabilitas adalah menyokong terbentuknya validitas. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini adalah 

rumus Alpha dalam Arikunto (2010: 109) sebagai berikut: 

 

 
 

keterangan: 

 :  reliabilitas yang dicari 

n :  banyaknya butir soal 

 :  jumlah varians skor tiap-tiap item 

 :  varians total 

  

Dalam penelitian ini, koefisien reliabilitas diinterpretasikan berdasarkan 

pendapat Arikunto (2010: 75) seperti yang terlihat dalam Tabel 3.6 

Tabel 3.7 Kriteria Reliabilitas 

 

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria 

0,80 < r11≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11≤ 0,40 Rendah 

0,00 < r11≤ 0,20 Sangat rendah 

 

Setelah dilakukan perhitungan reliabilitas instrumen tes kemampuan 

pemahaman materi masalah sosial, diperoleh koefisien reliabilitas 

sebesar 0,922 yang secara rinci dapat dilihat pada lampiran.  
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Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tes yang digunakan 

memiliki kriteria reliabilitas yang sangat tinggi. 

 

3. Uji Normalitas 

Penggunaan uji statistik parametrik danuji non parametrik didasari pada 

distribusi datayang digunakan sebagai salah satu asumsi dasar. Jika data 

berdistribusi normal maka statistik parametrik dapat digunakan, namun 

jika distribusi data tidak normal maka statistik non parametricy ang 

dapat digunakan. Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa Uji 

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

 

Statistika berupaya memelihara agar data yang diambil memiliki hasil 

yang berada pada nilai rata-rata atau yang dapat disebut dengan istilah 

kewajaran. Normalitas dalam statistik parametrik seperti regresi dan 

Anova merupakan syarat pertama. Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual 

memiliki distribusi normal.  Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik 

menjadi tidak valid atau bias terutama untuk sampel kecil.  

 

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data kita 

memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 

parametrik (statistik inferensial). Cara yang biasa dipakai untuk 

menghitung masalah ini adalah Chi Square. Tapi karena tes ini memiliki 
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kelemahan, maka yang kita pakai adalah Kolmogorov-Smirnov. Uji 

normalitas dilakukan menggunakan program SPSS 18.0 dengan uji 

sampel kolmogorov-smirnov (Gunawan, 2005: 105). Dalam uji 

normalitas ini hipotesis yang diuji yaitu. 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

Ha : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

Pengambilan keputusan pada uji normalitas ini dengan memperhatikan 

nilai signifikansi (Sig.). Data dikatakan normal apabila nilai sig > 0,05 

pada uji kolmogorov-smirnov. Akan tetapi apabila nilai sig yang 

diperoleh < 0,05 maka data populasi berdistribusi tidak normal. 

 

Uji normalitas dan homogenitas menggunakan program SPSS 

(statistical product and service solution) versi 22. Apabila data distribusi 

normal dan varians kedua kelompok yang dibandingkan adalah 

homogen, maka untuk membandingkan nilai observasi kelas kontrol dan 

nilai observasi kelas eksperimen digunakan t-paired dengan bantuan 

SPSS.  

Dengan rumus. 

     t =D:(SD: ) 

Keterangan: 

t = t hitung 

D = rata-rata selisih 2 mean/rata-rata/everage 

SD = standar deviasi selisih perbedaan 

n = jumlah sampel 
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Ada tiga pilihan yang dapat dilakukan jika diketahui bahwa data tidak 

normal yaitu: 

1.       Jika jumlah sampel besar, maka dapat menghilangkan nilai 

outliner dari data (bahasan outliner akan dibahas kemudian) 

2.       Melakukan transformasi data 

3.       Menggunakan alat analisis nonparametric 

 

4. Uji Hipotesis Efektivitas 

 

Efektivitas adalah keaktifan daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu 

kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. 

Makmur (2011: 5) menggungkapkan efektivitas berhubungan dengan 

tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan.  Efektivitas menurut 

Kurniawan (2005 :109) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi 

(operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketengangan diantara 

pelaksanaanya. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara 

kelas kontrol dan eksperimen maka akan dilakukan uji beda (uji t), 

dengan menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Dengan 

menggunakan uji hipotesis, peneliti dapat menguji berbagai teori yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Salah satu 

metode untuk menguji hipotesis adalah sample t-Test, yang dibagi 

menjadi tiga, yaitu one sample t-Test, pairedsample t-Test dan 

independent sample t-Test. Uji hipotesis t-Test adalah uji hipotesis yang 

digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel 

yang diambil. 
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Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektivitas dapat 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Efektivitas = Ouput Aktual / Output Target >=1 

a.  Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar 

atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektivitas. 

b. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang 

daripada 1 (satu), maka efektivitas tidak tercapai. 

 

3.6 Definisi Operasional 

 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemaknaan,beberapa istilah 

yang termuat dalam tesis, maka perlu dibuat istilah berupa definisi 

oprasional sebagai berikut:   

1. Budaya  

Budaya adalah percampuran berbagai unsur yang ada dalam kehidupan 

bermasyarakat. Budaya, dikatakan oleh sebagian sosiolog, antropolog 

dan sejarawan tercipta dari hasil budi (akal) dan daya kekuatan, 

keinginan, ikhtiar (Aziz, 2011:59). Budaya dipelajari melalui 

komunikasi yang dilakukan dengan orang lain yang berbeda budaya.  

2. Karakter  

Karakter didefinisikan sebagai kesadaran (knowing), perasaan (feeling), 

dan perilaku moral (moral behaviour). Wynne (dalam Zuchdi, 2009: 11) 

membagi pemahaman karakter menjadi dua, yaitu bagaimana seseorang 

bertingkah laku dan kaitannya dengan ‘personality’. Sehingga seseorang 
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akan disebut berkarakter jika tindakkannya sudah sesuai dengan kaidah 

moral.   

3. Pendidikan IPS 

IPS adalah pelajaran yang cukup komprehensif untuk menyikapi dan 

memecahkan masalah-masalah sosio-kemasyarakatan di Indonesia, 

sesuai dengan kadar kemampuan dan tingkat perkembangan peserta 

didik. Sebagai mata pelajaran di sekolah, mestinya IPS lebih bersifat 

edukatif ketimbang akadamis. IPS merupakan suatu program pendidikan 

dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan 

baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social 

science), maupun ilmu pendidikan (Soemantri. 2001:89). IPS juga dapat 

mengambil aspek-aspek tertentu dari Ilmu-ilmu kealaman dan teknologi. 

4. Media Pembelajaran 

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa latin 

medius yang berarti tengah. Pengertian media pembelajaran menurut 

Latuheru (1988: 14) media pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau 

benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dengan maksud 

menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran. Jadi media 

pembelajaran adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran. 



 
 

 

 

 

V. SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN  

 

 

 

Bab ini akan mengurai tiga hal, yaitu simpulan, implikasi dan saran berdasarkan 

hasil penelitian dan pengembangan. Uraian lebih jelas sebagai berikut. 

 

5.1. Simpulan 

 

Berdasarkan  uraian tersebut diketahui bahwa pendidikan karakter belum 

dilaksanakan dengan baik. Pemahaman siswa tentang karakter dan budaya 

terbentuk dengan baik dibutuhkan media yang bersifat interaktif.  

1. Media interaktif pembelajaran dikembangkan dengan indicator: 1) 

menyebutkan tokoh dalam proklamasi kemerdekaan, 2) menyebutkan jasa 

dan peranan tokoh proklamator kemerdekaan, 3) menyebutkan 

kebudayaan yang berasal dari daerah asal pahlawan proklamator, dan 4) 

menyebutkan nialai-nilai karakter yang terkandung dalam budaya daerah. 

Media dibuat menggunakan aplikasi media flash player yang 

menampilkan gambar budaya yang berasal dari daerah pahlawan 

proklamator beserta karakter yang terkandung didalamnya. 

2. Media interaktif berbasis budaya dan karakter terbukti efektif digunakan 

karena hasil belajar pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan 

dengan hasilbelajar kelas kontrol pada mata pelajaran IPS materi pahlawan 

proklamator. 
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5.2 Implikasi 

 

Pembelajaran dengan menggunakan bahan media interaktif berbasis budaya 

dan karakter memiliki efektifitas  terhadap pembelajaran IPS. Selain itu 

adanya media interaktif berbasis budaya dan karakter dapat mengurangi 

tingkat kejenuhan siswa dalam pembelajaran, serta dapat meningkatkan 

motivasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga hasil 

pengembangan ini baik dan efektif untuk digunakan sebagai bahan ajar yang 

inovatif, kreatif dan menyenangkan. 

 

Penggunaan media interaktif berbasis budaya dan karakter membuat siswa 

berinteraksi secara langsung dengan cara mengerjakan soal yang terdapat 

pada media. Pengerjaan sosal bersifat interaktif, siswa dapat melihat secara 

langsung jawaban yang salah dan benar yang diketahui melalui respon pada 

media tentang jawaban yang dipilih. Dengan demikian siswa dapat 

menganalisa tentang  berbagai jawaban dalam media yang dipergunakan. 

 

5.3 Saran  

Sedangkan saran yang penulis rekomendasikan adalah:  

a. Siswa 

Siswa hendaknya mempelajari penggunaan mouse dan key board pada 

computer agar lebih mudah menggunakan media interaktif pembelajaran 

berbasis budaya dan karakter agar mempermudah mempelajari IPS. 
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b. Guru 

Guru diharapkan dapat mengembangakan kreativitas membuat materi ajar 

dengan media interaktif pembelajaran dengan menggunakan Media 

Interaktif. Dalam mengembangkan pembelajaran guru diharapkan 

memperhatikan pendidikan karakter dan budaya untuk meningkatkan rasa 

percaya diri siswa. 

c. Sekolah 

Mendukung pengadaan berbagai perangkat pembelajaran terutama 

komputer sebagai sarana pengembangan dan pengunaan media interaktif. 

Karena penggunaan media pembelajaran akan dapat membantu 

kelancaran, efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Bahan 

pembelajaran dimanipulasi dalam bentuk media pembelajaran yang 

optimal. Media merupakan salah satu komponen yang tidak bisa diabaikan 

dalam sistem pembelajaran yang sukses. Media yang digunakan 

hendaknya bersifat interaktif sehingga mampu menciptakan pembelajaran 

yang efektif. 

d. Peneliti  

Bagi peneliti berikutnya untuk meningkatkan media interaktif pada materi 

lainnya atau pada kelas lainnya. 
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