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ABSTRAK

Pengembangan Media Cerita Berbasis Kearifan Lokal Pada Tema Perjuangan
Mempertahankan Kemerdekaan  Untuk Menanamkan Nilai Demokrasi

Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Labuhan Ratu

Oleh

Ira Dwi Ananda

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media cerita pada tema perjuangan
untuk menanamkan nilai demokrasi pada siswa Kelas V SD. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development).
Populasi adalah Siswa Kelas V SD Negeri 1 Labuhan Ratu sebanyak 40. Sampel
sebanyak 40 orang siswa. Teknik  pengumpulan data menggunakan observasi, dan
angket. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif non parametrik.
Penelitian ini menghasilkan media cerita yang menarik, mudah, dan manfaat,
memiliki kemenarikan sangat baik dengan skor 3,23, tingkat kemudahan sangat
baik dengan skor 3,52, dan tingkat kemanfaatan sangat baik dengan skor 3,69.
Media cerita berbasis kearifan lokal dinyatakan efektif untuk digunakan sebagai
media pembelajaran berdasarkan perolehan data melalui perhitungan Gain
Ternormalisasi, sehingga diperoleh rata-rata gain sebesar 0,67. Skor tersebut telah
mencapai rata-rata skor 0,3<g≤0,7 yang termasuk dalam klasifikasi Gain
Ternormalisasi sedang.

Kata Kunci: Media Cerita, Kearifan Lokal, Nilai Demokrasi.



ABSTRACT

Media Development Stories Based on Local Advantage on Struggle for
Independence Theme to Instilling Democracy Values to Student of 5th

Grade Public Elemantary School I Labuhan Ratu

By
Ira Dwi Ananda

This study aims to develop story media in an effort to improve students'
understanding and effectiveness of story media on the material to maintain the
independence of Indonesia to 5th Grade Public Elemtary School I. The type of
research is research and development. Population and sample are the 5th student of
Public Elemantary School I Labuhan Ratu as many as 40. Data collection
techniques used observation, and questionnaires. This data analysis technique used
descriptive non-paramateric. This research result media stories was easy, and
benefits, has a very good attractiveness with a score of 3.23, the level of ease is
very good with a score 3.52, the level of excellent utilization have score of 3,69.
Media stories based on local wisdom declared effective for use as a learning
medium based on data acquisition through the calculation of normalized gains, so
that the average gain gain of 0,67. The score has reached an average score of 0.3
<g≤ 0.7 which is included in the normalized Gain Normalized classification.

Keywords: Story Media, Local Wisdom, Democracy Values
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya pengakuan bahwa dunia menjadi “smaller” dan“borderless” yang

ditandai dengan adanya inovasi dalam teknologi komunikasi serta arus

informasi global instan telah menciptakan ilusi dan kadang-kadang realitas

dalam masyarakat global. Kehidupan era globalisasi menuntut seseorang

selalu bertindak dan berfikir dalam lingkup tradisi serta budayanya

masingmasing Baedowi, (2012:69). Pengaruh perkembangan zaman karena

adanya perubahan yang berorientasi antar budaya. Salah satunya adalah

konsep pendidikan antara lokal dan global yang dapat ditranformasikan,

artinya setiap kegiatan yang dirancang dalam pembelajaran untuk membantu

peserta didik mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru di era

globalisasi.

Hilangnya batasan antara ruang dan waktu dalam interaksi antar individu di

era globalisasi, menuntut kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi yang

efektif dan efisien. Fokus perhatian mengenai fenomena ini, telah cukup

menjadi telaah penting dikalangan akademisi. Pertanyaan yang menarik yaitu

bagaimanakah cara memadukan nilai-nilai budaya lokal yang dapat

diinformasikan secara go internasional sebagai hasil kebudayaan global untuk

generasi penerus bangsa.



2

Fenomena memprihatinkan dalam kehidupan sehari-hari yang selalu

diberitakan oleh media massa baik elektronik maupun cetak, seperti perusakan

lingkungan yang mengakibatkan bencana karena ulah manusia, kekerasan di

lingkungan perkotaan hingga pelosok pedalaman. Fenomena sosial yang

terjadi dapat menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, tentang

pembelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) yang merupakan salah satu

bidang ilmu yang seharusnya bisa menjadi pedoman para peserta didik untuk

hidup bermasyarakat. Pendidikan IPS, memiliki peran dalam berbagai kasus

yang terutama tentang kesalahan tersebut dapat bersumber dari materi yang

diajarkan, cara mengajarkan, atau persepsi masyarakat sendiri yang keliru

memandang pendidikan IPS.

Salah satu mata pelajaran yang disajikan di sekolah dasar adalah pendidikan

IPS. Sebagaimana tercantum dalam pasal 37 Undang-undang No 20 tahun

2003 yaitu: “Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan

dasar kepada peserta didik dan untuk mengembangkan kehidupannya sebagai

pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta

mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan menengah”. Dari dasar

pemikiran tersebut sangat nyata bahwa IPS sangat besar perannya dalam

membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dunia pendidikan,

IPS mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih

kecerdasan, pembentukan sikap, watak dan kepribadian peserta didik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 10 orang siswa kelas V SD

dengan rentang umur 10 - 12 tahun diperoleh fakta bahwa enam siswa

menganggap pelajaran IPS sesuatu yang tidak menarik. Mereka beranggapan
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bahwa pelajaran IPS hanya menghafal dan membosankan, hal tersebut

mengakibatkan siswa menjadi jenuh, pasif dan mengantuk. Akibatnya siswa

sulit menerima penjelasan tentang pelajaran IPS dari guru, aktifitas siswa

rendah karena pembelajaran didominasi guru. Keadaan ini memang menjadi

hal yang memprihatinkan. Siswa memandang pelajaran IPS bukan sebagai

pelajaran pokok yang menentukan prestasi hasil belajar. Temuan lain saat

observasi awal, pada kegiatan belajar mengajar IPS materi Persiapan

Kemerdekaan Indonesia Dan Perumusan Dasar Negara diperoleh beberapa

fenomena antara lain:

a. Pada waktu menyajikan materi dalam kelas, guru tidak menggunakan

media pembelajaran yang mampu membangkitkan minat siswa.

b. Guru terbiasa dengan pola pembelajaran konvensional melalui ceramah

dan menerangkan. Sehingga beberapa siswa menjadi tidak tertarik dan

lebih memilih asyik dengan kesibukannya sendiri seperti: mengganggu

teman, bermain sendiri, ngobrol, terkantuk kantuk dan sebagainya. Ketika

diadakan evaluasi, banyak diantaranya yang menunjukkan ketidak

mengertiannya,

c. Pada umumnya guru SD bukanlah guru khusus bidang studi, melainkan

guru kelas. Hal ini mengakibatkan guru tersebut kurang menguasai secara

detail keseluruhan dari setiap mata pelajaran yang mereka ajarkan.

Hasil temuan ini merupakan potret suasana pembelajaran yang terjadi di kelas

yang menyebabkan rendahnya prestasi dan minat belajar siswa. Antara lain

disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama, pembelajaran IPS adalah

pembelajaran yang membosankan karena hanya menghafal, dan cerita melulu.
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Kedua bahwa metode sajiannya monoton dan untuk menguasainya dibutuhkan

kemampuan menghafal yang luar biasa. Alasan inilah yang menyebabkan

gamangnya pendalaman pembelajaran IPS di jenjang SD, oleh karena itu

untuk membuat pembelajaran IPS menjadi menarik dan bermakna sehingga

nantinya siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai yang diperoleh selama

pembelajaran untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka

perlu adanya strategi pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran yang

tepat.

Media pembelajaran mempunyai kontribusi dalam meningkatkan aktivitas dan

motivasi siswa dalam belajar. Pemakaian media pengajaran yang tepat dalam

proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan, membangkitkan

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar yang baru. Makin intensif

pengalaman belajar yang dihayati oleh peserta didik, maka makin tinggilah

kualitas proses pembelajaran yang dimaksud. Keterlibatan siswa dilandasi

dengan motivasi dan minat yang tinggi dari pihak pelajar dalam mengikuti

proses pembelajaran, dan juga dari pihak guru dituntut untuk menguasai

penggunaan berbagai macam media dan strategi pembelajaran. Untuk itu perlu

dipikirkan media pembelajaran alternatif yang menyenangkan dan sesuai

untuk siswa.

Salah satu media yang dipakai dalam pembelajaran IPS adalah buku, media ini

cukup populer dan lazim digunakan dalam dunia pendidikan. Selain buku

pelajaran yang fokus pada pembelajaran IPS, media alternatif yang dapat

dipakai adalah buku ilustrasi, komik, film, CD interaktif dan game. Dari

media-media tersebut, media yang selama ini paling banyak dikenal adalah
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buku cerita dan komik, contoh peristiwa sejarah yang ditulis kedalam sebuah

cerita adalah tentang pahlawan-pahlawan Indonesia, seperti Mengenal

Pahlawan Indonesia (Ajisaka, 2004:213) atau tentang bangunan bersejarah

seperti Candi Borobudur, Seri Pustaka Nusantara 2 Sarwono, PT Elex Media

Komputindo, 2007) sedangkan contoh penyajian sejarah dalam bentuk komik

adalah Imperium Majapahit Mintraga, Elex Media Komputindo, (1994).

Selain berupa komik dan buku cerita, media interaktif yang dapat digunakan

sebagai salah satu alternatif media pendidikan adalah CD interaktif. CD

interaktif merupakan media yang membuat penggunanya aktif, karena media

ini akan berjalan apabila ada perintah dari penggunanya CD interaktif dapat

ditambah dengan fitur-fitur seperti game yang menghibur.

Menurut Riyanto (1982:24) media cerita merupakan salah satu jenis bahasa

yang memungkinkan terjadinya komunikasi, yang diekspresikan lewat tanda

dan simbol. Media cerita yang dimaksud adalah alat berupa buku yang berisi

tentang cerita-cerita yang menarik. Perlu pemikiran kreatif dan inovasi untuk

menciptakan hasil-hasil budaya lokal yang dikemas supaya diterima serta

dipelajari secara global. Tidak hanya sebagai mata pelajaran di kurikulum

saja, melainkan kita dapat berpikir lebih luas dan berwawasan secara holistik

bahwa bahasa Inggris harus dikenalkan pada peserta didik yang menjadi

generasi awal dalam dunia pendidikan secara integral.

Upaya pelestarian budaya lokal seperti mengangkat keragaman budaya

setempat dapat menjadikan generasi muda memiliki tanggung jawab terhadap

lingkungannya. Pelestarian budaya lokal dengan mencetak ulang dan
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membuat budaya baru belum dapat membawa karakteristik budaya lokal

menjadi budaya yang diminati generasi muda.

Salah satu usaha untuk melestarikan budaya lokal melalui sumber belajar

dalam pendidikan yang harapannya dapat memberikan pemahaman tentang

hasil-hasil budaya setempat kepada generasi penerus. Sumber belajar untuk

mengenalkan budaya lokal melalui kegiatan pembelajaran dengan

mengefektifkan fungsi media dalam pembelajaran bagi anak. Pemanfaatan

media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian kita

sebagai sarana melestarikan budaya lokal dalam dunia pendidikan. Oleh

karena itu, perlu menetapkan media pembelajaran yang dapat diterima oleh

generasi sekarang dengan revitalisasi budaya lokal dalam era globalisasi.

Model pelestarian budaya melalui media visualisasi diharapkan dapat

mengembangkan konsep pendidikan lintas budaya dengan karakter-karakter

budaya daerah melalui kajian ilmu pengetahuan, bahasa dan seni.

Rekonstruksi dalam bentuk visualisasi ulang terhadap karakter budaya lokal

dengan gaya visual dan cerita yang baru agar bisa diterima generasi muda.

Apabila kita lihat kondisi saat ini, media cerita sudah menjadi bahan umum

yang menjangkau seluruh tingkatan usia, tidak hanya anak-anak tetapi juga

orang dewasa. Seiring dengan perjalanannya, cerita-cerita dituangkan ke

dalam tulisan yang kita kenal dengan karangan semakin meluas untuk

dikembangkan penggunaannya, sedangkan gambar (visual) dikenal sebagai

buatan manusia berupa karya dua dimensi, yang mempunyai kemiripan

dengan suatu obyek biasanya obyeknya fisik atau manusia dapat sebagai

media pendukung. Media cerita dapat menirukan suatu objek dimana objek
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tersebut menjadi perilaku cerita dalam suatu kegiatan atau kejadian. Menurut

Sadiman (2008:28) klasifikasi media pembelajaran mempunyai karakteristik

yang dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan,

pendengaran, perabaan, pengecapan maupun penciuman atau sesuai dengan

tingkat hirarki belajar. Media pembelajaran dalam cerita berupa visual dan

teks membantu menyampaikan pembelajaran untuk belajar lebih dini yang

disesuaikan dengan karakteristik anak .

Terkait dengan usaha pelestarian budaya lokal dalam bidang pendidikan,

media pembelajaran tidak hanya menjalankan fungsi alih ilmu pngetahuan

(transfer of knowledge) tapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai (value)

serta membangun karakter (Character Building) peserta didik secara

berkelanjutan dan berkesinambungan. Budaya lokal provinsi Lampung

terbentuk oleh sejarah asal usul dan perkembangannya yang di dasari

perjuangan penyebaran agama islam di pulau Sumatra. Perwujudan budaya

lokal terdapat pada tradisi, religi, sosial, teknologi dan seni. Perlunya

pembelajaran budaya lokal di tingkat sekolah dasar (SD) karena kebudayaan

tidak diwariskan secara genetika melainkan melalui proses pembelajaran yang

terus menerus. Artinya sifat kebudayaan diperoleh melalui Pendidikan baik

secara formal maupun nonformal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

diterangkan “bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
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mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara Dalam sejarah panjang peradaban suatu bangsa pendidikan memang

memiliki makna yang sangat penting. Karena, pendidikan tidak akan pernah

bisa terpisah dari kehidupan manusia.

Maju atau mundurnya suatu bangsa akan di tentukan dari bagaimana suatu

bangsa mengelola pendidikannya. Ketika pendidikannya dikelola secara baik

maka akan menghasilkan output yang baik pula bagi pembangunan

bangsanya, begitupun sebaliknya. Berbicara pendidikan saat ini, tentunya

berbicara tentang proses memanusiakan manusia atau humanisasi. Sebuah

proses transformasi ilmu pengetahuan serta kebudayaan oleh manusia ke

manusia yang lainnya. Dengan adanya proses ini pada hakikatnya kita tidak

saja sedang membangun peradaban suatu bangsa. Akan tetapi, kita juga tengah

menjaga sebuah kearifan lokal atau kebudayaan melalui proses pendidikan

tersebut. Dalam pendidikan formal yakni melalui pendidikan di sekolah.

Sistem pendidikan nasional memuat aturan yang mewajibkan adanya muatan

lokal dalam kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional diterangkan bahwa kurikulum adalah seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum materi muatan lokal di

Provinsi Lampung saat ini berupa pelajaran Bahasa Lampung. Disinilah

pentingnya pendidikan dalam upaya pelestarian kebudayaan suatu daerah atau

pun bangsa dalam lingkup yang lebih besar. Hal ini dianggap perlu karena

kebudayaan merupakan identitas bagi suatu bangsa. Maka bisa dikatakana
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bahwa kebudayaan tidak boleh terpisah pula dari sebuah proses pendidikan,

baik pendidikan formal maupun non formal.

Upaya ini jelas dilakukan untuk terus menjaga kebudayaan Lampung melalui

pelestarian budaya seperti sakai sambayan (sikap kebersamaan dan tolong

menolong), Alemui nyimah (menghormati tamu), Bejuluk Beadok (memberi

gelar/julukan yang baik kepada orang) . Dimana budaya tersebut merupakan

salah satu unsur dari kebudayaan itu sendiri.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dan Peraturan Gubernur Nomor 39

Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pembelajaran budaya Lampung sebagai

mata pelajaran wajib yang masuk dalam muatan lokal. Jadi setiap sekolah

dengan adanya Pergub Nomor 39 Tahun 2014 ini wajib mempelajari bahasa

dan seni Lampung tanpa terkecuali.

Penerapan kebijakan Pergub Nomor 39 Tahun 2014, pada satu sisi tampaknya

akan dapat membawa dampak yang cukup positif. Melalui kebijakan ini, para

peserta didik yang bukan berasal dari etnik Lampung akan dapat mengenal

dan memahami baik bahasa maupun budaya Lampung yang merupakan

bahasa dan budaya baru mereka. Kebijakan Pergub Nomor 39 Tahun 2014

diharapkan dapat menjadi jembatan dalam menciptakan proses akulturasi serta

terjadinya pembaharuan silang budaya antar berbagai etnik yang hidup di

wilayah Lampung.

Dengan demikian, diharapkan lewat kebijakan ini akan tercipta sikap saling

toleransi dan saling memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. sehingga
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akan tercipta demokrasi. Salah satu diantaranya proses peserta didik akan

menghadapi kesulitan atau kendala, baik yang harus dihadapi oleh para guru

maupun para peserta didik. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi mengingat

keberadaan budaya Lampung khususnya bagi para peserta didik yang bukan

dari etnik Lampung, seperti Jawa, Sunda atau Bali.

Perlunya budaya tersebut diterapkan dsekolah dasar karena tidak semua SD di

Kota Bandar Lampung memiliki sarana di dalam kelas yang memungkinkan

untuk penggunaan CD interaktif, sehingga pada penelitan ini dipilih media

cerita yang diharapkan dapat mengatasi keterbatasan tersebut. Beranjak dari

keadaan yang ada maka perlu adanya pengembangan media anak pendidikan

sebagai media alternatif yang mampu menarik minat serta meningkatkan

pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS kelas V SD pada materi persiapan

kemerdekaan Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Interaksi pembelajaran dalam kelas satu arah, guru asyik berceramah,

sedangkan siswa pasif sebagai pendengar.

b. Media pembelajaran, dalam hal ini buku pelajaran IPS memiliki

kelemahan antara lain:

1) Kurangnya ilustrasi-ilustrasi yang menarik yang dapat merangsang

ketertarikan siswa

2) Kurangnya penjelasan materi menggunakan alternaif media

3) Uraian materi hanya garis besarnya saja sehingga siswa kurang

memaknai peristiwa yang terjadi
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c. Siswa yang mengalami kesulitan mengatakan bahwa:

1) Pelajaran IPS banyak hafalannya

2) Guru kurang menjelaskan

3) Teks / tulisan di buku pelajaran tidak mudah dipahami.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan identifikasi masalah di atas, masalah dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana mengembangkan media cerita berbasis kearifan lokal pada

tema mempertahankan kemerdekaan untuk menanamkan nilai demikrasi

pada siswa kelas V SD Negeri I Labuhan Ratu Tahun ajaran 2016/2017?

b. Bagaimana efektivitas media cerita berbasis kearifan lokal yang dapat

menarik minat siswa kelas V SD pada tema mempertahankan

kemerdekaan untuk menanamkan nilai demikrasi?

D. Tujuan Pengembangan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan media cerita berbasis

kearifan lokal ini adalah:

a. Mengembangkan media cerita yang menarik minat dengan meningkatkan

pemahaman siswa kelas V SD, untuk mata pelajaran IPS pada materi

mempertahankan kemerdekaan Indonesia

b. Mengetahui efektivitas media cerita mata pelajaran IPS pada materi

mempertahankan kemerdekaan Indonesia kelas V SD pada
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E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, bagi peneliti dan diharapkan dapat

memberikan manfaat teoritis serta manfaat praktis pada masyarakat luas,

khususnya dibidang pendidikan:

a. Manfaat Teoritis

Pengembangan media pembelajaran berbentuk cerita diharapkan dapat

memberi sumbangan bagi pengembangan, peningkatan dan perbaikan

praktik pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, dan akhirnya pembelajaran

akan menjadi lebih berkualitas.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Siswa

a. Dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa memaknai

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial melalui media dalam bentuk

cerita,

b. Siswa lebih termotivasi memahami, memaknai dan mampu

merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dapat mempermudah

pemahaman siswa mengenai mata pelajaran IPS pada materi

persiapan kemerdekaan Indonesia

2) Bagi Guru

Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi guru mengenai variasi

metode  pembelajaran yang dapat digunakan sebagai usaha untuk

meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan materi pembelajaran.

Menjadi perangkat bantu dalam pembelajaran IPS pada materi

persiapan kemerdekaan Indonesia
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3) Bagi Sekolah

Diharapkan dapat bermanfaat bagi lulusan (output) yang dihasilkan,

sehingga kualitas lulusan lebih bermutu dan meningkatkan kualitas

pembelajaran di sekolah

4) Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang pengembangan

media cerita berbasis kearifan lokal pada tema persiapan kemerdekaan

untuk menanamkan nilai demokrasi pada siswa.

F. Spesifikasi Produk

Peroduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan media cerita

berbasis kearifan lokal pada tema persiapan kemerdekaan  untuk menanamkan nilai

demokrasi pada siswa. Spesifikasi produk yang dikembangkan terdapat pada Tabel

1.3

Tabel 1.3 Spesifikasi Produk

No. Identifikasi Produk Penjelasan
1 Jenis Media cerita
2 Bentuk Soal Pilihan ganda dan uraian
3 Nama Penilaian kognitif
4 Tujuan Mengukur ketercapaian Kompetensi

Dasar
5 Tema Perubahan di Alam
5 Kompetensi Inti KI.1 Menghargai peranan tokokh

pejuang dan masyarakat dalam
mempersiapkan dan
mempertahankan kemerdekaan
Indonesia
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6 Kompetensi Dasar KD 1 menghargai perjuanagn para
tokok dalam mempertahankan
Kemerdekaan.

Indikator:
1. Menghargai jasa-jasa tokoh

dalam mempertahankan
kemerdekaan.

2. Mengidentifikasi para tokoh
pejuang dalam mempertahankan
kemerdakaan

3. Menjelaskan peristiwa
perjuangan para tokoh untuk
mempertahankan kemerdekaan

4. Menyebutkan nilai juang para
tokoh pejuang untuk
mempertahankan kemerdekaan

5. Menganalisis hubungan
perjuangan para tokoh pejuang
untuk mempertahankan
kemerdekaan dalam kehidupan

7 Ranah Kognitif C4 (menganalisis), C5
(mengevaluasi), dan C6 (mencipta)

8 Jenis Pengetahuan Faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif.

9 Jumlah Soal PG (Pilihan Ganda) 35 soal dan
uraian 5 soal.)



II. KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar Dan Pembelajaran

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran

Secara sederhana Anthony Robbins dalam (Trianto, 2011:15), mendefinisikan

belajar sebagian proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan)

yang baru. Dari definisi ini dimensi belajar memuat beberapa unsur, yaitu :

(1) Penciptaan hubungan, (2) Sesuatu hal (pengetahuan) yang sudah

dipahami, dan (3) Sesuatu (pengetahuan) yang baru. Jadi dalam makna

belajar, disini bukan berangkat dari sesuatu yang benar-benar belum diketahui

nol (0), tetapi merupakan keterkaitan dari dua pengetahuan yang sudah ada

dengan pengetahuan baru.

Gagne dalam (Kokom, 2011:2) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses

perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia

seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuan yakni peningkatan

kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance (kinerja)

Menurut Sunaryo dalam (Kokom, 2011:2) belajar merupakan suatu kegiatan

dimana seorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku

yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
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Pandangan Anthony Robbins senada dengan apa yang dikemukakan oleh

Jerome Brunner dalam (Trianto, 2011:15), bahwa belajar adalah suatu proses

aktif dimana siswa membangun (mengkonstruk) pengetahuan baru

berdasarkan pada pengalaman/pengetahuan yang sudah dimilikinya.

Menurut (Zainal Aqib, 2013:66) proses belajar mengajar (pembelajaran)

adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan

proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari

perencanaan, pelaksanaann dan evaluasi.

Menurut (Kokom, 2011:3) pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu

sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajaran yang

direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis

agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran

secara efrektif dan efisien.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam (M.Thobroni dan Arif Mustofa,

2011:18), mendefinisikan kata pembelajaran berasal dari kata ajar yang

berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti,

sedangkan pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang

atau makhluk hidup belajar. Brown dalam (M.Thobroni dan Arif Mustofa,

2011:18), merinci karakteristik pembelajaran sebagai berikut :

1. Belajar adalah proses menguasai atau “memperoleh”.

2. Belajar adalah mengingat-ingat informasi atau keterampilan.

3. Proses mengingat-ingat melibatkan sistem penyimpanan, memori, dan

organisasi kognitif.
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4. Belajar melibatkan perhatian aktif sadar dan bertindak menurut peristiwa-

peristiwa di luar serta didalam organisme.

5. Belajar itu bersifat permanen, tetapi tunduk pada lupa.

6. Belajar melibatkan berbagai bentuk latihan, mungkin latihan yang

ditopang dengan imbalan dan hukum.

7. Belajar adalah suatu perubahan dalam perilaku.

Pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa belajar merupakan proses

penguasaan melalui proses mengingat informasi untuk menambah

keterampilan. Proses itu melibatkan sistem penyimpanan, memori, dan

organisasi kognitif sehingga individu akan memberikan perhatian aktif dan

diingat secara permanen. Untuk menetapkan ingatan tersebut menjadi

permanen maka dalam proses belajar juga perlu ada latihan sehingga hasil

dari proses belajarnya tidak terlupa. Ingatan dari informasi yang diperoleh

tersebut pada kondisi yang dibutuhkan akan membentuk perilaku.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar

Menurut Slameto (2010:54) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar adalah banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan

menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern

adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan

faktor ekstren adalah faktor yang ada di luar individu. Adapun kriterianya

adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor intern dapat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu faktor jasmaniah,

faktor psikologis dan faktor kelelahan.
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1) Faktor Jasmaniah

a. Faktor kesehatan

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya/bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal

sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya.

Proses belajar seseorang akan terganggu jika keesehatan seseorang

terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang bersemangat,

mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang dara ataupun

ada gangguan-gangguan/kelainan-kelainan fungsi alat inderanya

serta tubuhnya.

Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan

kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu

mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar,

istirahat, tidur, makan olahraga, rekreasi dan ibadah.

b. Cacat tubuh

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau

kurang sempurna mengenai tubuh/badan. Cacat itu dapat berupa

buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, dan patah

tangan, lumpuh dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh juga

mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga

terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga

pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat

menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya itu.
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2) Faktor Psikologis

Psikologi berasal dari perkataan Yunani “psyche” yang artinya jiwa,

dan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Sekurang-kurangnya ada

tujuh faktor yang tergolong kedalam faktor psikologis yang

mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah: inteligensi, perhatian,

minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan.

3) Faktor kelelahan

Kelelahan pada seseorang walapun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan

rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah

lunglainya tubuh dan timbulnya kecenderungan untuk membaringkan

tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena terjadi kekacauan substansi

sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak/kurang lancar

pada bagian-bagian tertentu.

Dari uraian diatas dapatlah dimengerti bahwa kelelahan itu

mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah

menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya.

Sehingga perlu diusahakan kondisi yang bebas dari kelelahan.

b. Faktor Eksternal

Faktor ekstren yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah

dan faktor masyarakat.
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a. Faktor keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah

tangga keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar

belakang kebudayaan

b. Faktor sekolah

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan

siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran,

keadaan gedung, metode dan media dalam belajar dan tugas rumah.

Berikut ini dibahas faktor-faktor tersebut satu persatu.

1) Metode Mengajar

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui di

dalam mengajar. Mengajar itu sendiri menurut Ign. S. Ulih Bukit

Karo Karo adalah menyajikan bahan pelajaran oleh orang kepada

orang lain agar orang lain itu menerima, menguasai dan

mengembangkannya. Di dalam lembaga pendidikan, orang lain

yang disebut di atas disebut sebagai murid/siswa dan mahasiswa,

yang dalam proses belajar agar dapat menerima, menguasai dan

lebih-lebih mengembangkan bahan pelajaran itu, maka cara-cara

mengajar serta cara belajar haruslah setepat-tepatnya dan seefisien

serta seefektif mungkin.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa metode mengajar itu

mempengaruhi belajar. Metode mengajar guru yang kurang baik
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akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. Metode

mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi misalnya karena guru

kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran sehingga

guru tersebut menyajikannya tidak jelas atau sikap guru terhadap

siswa dan atau terhadap mata pelajaran itu sendiri tidak baik,

sehingga siswa kurang senang terhadap pelajran atau gurunya.

Akibatnya siswa malas untuk belajar.

Guru biasa mengajar dengan metode ceramah saja. Siswa menjadi

bosan, mengantuk, pasif, dan hanya mencatat saja. Guru yang

progresif bernai mencoba metode-metode yang baru, yang dapat

membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar, dan

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Agar siswa dapat

belajar dengan baik, maka metode menagajar harus diusahan yang

setepat, efisisen dan efektif mungkin.

2) Kurikulum

Menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan

mengembangkan bahan pelajaran. Jelaslah bahan pelajaran itu

mempengaruhi belajar siswa. Kurikulum yang kurang baik

berpengaruh tidak baik terhadap belajar.

3) Relasi guru dengan siswa

Di dalam relasi guru dengan siswa yang baik, siswa akan menyukai

gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya

sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Hal tersebut
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juga terjadi sebaliknya, jika siswa membenci gurunya. Ia segan

mempelajari mata pelajaran yang diberikannya.

4) Relasi siswa dengan siswa

Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang

menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau

sedang mengalami tekanan-tekanan batikn, akan diasingkan dari

kelompok. Akibatnya makin parah masalahnya dan akan

mengganggu belajarnya. Lebih-lebih lagi ia menjadi malas untuk

masuk sekolah dengan alasan-alasan yang tidak-tidak karena di

sekolah mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari

teman-temannya. Jika hal ini terjadi, segeralah siswa diberi

pelayanan bimbingan dan penyuluhan agar ia dapat diterima

kembali ke dalam kelompoknya.

5) Disiplin Sekolah

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa

dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah

mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan

tata tertib, kedisiplinan pegawai/karyawan dalam pekerjaan

administrasi dan kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah,

halaman dan lain-lain. Kedisiplinan kepala sekolah dalam

mengelola seluruh staf beserta siswa-siswanya, dan kedisiplinan

tim BP dalam pelayanannya kepada siswa.
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6) Alat Pelajaran

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena

alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai

pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu. Alat

pelajaran yuang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan

bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Jika siswa mudah

menerima pelajaran dan menguasainya, maka belajarnya aka

menjadi lebih giat dan lebih maju.

7) Waktu Sekolah

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di

sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malam hari. Waktu

sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. Jika terjadi siswa

terpaksa masuk sekolah di sore hari, sebenarnya kurang dapat

dipertanggungjawabkan. Dimana siswa harus beristirahat, tetapi

terpaksa masuk sekolah, hingga mereka mendengarkan pelajaran

sambil mengantuk.

8) Standar Pelajaran di Atas Ukuran

Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu

memberi pelajaran di atas ukuran standar. Akibatnya siswa merasa

kurang mampu dan takut kepada guru. Bila banyak siswa yang

tidak berhasil dalam mepelajari mata pelajarannya, guru semacam

itu merasa senang. Tetapi ber\dasarkan teoribelajar, yang

mengingat perkembangan psikis dna kepribadian siswa yang

berbeda-beda, hal tersebut tidak boleh terjadi. Guru dalam
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menuntut penguasan materi harus sesuai dengan kemampuan siswa

masing-masing.

9) Keadaan Gedung dan Fasilitas Sekolah

Keadaan gedung serta fasilitas sekolah yang memadai akan

meningkatkan minat siswa dalam belajar. Seperti halnya bagunan

sekolah, kelengkapan perpustakaan, dan sebagainya. Dengan

jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristk mereka

masing-masing menuntut keadaan gedung serta fasilitas sekolah

dewasa ini harus memadai. Karena bagaimana mungkin mereka

dapat belajar dengan baik jika kelas dan fasilitas di sekolah tidak

memadai bagi setiap siswa.

10) Metode dan Media dalam Belajar

Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. Dalam hal ini

perlu pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang tepat akan

efektif pula hasil belajar siswa itu, selain itu harus diiringi dengan

media pembelajaran yang memadai dan juga dalam pembagian

waktu untuk belajar.

11) Tugas Rumah

Waktu belajar terutama adalah di sekolah, di samping untuk belajar

waktu di rumah biarlah digunakan utnuk kegiatan-kegiatan lain.

Maka diharapkan guru jangan terlalu banyak memberi tugas yang

harus dikerjakan di rumah, sehingga anak tidak mempunyai waktu

lagi untuk kegiatan yang lain.
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c. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan faktor ekstren yang juga berpengaruh terhadap

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam

masyarakat. Yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media,

teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat.

B. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

1. Pengertian IPS

IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial

siswa. Bidang kajian ilmu yang dipelajari dalam IPS pada jenjang Sekolah

Dasar (SD) meliputi materi geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi.

Menurut A. Kosasih Djahri dalam Sapriya (2006: 7) IPS merupakan ilmu

pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dan cabang-cabang

ilmu sosial dan ihnu lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip

pendidikan dan didaktik untuk dijadikan progam pengajaran pada tingkat

persekolahan. Selanjutnya Menurut Muhammad Nu'man Somantri dalam

Sapriya (2006: 8) pendidikan IPS adalah penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu

sosial, ideology negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah

sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan

psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah.

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan

bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran

yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang
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berkaitan dengan isu sosial. 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, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS

adalah penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, mengakaji tentang

fakta dan isu-isu sosial yang berhubungan dengan lingkungan sekitar.

Melalui mata pelajaran IPS siswa diarahkan menjadi warga Negara

Indonesia yang balk dan diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar

siswa.

2. Tujuan Pendidikan IPS

Tujuan merupakan segala sesuatu atau keinginan yang hendak dicapai.

Dalam permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan

bahwa Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut 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.

Menurut Hasan dalam Supriya, dkk., (2006: 5) tujuan pendidikan IPS dapat

dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pengembangan intelektual
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siswa, pengembangan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat

dan bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Selanjutnya

menurut Martorella dalam Sapriya, dkk., (2006: 8) mengemukakan tujuan

utama dari pembelajaran IPS di SD adalah untuk mengembangkan pribadi

"warga negara yang baik" (good citizen).

Sedangkan Sapriya (2006: 133) menyatakan bahwa tujuan IPS yaitu (a)

mengajarkan konsep-konsep dasar sejarah, sosiologi, antropologi,

ekonomi, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis, dan

psikologis, (b) mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inkuiri,

problem solving, dan keterampilan sosial, (c) membangun komitmen dan

kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan (d)

meningkatkan kerja sama dan kompetensi dalam masyarakat yang

heterogen baik secara nasional maupun global.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mendidik para siswa agar prestasi

belajar siswa meningkat dengan mengembangkan keterampilan-

keterampilan sebagai bekal untuk memecahkan segala persoalan dalam

kehidupan bermasyarakat. Keterampilan tersebut meliputi, keterampilan

berpikir kritis, meningkatkan keterampilan bekerjasama dengan teman, dan

meningkatkan berpikir kreatif. Selain itu tujuan pembelajaran IPS bertujuan

untuk mengembangkan pribadi warga negara yang baik.
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C. Teori Pembelajaran

1. Pembelajaran Inkuiri

Inkuiri adalah pendekatan pembelajaran dimana siswa menemukan,

menggunakan variasi sumber informasi dan ide untuk lebih memahami,

suatu permasalahan, topik, atau isu. Menurut Kuhlthau dalam (Sumarmi,

2012:17) inkuiri tidak berdiri sendiri tetapi menyatu dengan interest,

tantangan bagi murid untuk menghubungkan antara kurikulum dengan

dunia nyata.

Menurut (Sumarmi, 2012:17) pembelajaran inkuiri merupakan kegiatan

pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa

untuk mencari dan menyelidiki sesuatu (benda, manusia, atau peristiwa)

dengan sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga siswa dapat

merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri.

Eggen dan Kauchack dalam (Sumarmi, 2012:18) metode inkuiri ditempuh

dengan menerapkan lima langkah dalam kegiatan pembelajaran sebagai

berikut:

a. Merumuskan pertanyaan atau permasalahan,

b. Merumuskan hipotesis,

c. Mengumpulkan data,

d. Menguji hipotesis, dan

e. Membuat kesimpulan.

Siklus inkuiri terdiri atas kegiatan mengamati, bertanya, menyelidiki,

menganalisis dan merumuskan teori, baik secara individu maupun
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bersama-sama baik secara individumaupun bersama-sama dengan teman

lainnya. Pada prinsipnya mengembangkan dan sekaligus menggunakan

keterampilan berpikir kritis Star dalam (Sumarmi, 2012:19).

Peran guru bukan hanya membagikan pengetahuan dan kebenaran, namun

juga berperan sebagai penuntun dan pemandu Arends dalam (Sumarmi,

2012:19). Peran guru adalah menjadi fasilitator dalam proses

pembelajaran, bukan memberikan informasi atau ceramah kepada siswa.

Menurut Kuhlthau dalam (Sumarmi, 2012:23) keuntungan menggunakan

inkuiri terbimbing bagi siswa:

a. Mengembangkan keterampilan sosial, bahasa, dan membaca.

b. mengonstruk pemahaman mereka.

c. Membuat siswa mandiri dalam riset dan pembelajaran.

d. Termotivasi untuk membentuk pengalaman tingkat tinggi.

e. Memiliki strategi belajar dan terampil mentransfer pada proyek inkuiri

yang lain.

Dalam pembelajaran IPS siswa dibuka pemikirannya untuk memahami

fenomena-fenomena alam yang terjadi dan kondisi lingkungan masyarakat

yang sudah semakin menurun dalam mendukung kehidupan yang ada.

Oleh sebab itu siswa harus diajak untuk semakin tahu, bersikap dan

berprilaku baik terhadap kehidupan bermasyarakat.
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2. Teori Belajar Konstruktivisme

Teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompokkan dalam teori

pembelajaran konstruktivisme. Menurut Slavin dalam (Trianto, 2009:28)

teori konstruktivisme ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi

baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya bila aturan-aturan itu

tidak sesuai lagi. Menurut (Isjoni, 2011:30) konstruktivisme adalah satu

pandangan bahwa siswa membina sendiri pengetahuan atau konsep secara

aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada.

Siswa akan berusaha membangun pikirannya sendiri mengenai

pengetahuan yang telah didapat dan pengetahuan baru yang diterimanya

untuk membina pengetahuan baru. Hal tersebut senada dengan yang

diungkapkan oleh Brooks & Books dalam (Isjoni, 2011:32)

konstruktivisme berlaku apabila siswa membina makna tentang dunia

dengan mensintesiskan pengalaman baru kepada apa yang mereka telah

fahami sebelum ini.

Pembelajaran yang menerapkan konstruktivisme memungkinkan siswa

berperan aktif dalam berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta

memperoleh kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. Sehingga

siswa dapat membina sendiri konsep dan membuat penyelesaian kepada

masalah Sushkin dalam (Isjoni, 2011:32).

Menurut (Sofan dan Iif, 2010:144) salah satu teori atau pandangan yang

sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme adalah teori
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perkembangan mental piaget. Teori ini biasa disebut teori perkembangan

intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut

berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas dalam tahap

perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa.

Menurut pandangan konstruktivisme siswa tidak begitu saja menerima

pengetahuan dari orang lain, tetapi siswa harus membangun

pengetahuannya dan memberi makna melalui pengalaman yang nyata

(Rusman, 2012:193). Satu prinsip yang paling penting dalam psikologi

pendidikan adalah bahwa guru tidak dapat hanya sekedar memberikan

pengetahuan kepada siswa. Hal ini sama dengan pendapat Utari dalam

(Isjoni, 2011:34) bahwa pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan

pembelajaran dimana pengetahuan baru tidak diberikan dalam bentuk jadi,

tetapi siswa membentuk pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan

lingkungannya dalam proses asimilasi dan akomodasi.

Driver dan Bell dalam (Isjoni, 2011:34) mengemukakan prinsip-prinsip

konstruktivisme dalam pembelajaran, yaitu antara lain:

a. Hasil pembelajaran tidak hanya tergantung dari pengalaman

pembelajaran di kelas, tetapi bergantung pula pada pengetahuan siswa

pada pelajaran sebelumnya

b. Pembelajaran adalah mengkonstruksi konsep-konsep

c. Mengkonstruksi konsep adalah proses aktif dalam diri siswa

d. Konsep-konsep yang telah dikonstruksi akan dievaluasi yang

selanjutnya konsep tersebut diterima atau ditolak
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e. Siswalah yang bertanggung jawab terhadap cara dan hasil pembelajaran

mereka

f. Adanya pola terhadap konsep-konsep yang dikonstruksi pelajar dalam

struktur kognitifnya

Sistem pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme menekankan

pengajaran top down yang berarti siswa memulai dengan masalah

kompleks untuk dipecahkan kemudian menemukan (dengan bimbingan

guru) keterampilan dasar yang diperlukan (Riyanto, 2010:145).

D. Media Pembelajaran

1. Pengertian

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti

tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan

(Arsyad, 2011: 3). Menurut Gerlach dan Ely yang oleh Arsyad (2011: 3),

“media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi dan

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu

memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau sikap, dalam pengertian ini,

guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media”.

Menurut Criticos yang dikutip oleh Daryanto (2011: 4) “media merupakan

salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari

komunikator menuju komunikan”. Berdasarkan beberapa pendapat diatas

dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu benda atau

komponen yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim
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ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan

minat siswa dalam proses belajar.

Media pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan pembelajaran

kaitannya dengan model pembelajaran langsung yaitu dengan cara guru

berperan sebagai penyampai informasi dan dalam hal ini guru seyogyanya

menggunakan berbagai media yang sesuai. Media pembelajaran adalah

alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat

dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan

kemampuan atau ketrampilan pembelajar sehingga dapat mendorong

terjadinya proses belajar.

Menurut Heinich yang dikutip oleh Arsyad (2011: 4), media pembelajaran

adalah perantara yang membawa pesan atau informasi bertujuan

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran antara sumber

dan penerima. Menurut Djamarah (2006: 120) media adalah alat bantu apa

saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan

pengajaran.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengklasifikasian media,

salah satu cara diantaranya adalah dengan menekankan pada teknik yang

dipergunakan dalam pembuatan media. Ada pula yang dilihat dari cara

yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan serta masih banyak ciri yang

membedakan media yang satu dengan yang lain, sehingga tidaklah mudah

untuk menyusun klasifikasi tunggal yang mencakup semua jenis media.
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan media pembelajaran

adalah sarana penyampaian pesan pembelajaran atau alat bantu untuk

menyampaikan materi pembelajaran untuk merangsang pikiran, perasaan,

perhatian dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat

mendorong terjadinya proses belajar.

Menurut bentuk informasi yang digunakan, anda dapat memisahkan dan

mengklasifikasi media penyaji dalam lima kelompok besar, yaitu media

visual diam, media visual gerak, media audio, media audio visual diam,

dan media audio visual gerak. Klasifikasi media ini dapat menjadi

landasan untuk membedakan proses yang dipakai untuk menyajikan pesan,

bagaimana suara dan atau gambar itu diterima, apakah melalui penglihatan

langsung, proyeksi optik, proyeksi elektronik atau telekomunikasi.

Sementara Edgar Dale mengadakan klasifikasi menurut tingkat dari yang

paling konkrit sampai yang paling abstrak. Edgar Dale mengembangkan

kerucut pengalaman (Cone of Experience) untuk menjelaskan cara-cara

orang memperolehnya.
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Sumber: Sardiman (2008: 8)

Gambar 1. Kerucut Pengalaman

Menurut Edgar Dale penggunaan media pembelajaran seringkali

menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman (cone of experience), yang

membutuhkan media seperti buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh

guru dan audio-visual. Pada Gambar 1. Edgar Dale melukiskan bahwa

semakin konkrit siswa mempelajari bahan pelajaran, maka semakin

banyaklah pengalaman yang didapatkan. Penelitian pengembangan ini

termasuk kedalam kerucut pengalaman berupa membaca, mendengar dan

melihat gambar.

Kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale itu memberikan

gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui

proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses

mengamati dan mendengarkan melaui media tertentu dan proses

mendengarkan melaui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan

pengajaran, contohnya memalui pengalaman langsung, maka semakin
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banyaklah pengalaman yang diperoleh siswa. Sebaliknya semakin abstrak

siswa memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa

verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa.

Selanjutnya uraian setiap pengalaman belajar seperti yang digambarkan

dalam kerucut Dale tersebut akan dijelaskan berikut ini:

1. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh siswa

sebagai hasil dari aktivitas sendiri. Siswa mengalami, merasakan

sendiri segala sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan.

Siswa berhubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajari

tanpa menggunakan perantara. Karena diperoleh siswa secara langsung

maka menjadi konkret sehingga akan memiliki ketepatan yang tinggi.

2. Pengalaman tiruan adalah pengalaman yang diperoleh melalui benda

atau kejadian yang dimanipulasi agar mendekati keadaan yang

sebenarnya. Pengalaman tiruan sudah bukan pengalaman langsung lagi

sebab objek yang dipelajari bukan yang asli atau yang sesunggguhnya,

melainkan benda tiruan yang menyerupai benda aslinya. Mempelajari

objek tiruan sangat besar manfaatnya terutama untuk menghidari

terjadinya verbalisme. Misalnya siswa akan mempelajari kanguru.

Oleh karena binatang itu sulit diperoleh apalagi dibawa ke dalam

kelas, maka untuk mempelajarinya dapat menggunakan model

binatang dengan wujud yang sama namun terbuat dari plastik.

3. Pengalaman melalui drama, yaitu pengalaman yang diperoleh dari

kondisi dan situasi yang diciptakan melalui drama (peragaan) dengan

menggunakan skenario yang sesuai dengan tujuan yang hendak
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dicapai. Walaupun siswa tidak mengalami secara langsung terhadap

kejadian, namun melalui drama, siswa akan lebih menghayati berbagai

peran yang disuguhkan.

4. Pengalaman melalui demontrasi adalah teknik penyampaian informasi

melalui peragaan. Kalau dalam drama siswa terlibat secara langsung

dalam masalah yang dipelajari walaupun bukan dalam situasi nyata,

maka pengalaman melalui demontrasi siswa hanya melihat peragaan

orang lain.

5. Pengalaman wisata, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui

kunjungan siswa ke suatu objek yang ingin dipelajari. Melalui wisata

siswa dapat mengamati secara langsung, mencatat, dan bertanya

tentang hal-hal yang dikunjungi.

6. Pengalaman melalui pameran. Pameran adalah usaha untuk

menunjukkan hasil karya. Melalui pameran siswa dapat mengamati

hal-hal yang ingin dipelajari seperti karya seni (lukis, pahat, dan lain

lain), dan hasil teknologi dengan berbagai cara kerjanya. Pameran

lebih abstrak sifatnya dibandingkan karya wisata, sebab pengalaman

yang diperoleh hanya terbatas pada kegiatan mengamati wujud benda

itu sendiri.

7. Pengalaman melalui televisi merupakan pengalaman tidak langsung,

sebab televisi merupakan perantara. Melalui televisi siswa dapat

menyaksikan berbagai peristiwa yang ditayangkan dari jarak jauh

sesuai dengan program yang dirancang.
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8. Pengalaman melalui gambar hidup dan film merupakan pengalaman

dengan melihat serangkaian gambar mati yang diproyeksikan pada

layar dengan kecepatan tinggi, sehingga menampilkan seakan-akan

nyata, dengan mengamati film siswa dapat belajar sendiri, walaupun

bahan pelajarannya terbatas sesuai dengan naskah yang disusun.

9. Gambar mati atau slide adalah gambar yang diproyeksikan dengan

sinar lampu sehingga gambar ditampilkan lagi seperti apa adanya.

Siswa dapat belajar dari gambar sesuai dengan keadaan sebenarnya

kendati amat terbatas. Gambar dapat dua dimensi atau tiga dimensi,

tergantung dari kecanggihan alat photonya. Siswa dengan kejelihan

penglihatannya mampu menangkap sebagaian dari kenyataan yang

sesungguhnya.

10. Pengalaman melalui radio dan rekaman adalah pengalaman

pendengaran atas informasi yang disampaikan lewat suara tidak

disertai gambar yang konkret. Pengalaman melalui media ini sifatnya

lebih abstrak dibandingkan dengan pengalaman melalui gambar hidup

atau gambar mati sebab hanya mengandalkan pendengarannya saja.

11. Pengalaman melalui lambang visual seperti grafik, bagan, peta, dan

lain lain. dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada

siswa. Untuk memahami media ini siswa perlu dibekali konsep-konsep

untuk melakukan penafsiran atas lambang-lambang visual.

12. Pengalaman melalui lambang verbal, merupakan pengalaman yang

sifatnya lebih abstrak dibandingan pengalaman-pengalaman yang lain.

Siswa hanya memperoleh pengalaman berdasarkan bahasa baik lisan
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maupun tulisan, dan ada kemungkinan terjadinya verbalisme sangat

tinggi sebab pengetahuan didasarkan atas konsep dan bukan

berdasarkan kenyataan konkret. Untuk mengurangi bahaya verbalisme

maka pembelajaran sebaiknya dilengkapi dengan penggunaan media

lain.

Edgar Dale dengan kerucut pengalamannya ingin menekankan bahwa

pengetahuan manusia, pertama-tama dibentuk lewat penangkapan objek

konkret oleh panca indra, baru diabstraksi oleh akal budi. Maka media

yang paling efektif untuk ditangkap oleh panca indra adalah pengalaman

langsung, sebab ini yang paling konkret. Baru kemudian secara bertahap

meningkat menuju objek yang makin abstrak dan menurut Edgar Dale

yang paling abstrak adalah lambang verbal. Pembuatan media jika ingin

efektif harus mempertimbangan kerucut pengalaman Dale ini.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kerucut pembelajaran

Edgar Dale adalah pengetahuan manusia dapat diperoleh melalui panca

indera pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses

perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati

dan mendengarkan melaui media tertentu dan proses mendengarkan

melaui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran.

2. Penggunaan dan Pemilihan Media Pembelajaran

Menurut Strauss dan Frost dalam Indriana (2011: 32) mengidentifikasikan

sembilan faktor kunci yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih

media pengajaran. Kesembilan faktor kunci tersebut antara lain batasan
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sumber daya institusional, kesesuaian media dengan mata pelajaran yang

diajarkan, karakteristik siswa atau anak didik, perilaku pendidik dan

tingkat keterampilannya, sasaran pembelajaran mata pelajaran, hubungan

pembelajaran, lokasi pembelajaran, waktu dan tingkat keragaman media.

Menurut Sadiman, dkk (2011: 84) mengemukakan pemilih media antara

lain adalah a) bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada

kuliah tentang media, b) merasa sudah akrab dengan media tersebut,

misalnya seorang dosen yang sudah terbiasa menggunakan proyektor

transparansi, c) ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih

konkret, dan d) merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa

dilakukan, misalnya untuk menarik minat atau gairah belajar siswa.

Pendapat lain mengungkapkan bahwa dalam memilih media hendaknya

memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1) Kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat (visual

dan atau audio).

2) Kemampuan mengakomodasikan respon siswa yang tepat (tertulis,

audio, dan/ atau kegiatan fisik)

3) Kemampuan mengakomodasikan umpan balik

4) Pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi

atau stimulus, dan untuk latihan dan tes (sebaiknya latihan dan tes

menggunakan media yang sama)

5) Tingkat kesenangan (preferensi lembaga, guru, dan pelajar) dan

keefektifan biaya (Arsyad, 2011: 71).
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3. Fungsi Media Pada Pembelajaran

Menurut Arsyad (2011: 15) fungsi utama media pembelajaran adalah

sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Sedangkan

menurut Hamalik (dalam Arsyad, 2011: 17) bahwa pemakaian media

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan

keinginan dan minat yang baru,membangkitkan motivasi dan rangsangan

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis

terhadap siswa. Menurut Sadiman, dkk (2011:97) menyebutkan bahwa

kegunaan-kegunaan media pembelajaran yaitu:

6) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis.

7) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.

8) Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat

mengatasi sikap pasif anak didik.

9) Memberikan perangsang belajar yang sama.

10) Menyamakan pengalaman.

11) Menimbulkan persepsi yang sama.

4. Jenis Media Pembelajaran

Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka media pembelajaran pun

mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi itu sendiri.

Berdasarkan teknologi tersebut, Arsyad (2011: 32) mengklasifikasikan

media atas empat kelompok, yaitu:

a. Media hasil teknologi cetak.

b. Media hasil teknologi audio-visual.
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c. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer.

d. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer.

Klasifikasi media pembelajaran menurut Seels dan Glasgow (dalam Arsyad

2011: 33) membagi media kedalam dua kelompok besar, yaitu: media

tradisional dan media teknologi mutakhir. Media yang digunakan dalam

penelitian pengembangan ini termasuk kedalam media tradisional yaitu

berupa modul cerita.

a. Pilihan media tradisional

1) Visual diam yang diproyeksikan yaitu proyeksi apaque, proyeksi

overhead, slides, filmstrips.

2) Visual yang tak diproyeksikan yaitu gambar, poster, foto, charts,

grafik, diagram, pameran, papan info, papan-bulu.

3) Audio yaitu rekaman piringan, pita kaset, reel,cartridge.

4) Penyajian multimedia yaitu slide plus suara (tape).

5) Visual dinamis yang diproyeksikan yaitu film, televisi, video.

6) Media cetak yaitu buku teks, modul, teks terprogram, workbook,

majalah ilmiah, lembaran lepas (hand-out).

7) Permainan yaitu teka-teki, simulasi, permainan papan.

8) Media realia yaitu model, specimen (contoh), manipulatif (peta,

boneka).

b. Pilihan media teknologi mutakhir

1) Media berbasis telekomunikasi yaitu telekonferen, kuliah jarak jauh.
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2) Media berbasis mikroprosesor yaitu computer-assisted instruction,

permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hipermedia,

compact (video) disc.

Sedangkan klasifikasi media pembelajaran menurut Ibrahim yang dikutip

oleh Daryanto (2011: 70) media dikelompokkan berdasarkan ukuran dan

komplekstidaknya alat dan perlengkapannya atas lima kelompok, yaitu

media tanpa proyeksi dua dimensi, media tanpa proyeksi tiga dimensi,

audio, proyeksi, televisi, video, dan komputer. Kemp & Dayton yang

dikutip oleh Arsyad (2011: 37) mengelompokkan media kedalam delapan

jenis, yaitu media cetakan, media pajang, overhead transparancies,

rekapan audio tape, seri slide dan filmstrips, penyajian multi-image,

rekaman video dan film hidup, komputer.

c. Media Gambar

Di antara media pendidikan, gambar adalah media yang paling umum

dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti dan

dinikmati dimana-mana. Oleh karena itu, pepatah Cina yang mengatakan

bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada seribu kata.

Media gambar sesuai kelompoknya merupakan media visual dua dimensi

pada bidang tidak transparan. Menurut Arsyad (2011: 7) media gambar

termasuk dalam bentuk visual berupa gambar representasi seperti

gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya

suatu benda.
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Menurut Hamalik (2011: 43) berpendapat bahwa gambar adalah segala

sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai

curahan perasaan atau pikiran. Saluran yang dipakai menyangkut indera

penglihatan. Pesan yang akan disampikan dituangkan ke dalam simbol-

simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar

artinya agar proses penyampian pesan dapat berhasil dan efisien.

a) Kriteria Pemilihan Media Gambar

Supaya gambar mencapai tujuan yang maksimal sebagai alat visual,

gambar harus dipilih menurut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat

tersebut adalah sebagai berikut :

1) Gambar harus bagus, jelas, menarik, mudah dimengerti dan cukup

besar untuk dapat memperlihatkan detail.

2) Apa yang tergambar harus cukup penting dan cocok untuk hal

yang sedang dipelajari atau masalah yang sedang dihadapi.

3) Gambar harus benar dan autentik, artinya menggambarkan situasi

yang serupa jika dilihat dalam keadaan sebenarnya.

4) Kesederhanaan penting sekali. Gambar yang rumit sering

mengalihkan perhatian dari hal-hal yang penting.

5) Gambar harus sesuai dengan kecerdasan orang yang melihatnya.

6) Warna walau tidak mutlak dapat meninggalkan nilai sebuah

gambar, menjadikannya lebih realistis dan merangsang minat

untuk melihatnya. Selain itu warna juga dapat memperjelas arti
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dari apa yang digambarkan. Akan tetapi penggunaan warna yang

salah sering menghasilkan pengertian yang tidak benar.

7) Ukuran Perbandingan penting pula. Hal ini sebagai pembeda dari

ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya.

(http://pustaka).ut.ac.id)

Menurut Sadiman, dkk (2011: 20) gambar yang baik pada lazimnya

dapat menggunakan kriteria-kriteria antara lain :

1) Keaslian gambar, gambar menunjukkan situasi yang sebenarnya

seperti melihat keadaan benda sesungguhnya.

2) Kesederhanaan, sederhana dalam warna menimbulkan kesan

tertentu yang mempunyai nilai estetis secara murni dan

mengandung nilai praktis.

3) Bentuk item, mudah dipahami dapat digunakan pada gambar dari

majalah, surat kabar, dsb.

4) Perbuatan menunjukkan hal yang sedang melakukan suatu

perbuatan.

5) Fotografi, gambar tidak terlalu terang/ gelap asal dapat menarik

dan efektif dalam pengajaran.

6) Artistik, gambar disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Hal yang lain diungkapkan bahwa dalam menggunakan media

gambar ada dua cara yang dapat ditempuh yaitu pertama,

memproduksi sendiri berdasarkan rancangan (desain) yang telah

dibuat sebelumnya dan kedua, dengan memanfaatkan bahan yang
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dapat diperoleh dari internet, buku, jurnal, majalah dan bahan cetak

lainnya. Berdasarkan uraian di atas, teori yang digunakan sebagai

indikator penilaian media gambar yang akan dikembangkan

menggunakan kajian teori Arif S. Sadiman, dkk yang meliputi

keaslian gambar, kesederhanaan, bentuk item, perbuatan, fotografi,

dan artistik.

b) Kelebihan dan Kekurangan dari Media Gambar

1. Kelebihan Media Gambar

Menurut Indriana (2011: 64-65) media gambar mempunyai

keunggulan yang diantaranya sudah umum digunakan, mudah

dimengerti, dapat dinikmati, mudah dan murah didapat atau dibuat,

dan banyak memberikan penjelasan daripada menggunakan media

verbal. Media gambar atau foto mampu memberikan detail dalam

bentuk gambar apa adanya, sehingga anak didik mampu untuk

mengingatnya dengan lebih baik dibandingkan dengan metode verbal.

Selain itu media gambar juga bisa memecahkan masalah yang ada

dalam media oral/ verbal, yakni dalam hal keterbatasan daya ingat

dalam bercerita atau menjelaskan sesuatu. Menurut Sadiman, dkk

(2011: 29-31) beberapa kelebihan media gambar antara lain:

1) Sifatnya konkrit; Gambar lebih realistis menunjukkan pokok

masalah dibandingkan dengan media verbal semata.

2) Gambar dapat mengatasi batas ruang dan waktu. Tidak semua

benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak

selalu bisa anak-anak dibawa ke objek/peristiwa tersebut.
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3) Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita.

4) Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan

untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau

membetulkan kesalahpahaman.

5) Murah harganya dan mudah didapat serta digunakan tanpa

peralatan khusus.

2. Kelemahan Media Gambar

Menurut Sadiman, dkk (2011: 31) gambar mempunyai beberapa

kelemahan yaitu:

a) Gambar hanya menekankan persepsi indera mata.

b) Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan

pembelajaran.

c) Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar.

Sedangkan menurut Daryanto (2011: 101) kelemahan-kelemahan dari

media gambar antara lain:

a) Beberapa gambarnya sudah cukup memadai, tetapi tidak cukup

besar ukurannya jika digunakan untuk tujuan pengajaran

kelompok besar, kecuali jika diproyeksikan melalui proyektor.

b) Gambar adalah berdimensi dua sehingga sukar untuk melukiskan

bentuk sebenarnya yang berdimensi tiga. Kecuali jika dilengkapi

dengan beberapa gambar untuk objek yang sama atau adegan

yang diambil dilakukan dari berbagai sudut pemotretan yang

berlainan.
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c) Gambar bagaimanapun indahnya tetap tidak memperlihatkan

gerak seperti halnya gambar hidup. Namun demikian, beberapa

gambar yang disusun secara berurutan dapat memberikan kesan

gerak dapat saja dicobakan, dengan maksud meningkatkan daya

efektivitas proses belajar mengajar.

d) Teknik Penyampaian atau Pemeliharaan Gambar

Teknik penyampaian atau pemeliharaan gambar agar tidak mudah

rusak yaitu sebaiknya gambar diberi bingkai sesuai dengan

bentuknya agar terlihat lebih rapi dan indah meskipun gambar

hanya sederhana. Warna bingkai harus disesuaikan dengan

gambar dan usahakan jangan terlalu menyolok dan diberi tepian

yang sebanding.

Gambar yang berukuran besar dan berbingkai bila ingin disimpan

sebaiknya jangan dilipat, gambar digulung terlebih dahulu dan

diletakkan dalam almari. Gambar tersebut bila disimpan sebaiknya

diberi daftar katalog seperti dalam perpustakaan guna mempermudah

dalam pencarian. Menurut Sri Anitah (2009:10) sebelum

menggunakan gambar, halhal yang perlu diperhatikan adalah:

a) Pengetahuan apa yang akan diperlihatkan melalui gambar itu,

harus jelas terlebih dahulu

b) Kemungkinan salah pengertian yang akan ditimbulkan oleh

gambar

c) Persoalan apa yang hendak dijawab oleh gambar

d) Reaksi emosional apa yang hendak dibina oleh gambar
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e) Apakah gambar itu membawa pebelajar ke penyelidikan lebih

lanjut

f) Apakah sekiranya ada media lain yang lebih tepat untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Sri Anitah (2009:10-11) cara menunjukkan gambar kepada

pebelajar, hendaknya ditunjukkan hal-hal yang perlu diperhatikan

pada waktu mempelajari gambar, antara lain:

a) Apa yang harus dicari pebelajar dalam gambar itu

b) Pebelajar harus mengerti bagaimana mempelajari gambar

c) Bagaimana pebelajar memberikan kritik terhadap gambar

d) Bagaimana hubungan gambar tersebut dengan materi pelajaran

lain.

e) Bila gambar terlampau luas, berikan dalam seri-seri gambar yang

mempunyai ukuran logis

f) Waktu melihat gambar, mungkin tidak semua pebelajar dapat

melihat dengan jelas, maka sesudah pembelajaran berakhir

hendaknya gambar diletakkan ditempat yang dapat dijangkau oleh

pembelajar.

d. Media Cerita

1) Pengertian

Cerita sebagai media grafis yang dipergunakan dalam proses

pembelajaran, memiliki pengertian praktis, yaitu dapat

mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas dan

kuat melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata dan gambar.
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Mitchell dalam Umi Faizah (2009:252) mengatakan, “Picture

storybooks are books in which the picture and text are tightly

intertwined. Neither the pictures nor the words are selfsufficient; they

need each other to tell the story”. Pernyataan tersebut memiliki makna

bahwa buku cerita adalah buku yang di dalamnya terdapat gambar dan

kata-kata, di mana gambar dan kata-kata tersebut tidak berdiri sendiri-

sendiri, melainkan saling bergantung agar menjadi sebuah kesatuan

cerita.

Rothlein dan Meinbach dalam Umi Faizah (2009:252) mengemukakan

bahwa “a picture storybooks conveys its message through illustrations

and written text; both elements are equally important to the story”.

Ungkapan ini mengandung pengertian bahwa buku cerita adalah buku

yang memuat pesan melalaui ilustrasi yang berupa gambar dan tulisan.

Gambar dan tulisan tersebut merupakan kesatuan. Beberapa

karakteristik buku cerita menurut Sutherland dalam Umi Faizah

(2009:252) antara lain adalah:

a) Buku cerita bersifat ringkas dan langsung;

b) Buku cerita berisi konsep-konsep yang berseri;

c) Konsep yang ditulis dapat difahami oleh anak-anak;

d) Gaya penulisannya sederhana;

e) Terdapat ilustrasi yang melengkapi teks.

Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa cerita adalah sebuah cerita

ditulis dengan gaya bahasa ringan, cenderung dengan gaya obrolan,
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dilengkapi dengan gambar yang merupakan kesatuan dari ceritauntuk

menyampaikan fakta atau gagasan tertentu. Cerita dalam cerita juga

seringkali berkenaan dengan pribadi/pengalaman pribadi sehingga

pembaca mudah mengidentifikasikan dirinya melalui perasaan

sertatindakan dirinya melalui perwatakan tokoh-tokoh utamanya. Buku

cerita memuat pesan melalui ilustrasi dan teks tertulis. Kedua elemen

ini merupakan elemen penting pada cerita. Buku-buku ini memuat

berbagai tema yang sering didasarkan pada pengalaman kehidupan

sehari-hari anak. Karakter dalam buku ini dapat berupa manusia dan

binatang.

2) Urgensi Cerita Pada Anak

Pengkajian anak secara saintifik dengan distorsi minimal terhadap

interpretasi penghayatannya memerlukan pendekatan yang subjektif

dalam arti: memahami anak sedemikian, sehingga dapat menerobos ke

dalam penghayatan pengalamannya. Satu-satunya jalan adalah

“memasuki dunia anak itu melalui cerita sesuai dengan dunia anak”,

sehingga terjadi pertemuan dan keterlibatan emosi, pemahaman dan

keterlibatan mental antara yang bercerita dengan anak. Dengan

demikian, terwujudlah pengalaman dua sisi (two- sided experience)

antara yang bercerita dengan anak.

Cerita merupakan wahana yang ampuh untuk mewujudkan pertemuan

(encounters) seperti itu. Keasyikan dalam meyelami substansi cerita,

apalagi si pencerita dapat demikian dalam menyelami materinya

sehingga memasuki dunia minat (center of interest) anak tersebut, dan
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menghasilkan penghayatan pengalaman yang paling mendalam

(peakexperience). Terjadinya pertemuan tersebut merupakan peluang

untuk menginporasikan segi- segi paedagogis dalam ceritera tersebut.

Sehingga tanpa disadari cerita tersebut mempengaruhi perkembangan

pribadinya, membentuk sikap- sikap moral dan keteladanan.

Menurut Abdul Aziz Abdul Majid (2002:4-5) menyatakan bahwa dalam

cerita terdapat ide, tujuan, imajinasi, bahasa, dan gaya bahasa. Unsur-

unsur tersebut berpengaruh dalam pembentukan pribadi anak. Dari

sinilah tumbuh kepentingan untuk mengambil manfaat dari cerita di

sekolah, pentingnya memilih cerita, dan bagaimana cara

menyampaikannya pada anak. Oleh karena itu, penetapan pelajaran

bercerita pada masa awal sekolah dasar adalah bagian terpenting dari

pendidikan terdapat ilustrasi yang melengkapi teks.

Berdasarkan beberapa definisi di atas jelas bahwa cerita adalah sebuah

cerita ditulis dengan gaya bahasa ringan, cenderung dengan gaya

obrolan, dilengkapi dengan gambar yang merupakan kesatuan dari

ceritauntuk menyampaikan fakta atau gagasan tertentu. Cerita dalam

cerita juga seringkali berkenaan dengan pribadi/pengalaman pribadi

sehingga pembaca mudah mengidentifikasikan dirinya melalui perasaan

sertatindakan dirinya melalui perwatakan tokoh-tokoh utamanya. Buku

cerita memuat pesan melalui ilustrasi dan teks tertulis. Ke dua elemen

ini merupakan elemen penting pada cerita. Buku-buku ini memuat

berbagai tema yang sering didasarkan pada pengalaman kehidupan
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sehari-hari anak. Karakter dalam buku ini dapat berupa manusia dan

binatang. Penelitian pengembangan ini berisikan cerita tentang

perjuangan mempertahankan kemerdekaan agar tercipta nilai-nilai

demokrasi.

Sedangkan menurut Kieran (2009:3) menyatakan bahwa: Cerita

merupakan salah satu alat kognisi paling ampuh yang dimiliki oleh para

siswa, yang tersedia untuk keterlibatan imajinatif dengan ilmu

pengetahuan. Cerita membentuk pemahaman emosional kita terhadap

isi. Cerita dapat membentuk isi dunia nyata dan juga materi fiksional.

Pembentukan cerita dunia nyata inilah yang menjanjikan nilai paling

besar dari pengajaran.

Urgensi cerita pada anak, terutama cerita yang bernilai tauhid dan

akhlak anak mendekatkan anak pada nilai-nilai fitrahnya. Sebaliknya,

cerita asing dapat berpengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif

terkait dengan perluasan wawasan pengetahuan, sedangkan pengaruh

negatif terjadi apabila mengandung unsur kekerasan serta anti sosial

yang akan meracuni kehidupan kejiwaan anak.

3) Media Cerita sebagai Alat Bantu Pembelajaran

Media cerita yang menarik, akan menarik perhatian siswa dan

menjadikan siswa memberikan respon awal terhadap proses

pembelajaran. Media cerita yang digunakan dalam pembelajaran akan

diingat lebih lama oleh siswa karena bentuknya yang bersifat abstrak.

Buku cerita adalah buku dalam bentuk cerita, bukan buku informasi.
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Dengan demikian buku cerita sesuai dengan ciri-ciri buku cerita,

mempunyai unsur-unsur cerita (tokoh, plot, alur).

Buku cerita bergambar merupakan sesuatu yang tidak asing dalam

kehidupan anak-anak. Disamping itu, buku adalah sebuah media yang

baik bagi anak-anak untuk belajar membaca. Buku cerita merupakan

kesatuan cerita yang dapat membantu proses pemahaman terhadap isi

buku tersebut. Melalui buku cerita, diharapkan pembaca dapat dengan

mudah menerima informasi dan deskripsi cerita yang hendak

disampaikan.

Untuk anak SD, alangkah baiknya jika kita mengenalkan buku cerita

yang sesuai dengan usia mereka, untuk membantu perkembangannya.

Karena kita harus memotivasi anak untuk selalu belajar dan media

pembelajaran membaca permulaan yang efektif adalah melalui buku

cerita.

E. Kearifan Lokal

1. Pengetian Kearifan lokal

Kearifan lokal itu hendaknya diartikan sebagai “kearifan dalam

kebudayaan tradisional”, dengan catatan bahwa yang dimaksud dalam hal

ini adalah kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kata “kearifan”

sendiri hendaknya juga dimengerti dalam arti luasnya, yaitu tidak hanya

berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur

gagasan, termasuk yang berimplikasi kepada teknologi, panganan

kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut, maka yang termasuk
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sebagai penjabaran “kearifan lokal” itu, disamping peribahasa dan segala

ungkapan kebahasan yang lain, adalah juga berbagai pola tindakan dan

hasil budaya materialnya. Dalam arti yang luas itu, maka diartikan bahwa

“kearifan lokal” itu terjabar ke dalam seluruh warisan budaya, baik yang

tangible maupun yang intangible (Edi Sedyawati, 2007: 317).

2. Hakikat Kearifan Lokal dalam Pendidikan

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta

berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan leh

masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam

pemenuhankebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga

dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “local isdom” atau pengetahuan

setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat “local genious”.

Kearifan lokal dari dua kata yaitu kearifan (wisdom), dan lokal (local).

Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami

sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana,.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan atau pan da ngan hidup

masyarakat setempat yang memiliki hubungan dengan pemenuhan

kebutuhan hidup baik secara materi maupun sosial dimana kearifan lokal

ini menjadi titik penghubungan dari generasi satu ke generasi berikut

karena kearifan lokal merupakan konsep, ide dan gagasan yang senan tiasa

di transisikan keapda generasi berikut sehingga terbangun suatu keserasian

dalam menata hidup dan lingkungan. Menurut S. Swarsi Geriya dalam

“Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” dalam Iun,secara konseptual,
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kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada

filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara

tradisional.

Kearifan lokal merupakan kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg

dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai

suci firman Tuhan dan berbagai nilai kebaikan yang ada. Kearifan lokal

terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun

kondisi geografis dalam arti luas.

Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara

terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi

nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Sehingga

dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam desain pembentukan

karakter anak, secara tidak langsung anak akan mendapatkan gambaran

yang utuh atas identitas dirinya sebagai individu, serta identitas dirinya

sebagai anggota masyarakat yang terikat dengan budaya yang ungul dan

telah lama diugemi para pendahulunya.

Kebudayaan dianggap suatu kearifan lokal yang merupakan sumber dan

pengetehuan yang pen ting dalam melengkapi selu ruh kajian dan

pemahaman ilmiah. Kearifan budaya merupakan seperangkat pengetahuan

dan cara ber pikirsuatu etnis, suatu kelompok-kelompok sosial yang ada

di dalam ma sya rakat didapat melalui pro ses belajar yang cukup

pan jang, pengetahuan dan cara berpikir dianggap benar dan dijadikan

pedoman hidup bagian masyarakat serta se cara ilmiah memiliki ke baikan
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bagi segenap kehidupan masyarakat. Kearifan budaya melihat

sebagaimana kualitas hubungan manusia dan lingkungannya.

Menurut Koenjaraningrat (2005:72) “kebudayaan adalah keseluruhan

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dengan belajar”.

Kebudayaan itu tidak hanya sebatas tradisi, adat , keseniaan melainkan

meliputi segala aspek kehidupan yang dihasilkan dari hasil proses

pengalaman, prilaku, perasaaan ketrampilan, pemikiran gagasan serta

tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keserasian hidup

dengan lingkungan. Wujud dari kebudayaan itu sendiri dapat terlihat pada

kearifan lokal tersebut.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai, pandangan masyarakat setempat yang

bersifat bijaksana dan penuh pengertian. Yusri (2008:44) mengemukakan

bahwa kearifan lokal adalah sistem ide dan makna yang dimiliki

masyarakat secara matang yang merupakan hasil proses belajar dan seleksi

sosial dalam berpikir, bersikap dan bertindak serta berprilaku yang

berfungsi untuk penataaan lingkungan dalam berbagai aspek kehidupan

seperti politik, ekonomi, hukum dan lain-lain. Adapun fungsi kearifan

lokal menurut Sartini (2006:112 ) adalah sebagai berikut :

1) Untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam;

2) Untuk pengembangan sumber daya manusia;

3) Untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan;

4) Sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan;

5) Bermakna sosial yang terlihat dalam upacara suatu komunitas atau

kerabat
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6) Bermakna etika dan moral serta

7) Bermakna politik.

Kearifan lokal membawa pesan kepada masyarakat dalam proses

penyelesaian masalah di lingkungan sehingga semangat mengangkat

kearifan lokal sebagai sebagai salah satu solusi dalam pemecahan

permasalahaan dan mem berikan penekanan bahwa kearifan lokal adalah

produk budaya yang dapat menyatu tatanan kehidupan agar lebih serasi

dan adaya penekanan akan penting partisipasi masyarakat dalam

penciptaan kearifan kearifan kehidupan patut di hargai dan perlu digalakan

pengalian pengalian kearifan lokal yang banyak tersebar di bumi nusantara

ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa nilai

kearifan lokal yang terkandung merupakan modal sosial dalam

pembangunan negeri ini. Dalam kehidupan masyarakat cukup banyak

terdapat sistem nilai, sistem nilai yang menjadi falsafah hidup dan

pedoman masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Makna dan nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat memiliki

tujuan untuk mengembangkan peserta didik mampu mengembangkan

pengetahuannnya yang bersumber pada kearifan lokal masyarakat

setempat, memiliki keterampilan dalam memahami masyarakat pada

proses kehidupan dan memiliki sikap dan prilaku yang selaras nilai

kearifan lokal tersebut.
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3. Pendidikan Berbasis Keraifan Lokal

Pendidikan bebasis kearifan lokal adalah pendidikan yang lebih didasarkan

kepada pengayaan nilai-nilai kultural (budaya). Pendidikan ini

mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkrit yang

mereka hadapi sehari-hari. Dengan kata lain pendidikan berbasis kearifan

lokal ini mengajak untuk selalu dekat dan menjaga keadaan sekitar yang

bersifat nilai yang berada di dalam lokal masayarakat tersebut. Pendidikan

berbasis kearifan lokal ini dilandasi dengan beberapa hal sebagai berikut:

a) Landasan Historis

Menurut Wijda dalam (Koentjaraningrat, 1986) kearifan lokal dapat

bersumber dari kebudayaan masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu.

Dalam perspektif historis, kearifan lokal dapat membentuk suatu

sejarah lokal. Sebab kajian sejarah lokal yaitu studi tentang kehidupan

masyarakat atau khususnya komunitas dari suatu lingkungan sekitar

tertentu dalam dinamika perkembangannya dalam berbagai aspek

kehidupan.

Awal pembentukan kearifan lokal dalam suatu masyarakat umumnya

tidak diketahui secara pasti kapan kearifan lokal tersebut muncul. Pada

umumnya terbentuk mulai sejak masyarakat belum mengenal tulisan

(praaksara). Tradisi praaksara ini yang kemudian melahirkan tradisi

lisan.

Secara historis tradisi lisan banyak menjelaskan tentang masa lalu suatu

masyarakat atau asal-usul suatu komunitas. Perkembangan tradisi lisan
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ini dapat menjadi kepercayaan atau keyakinan masyarakat. Dalam

masyarakat yang belum mengenal tulisan terdapat upaya untuk

mengabadikan pengalaman masa lalunya melalui cerita yang

disampaikan secara lisan dan terus menerus diwariskan dari generasi ke

genarasi. Pewarisan ini dilakukan dengan tujuan masyarakat yang

menjadi generasi berikutnya memiliki rasa kepemilikan atau mencintai

cerita masa lalunya. Tradisi lisan merupakan cara mewariskan sejarah

pada masyarakat yang belum mengenal tulisan, dalam bentuk pesan

verbal yang berupa pernyataan yang pernah dibuat di masa lampau oleh

generasi yang hidup sebelum generasi yang sekarang ini.

b) Landasan Psikologis

Secara psikologis pembelajaran berbasis kearifan lokal memberikan

sebuah pengalaman psikologis kepada siswa selaku pengamat dan

pelaksana kegiatan. Dampak psikologis bisa terlihat dari keberanian

siswa dalam bertanya tentang ketidaktahuannya, mengajukan pendapat,

persentasi di depan kelas, dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Dengan pemanfaatan lingkungan maka kebutuhan siswa tentang

perkembangan psikologisnya akan diperoleh. Karena lingkungan

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan dan

perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun

lingkungan sosio-psikologis, termasuk didalamnya adalah belajar.

Terhadap faktor lingkungan ini ada pula yang menyebutnya sebagai

empirik yang berarti pengalaman.
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c) Landasan Politik dan Ekonomi

Secara politik dan ekonomi pembelajaran berbasis kearifan lokal ini

memberikan sumbangan kompetensi untuk mengenal persaingan dunia

kerja. Dari segi ekonomi pembelajaran ini memberikan contoh nyata

kehidupan sebenarnya kepada siswa untuk mengetahui kegiatan untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Karena pada akhirnya siswa dididik dan

disiapkan untuk menghadapi persaingan global yang menuntut memiliki

ketrampilan dan kompetensi yang tinggi di lingkungan sosial.

d) Landasan Yuridis

Secara yuridis pembelajaran berbasis kearifan lokal mengarahkan

peserta didik untuk lebih menghargai warisan budaya Indonesia.

Sekolah Dasar tidak hanya memiliki peran membentuk peserta didik

menjadi generasi yang berkualitas dari sisi kognitif, tetapi juga harus

membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan tuntutan

yang berlaku. Apa jadinya jika di sekolah peserta didik hanya

dikembangkan ranah kognitifnya, tetapi diabaikan afektifnya. Tentunya

akan banyak generasi penerus bangsa yang pandai secara akademik,

tapi lemah pada tataran sikap dan perilaku. Hal demikian tidak boleh

terjadi, karena akan membahayakan peran generasi muda dalam

menjaaga keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Nilai-nilai kearifan

lokal yang ada di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan untuk

pembelajaran di Sekolah Dasar. Tak terkecuali dalam pembelajaran

untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Dengan diintegrasikannya

nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran di Sekolah Dasar
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diharapkan siswa akan memiliki pemahaman tentang kerifan lokalnya

sendiri, sehingga menimbulkan kecintaan terhadap budayanya sendiri.

Pembelajaran berbasis kearifan lokal dipadu dengan pembelajaran IPS

sangatlah cocok. Hal ini sesuai dengan tujuan IPS yaitu agar siswa

mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan

untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dikehidupan siswa,

sesuai dengan kemampuan belajarnya.

Pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk menanamkan pendidikan

karakter dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara mengintegrasi ke mata

pelajaran, melalui mata pelajaran muatan lokal dan melalui

pengembangan diri.Mengintegrasikan ke Mata Pelajaran IPS. Setelah

memahami tentang landasan mengenai pendidikan berbasis pada

kearifan lokal maka berikut ini akan dijelaskan mengenai penerapan

pendidikan karakter melalui pembelajaran berbasis kearifan lokal:

1) Mengintegrasikan ke Mata Pelajaran IPS

Mengintegrasikan ke mata pelajaran IPS bertujuan untuk

memperkenalkan nilai-nilai pendidikan karakter di mata pelajaran

sehingga menyadari akan pentingnya nilai-nilai tersebut dan

penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik

sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di

dalam maupun di luar kelas. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran,

selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi

(materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta
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didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai

dan menjadikannya perilaku.

2) Mengintegrasikan ke dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah,

termasuk keunggulan daerah atau disebut dengan kearifan lokal.

Materi dipilih ditetapkan berdasarkan ciri khas, potensi dan

keunggulan daerah, serta ketersediaan lahan, sarana prasarana, dan

tenaga pendidik. Sasaran pembelajaran kearifan lokal adalah

pengembangan jiwa kewirausahaan dan penanaman nilai-nilai

budaya sesuai dengan lingkungan. Nilai-nilai kewirausahaan yang

dikembangkan antara lain inovasi, kreatif, berpikir kritis, eksplorasi,

komunikasi, kemandirian, dan memiliki etos kerja. Nilai-nilai

budaya yang dimaksud antara lain kejujuran, tanggung jawab,

disiplin, kepekaan terhadap lingkungan, dan kerja sama.

Penanaman nilai-nilai budaya tersebut diintegrasikan di dalam proses

pembelajaran yang dikondisikan supaya nilai-nilai tersebut dapat

menjadi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu

pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat dilakukan dengan cara

guru memberikan tugas secara berkelompok mengobservasi dan

mengidentifikasi budaya atau sumber daya yang ada di lingkungan

tempat tinggal. Melalui observasi langsung ke lingkungan guru

memiliki beberapa tujuan untuk dimiliki siswa setelah kegiatan

berlangsung. Nilai karakter dan kemampuan yang diharapkan yaitu
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jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin

tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif,

peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

3) Melalui Kegiatan Pengembangan Diri

Kegiatan pengembangan diri meliputi beragam kegiatan

ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat siswa, seperti

Kegiatan ekstra kurikuler (kewiraan melalui pramuka dan

Paskibraka, olahraga, seni, kegiatan ilmiah melalui olimpiade dan

lomba mata pelajaran. Kegiatan pembiasaan (kegiatan rutin melalui

upacara bendera dan ibadah bersama). Kegiatan terprogram melalui

pesantren Ramadhan, buka puasa bersama, pelaksanaan Idul Qurban,

keteladanan melalui pembinaan ketertiban pakaian seragam anak

sekolah (PAS), pembinaan kedisiplinan, penanaman nilai akhlak

mulia, penanaman budaya minat baca, penanaman budaya bersih di

kelas dan lingkungan sekolah, penanaman budaya hijau. Kegiatan

nasionalisme melalui perayaan hari kemerdekaan RI, peringatan hari

pahlawan, peringatan hari pendidikan nasional. Kegiatan outdoor

learning dan training melalui kunjungan belajar dan studi banding.

Pembelajaran berbasis kearifan lokal merupakan pembelajaran yang

menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran student centered

daripada teacher centered. Hal ini sejalan dengan pernyataan

Suparno (dalam Darlia 2010: 2) bahwa belajar bukan sekedar

kegiatan pasif menerima materi dari guru, melainkan proses aktif

menggali pengalaman lama, mencari dan menemukan pengalaman
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baru serta mengasimilasi dan menghubungkan antara keduanya

sehingga membentuk makna. Makna tercipta dari apa yang siswa

lihat, dengar, rasakan, dan alami.

Terkait dengan pembelajaran nilai-nilai kearifan lokal di Sekolah

Dasar Menurut Sutarno (2008: 7-6) ada empat macam pembelajaran

berbasis budaya, yaitu:

1) Belajar tentang budaya, yaitu menempatkan budaya sebagai

bidang ilmu. Budaya dipelajari dalam program studi khusus,

tentang budaya dan untuk budaya. Dalam hal ini, budaya tidak

terintegrasi dengan bidang ilmu.

2) Belajar dengan budaya, terjadi pada saat budaya diperkenalkan

kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok

bahasan tertentu. Belajar dengan budaya meliputi pemanfaatan

beragam untuk perwujudan budaya. Dalam belajar dengan

budaya, budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran

dalam proses belajar, menjadi konteks dari contoh-contoh tentang

konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran, serta menjadi

konteks penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata

pelajaran.

3) Belajar melalui budaya, merupakan strategi yang memberikan

kesempatan siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman

atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran

melalui ragam perwujudan budaya.
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4) Belajar berbudaya, merupakan bentuk mengejawantahkan budaya

itu dalam perilaku nyata sehari-hari siswa. Misalnya, anak

dibudayakan untuk selalu menggunakan bahasa krama inggil pada

hari sabtu melalui Program Sabtu Budaya.

4) Tujuan Dan Manfaat Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Tujuan dari pendidikan berbasis kearifan lokal ialah sesuai dengan

yang telah termaktub dalam undang- undang nasional yaitu Undang-

undang (UU) No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional pada Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional 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.

Sedangkan manfaat dari pendidikan yang berbasis kepada kearifan

lokal antara lain ialah:

a). Melahirkan generasi-generasi yang kompeten dan bermartabat.

b). Merefleksikan nilai-nilai budaya.

c). Berperan serta dalam membentuk karakter bangsa.

d). Ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa

e). Ikut andil dalam melestarikan budaya bangsa.
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F. Nilai-Nilai Demokrasi

Demokrasi adalah praktik dan prosedural melaksanakan kebebasan yang

dilandasi nilai budaya masing-masing. Menurut Dwi (2015:1) nilai-nilai

demokrasi merupakan nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk

mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Ketiadaan hal-hal tersebut

akan mengakibatkan dampak yang kentara berupa pemerintahan yang sulit

ditegakkan. Diantara yang merupakan nilai-nilai tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Kebebasan

Kebebasan Berpendapat Adalah merupakan hak dan kewajiban bagi tiap

warga negara dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas untuk dijamin

dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 dalam undang-undang Nomor 15

Tahun 2005. Menuju masa demokrasi seperti sekarang ini, perubahan-

perubahan di segala bidang sering memunculkan permasalahan baru bagi

warga negara atau masyarakat. Apabila problema tersebut membahayakan,

maka warga berhak untuk menyatakan keluhan tersebut baik secara

langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah. Hal ini wajib dijamin

oleh pemerintah sebagai wujud dan bentuk kewajiban negara untuk

melindungi rakyatnya. Semakin cepat dan efektif penyelesaiannya, maka

kualitas demokrasi pemerintahan tersebut semakin tinggi.

2. Kebebasan Berkelompok

Berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin

diingkari. Kebebasan berkelompok dalam berorganisasi merupakan nilai

dasar demokrasi yang harus diaplikasikan oleh setiap warga negara. Pada
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masa modern, kebutuhan seperti ini tumbuh dan berkembang semakin

pesat. Semisal seorang calon presiden tidak mungkin mencalonkan dirinya

sendiri kecuali dicalonkan oleh kelompoknya (partainya). Berkelompok

pada masa orde baru sangat dibatasi kebebasannya.

3. Kebebasan Berpartisipasi

Secara umum, negara demokrasi yang berkembang selalu mengharapkan

agar jumlah partisipan dalam pemberian suara pada pemilihan umum dapat

mencapai suara sebanyak-banyaknya. Jenis partisipasi yang pertama ini

adalah wujud kebebasan berpartisipasi dalam bidang politik. Oleh karena

pada zaman otoriter, semakin banyak pemilih berarti semakin besar

kebanggaan suatu rezim yang mendapatkan dukungan tersebut. Rakyat

perlu mengontrol dan mengawasi langsung terhadap segala kebijakan dan

keputusan para legislatif maupun eksekutif.

2. Kesetaraan

Bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia, nilai-nilai kesetaraan antar

warga sangat fundamental dan diperlukan bagi pengembangan demokrasi.

Kesetaraan yang dimaksud yakni adanya kesempatan yang sama bagi tiap

warga negara untuk menunjukkan potensi mereka. Untuk ini dibutuhkan

usaha keras agar tidak terjadi diskriminisasi kelompok etnis, bahasa,

daerah ataupun agama tertentu demi menjunjung tinggi kesetaraan.

Intimidasi pada masa orde baru sangat menyulitkan untuk mewujudkan

suatu kesetaraan. Ketika itu, tidak semua warga berhak dan berkesempatan

yang sama dalam memperoleh keadilan. Dalam segala bidang terjadi
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pelanggaran asas kesetaraan yang seharusnya mereka dapat mereka

dapatkan secara utuh.

3. Kedaulatan Rakyat

Sebagai bagian dari suatu negara, maka setiap warga negara memiliki

kedaulatan dalam pembentukan pemerintahan. Pemerintah itu sendiri

sesungguhnya berasal dari rakyat dan harus bertanggung jawab kepada

rakyat. Tidak diperbolehkan para politisi untuk mengabaikan bahkan

bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kedaulatan rakyat hanya

bisa terlaksana jika para politisi menyadari tanggung jawabnya. Mayoritas

politisi zaman orde baru melupakan asal-usulnya dan mengabaikan

harapan serta tuntutan rakyat.

4. Kerjasama

Demokrasi tidak akan berkembang jika setiap orang atau kelompok

enggan untuk memunculkan kesatuan pendapat. Perbedaan dalam

berpendapat dapat mendorong tumbuhnya persaingan antar satu dengan

yang lain, namun demokrasi menginginkan tujuan yang bisa disikapi

dengan kerjasama yang baik. Kompetisi menuju sesuatu yang berkualitas

mutlak dibutuhkan, di lain sisi untuk menopang upaya tersebut maka

diperlukan kerjasama yang maksimal.

5. Kepercayaan.

Dalam proses pemerintahan, kepercayaan antar kelompok masyarakat

merupakan nilai yang diperlukan untuk meningkatkan sistem demokrasi.

Semakin kompleksnya permasalahan suatu bangsa maka semakin urgen

pula penanaman rasa saling percaya di kalangan politisi. Nilai ini juga
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dapat memperbanyak relasi sosial dan politik dalam masyarakat serta

menghilangkan ketakutan, kecurigaan dan permusuhan di lingkungan

mereka. Akibat dari kepercayaan yang menurun diantaranya adalah

semakin sulitnya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik

disebabkan ketiadaan dukungan dan kepercayaan dari rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka nilai-nilai demokrasi yang dapat

ditanamkan adalah:

a. Menyeleseaikan perselisihan dengan damai dan melembaga

b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai

c. Melakukan penggantian pimpinan secara teratur

d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai menurun

e. Mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman

f. Menjamin ktegaknya keadilan

Prinsip-prinsip pembelajaran demokrasi

a. Menghormati dengan penuh perhatian kepada orang lain

b. Berfikir kreatif

c. Menghasilkan sosialisasi tentang masalah bersama secara damai

d. Berusaha menerapkan solusi dengan penuh tanggung jawab

G. Penelitian Relevan

Penelitian Alexon (2010) tentang Pengembangan Model Pembelajaran

Terpadu Berbasis Budaya Untuk Meningkatkan Apresiasi Siswa Terhadap

Budaya Lokal. Hasil penelitian disimpulkan Pertama, Model Pembelajaran

Terpadu Berbasis Budaya (MPTBB) yang dikembangkan untuk
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meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal, adalah: (1) desainnya

berangkat dari tema budaya lokal dan dikembangkan berdasarkan

pengalaman awal budaya siswa. Komponen desainnya terdiri atas tema

budaya lokal, tujuan integratif, materi pembelajaran terintegrasi dengan

budaya lokal yang relevan, kegiatan pembelajaran terpadu berbasis budaya,

alat-media dan sumber yang beragam dan kontekstual, serta komponen

penilaian yang menekankan penilaian proses dan hasil; (2) implementasinya

terdiri atas tiga tahap, yakni pengkondisian, penciptaan makna dan

konsolidasi; dan (3) penilaian meliputi penilaian proses dan hasil. MPTBB

terbukti secara signifikan lebih efektif meningkatkan apresiasi siswa terhadap

budaya lokal simultan dengan penguasaan materi pelajaran bila dibandingkan

dengan model pembelajaran yang selama ini digunakan guru.

Penelitian Hasanah (2015) Penelitian mengembangkan media pembelajaran

film animasi pada konsep fotosintesis dan untuk mengetahui hasil penilaian

uji ahli terhadap media pembelajaran film animasi pada konsep fotosintesis.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket. Aspek penilaian dari

segi media meliputi aspek kualitas teknik, narasi dan musik/efek suara. Aspek

penilaian dari segi materi meliputi aspek kesesuaian materi dengan

kurikulum, kejelasan materi, urutan materi, komunikatif, kesesuaian soal

evaluasi, kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, hubungan materi

dengan kemampuan berpikir kritis dan hubungan materi dengan motivasi. Uji

ahli terhadap media film animasi “Cahaya dan Fotosintesis” dilakukan oleh

ahli media dengan perolehan persentse 80,6% dengan kategori baik, dan ahli

materi 92,5% yaitu kategori sangat baik. Berdasarkan hasil uji ahli media film
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animasi “Cahaya dan Fotosintesis” dapat diujikan kepada siswa secara

terbatas, setelah kekurangan media tersebut diperbaiki.

Novianti, dkk (2015) dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Bahan

Ajar Sejarah Berupa Cerita Rakyat sebagai Wujud Kearifan Lokal

membuktikan bahwa: (1) terdapat 12 belas nilai karakter yang terkandung

dalam cerita rakyat Lampung, (2) nilai-nilai  karakter  yang  terkandung

dalam  cerita  rakyat  Lampung  memiliki relevansi  terhadap  pembelajaran

sejarah  Indonesia,  (3)   pengembangan  modul sejarah  Indonesia  berupa

cerita  rakyat  Lampung  sebagai  wujud kearifan  lokal dikembangkan

berdasarkan hasil analisis need assesment,  (4)  hasil  uji t, terdapat

perbedaan yang signifikan  rata-rata prestasi belajar siswa kelas  eksperimen

yang menggunakan  modul  sejarah  Indonesia  hasil  pengembangan  lebih

tinggi dibanding kelas kontrol.

Penelitian Noble (2008) yang melibatkan siswa dalam beberapa pertemuan

dan para siswa terlibat dalam diskusi, refleksi dan pemecahan masalah.

Mereka berpartisipasi dalam penelitian visual yang mencakup pembuatan

gambar fotografi dan percakapan penelitian. Melalui interaksi dan pendekatan

ini, para siswa dapat membuat koneksi dengan wacana lain dari kehidupan

mereka dan mengembangkan rasa kapasitas dan kemampuanya. Hasil

penelitian ini ini berpendapat bahwa, untuk mengatasi masalah transisi dan

retensi dalam pendidikan, integrasi dan dukungan sosial yang efektif harus

mencakup kesiapan akademis yang didukung dengan penggunaan

pembelajaran menggunakan media cerita atau media bergambar.
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Penelitian Blaiklock, (2008) menjelaskan fokus penelitian yang menyangkut

penilaian disposisi anak-anak untuk belajar daripada menggambarkan

pengetahuan dan keterampilan mereka menggunakan media cerita. Hasil

penelitian membuktikan adanya keefektifan penggunaan media belajar

dengan menggunakan cerita untuk menilai dan meningkatkan nilai

pembelajaran anak-anak. Kekurangan atau kelemahan yang diperoleh dari

penggunaan media ini adalah: kesulitan dalam menetapkan validitas atau

akuntabilitas Cerita; Masalah dengan membuat interpretasi subyektif

berdasarkan observasi singkat yang memunculkan persepsi dan pemahaman

berbeda; serta kurangnya bimbingan di mana, kapan dan seberapa sering

membuat dalam pesiapan, proses belajar.

Penelitian Agung (2015) tentang pengembangan model pembelajaran Ilmu

pengetahuan berbasis Masyarakat dengan Bengawan Solo sebagai Sumber

Belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tujuan pembelajaran Ilmu

Sosial adalah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan

sosial siswa; Materi itu konsisten dengan standar isi; variasi metode ceramah,

penggunaan media power point, film, dan LCD; Evaluasi tersebut berfokus

pada aspek kognitif dan afektif, dan keterampilan; (2) guru telah memahami

model pembelajaran inovatif; dan (3) model pembelajaran Ilmu Pengetahuan

Berbasis kearifan lokal telah dikembangkan dengan Bengawan Solo sebagai

sumber belajarnya.

Penelitian Dewi (2017) tentang model pembelajaran elsii berdasarkan

kearifan lokal untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan
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siswa, dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Model pembelajaran

yang diterapkan memberi kesempatan siswa untuk dapat mencapai tujuan

belajar selanjutnya dengan mengacu pada nilai kearifan lokal dan budaya

setempat dapat mengembangkan keterampilan mengatasi masalah belajar,

masalah komunikasi, dan sikap peduli untuk menjaga keseimbangan

lingkungan.

Penelitian Saputri (2017) tentang komik budaya indonesia untuk

mengajarkan siswa di Indonesia menunjukkan hasil penelitian bahwa siswa di

Indonesia kurang pengetahuan dan wawasan tentang budaya Indonesia. Oleh

karena itu dibutuhkan suatu inovasi baru dalam pengajaran. Alternatif yang

diusulkan adalah menggunakan komik berbasis budaya Indonesia dengan

lebih banyak gambar dan sedikit dialog. Penggunaan Komik Berbasis Budaya

terbukti efektif digunakan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan

tentang budaya indonesia pada peserta didik.

Penelitian Thoharuddin dan Kurniawan, (2015) tentang Nilai Budaya Sunda

dari Kearifan Lokal yang terintegrasi untuk mengembangkan model

pembelajaran Biologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dalam

kemampuan kelompok untuk mengembangkan model pengajaran biologi

termasuk dalam kategori cukup dengan nilai rata-rata kelompok sebesar

76,44. Sebanyak 79,63% kelompok siswa mampu mengembangkan model

pembelajaran berbasis kreativitas (original) yang termasuk dalam kedua

kategori, 80% kelompok siswa mampu mengembangkan model pembelajaran

dan dapat diterapkan dalam pembelajaran termasuk dalam kategori cukup,
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72,59% siswa Kelompok mampu mengembangkan model pembelajaran

dengan sintaks yang sama yang termasuk dalam kategori baik, 64,69%

kelompok siswa mampu mengembangkan model pembelajaran yang

sistematis dengan sintaks yang sesuai termasuk dalam kategori miskin,

81,73% kelompok siswa mampu mengembangkan model pembelajaran oleh

Mengintegrasikan nilai kearifan lokal (ethno pedagogy) yang termasuk dalam

kategori baik dan 78,33% kelompok siswa mampu mengembangkan model

pembelajaran dengan kreativitas yang termasuk dalam kategori cukup.

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa untuk

mengembangkan model pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai kearifan

lokal masyarakat Sunda masuk dalam kategori cukup perlu ditingkatkan dan

dikembangkan di masa depan.

Penelitian Bachtiar (2016) tentang pengembangan kurikulum pendidikan

lingkungan berbasis kebijaksanaan lokal di Sekolah Dasar. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Hasil penelitian pengembangan kurikulum Pendidikan

Lingkungan berbasis kearifan lokal menunjukkan hasil yang memuaskan

dimana perkembangannya sudah mengacu pada tahap pengembangan

kurikulum. Berdasarkan masukan dari para ahli dan pengkajian, kurikulum

yang dikembangkan dapat didistribusikan ke sekolah dasar.

H. Kerangka Pikir

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat

membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh
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psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap

orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran

dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu, hal tersebut dilakukan

dengan cara menganalisa kurikulu, teori dan kebutuhan, kemudian diuji

keefektifannya dengan cara mendesain  pengajaran, penggunan  bahan ajar,

materi ajar dan evaluasi, di uji dengan pakar, ujicoba dan dibuat bahan ajar

IPS berbasis kearifan lokal.

Penggunaan metode yang dapat digunakan yaitu metode pembelajaran cerita

anak merupakan suatu cara untuk menilai dan mengingat apa yang telah

dipelajari siswa selama berlangsungnya pembelajaran. Metode ini baik

digunakan untuk membangun kerja sama kelompok (cooperative learning)

serta pembelajaran aktif (active learning), saling memberi apresiasi dan

koreksi dalam belajar. Berdasarkan uraian tesebut, maka kerangka pikir dalam

penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 2. Kerangka Pikir

Gambar di atas memberikan penjelasan bahwa untuk mengetahui efektivitas

media cerita perlu mempertimbangkan, memperhitungkan dan menyesuaikan

dengan teori, kurikulum dan kebutuhan peserta didik sehingga menghasilkan

desain pengajaran yang tertuang dalam rancangan pengembangan

pembelajaran termasuk didalamnya terdapat petunjuk penggunaan bahan ajar.

Materi ajar juga sudah terkover lengkap dalam materi. Setelah dilaksanakan

dan dimplementasikan kepada peserta didik maka evaluasi dari implementasi

media cerita dapat diketahui. Efektivitas media cerita juga dapat diketahui

dari justifikasi pakar melalui teori-teori pembelajaran berbasis produk dari

para pakar atau bukti empiris. Secara kontekstual penggunaan media cerita ini

Analisis kurikulum Analisis Teori Analisis kebutuhan

Efektivitas Media Cerita

Desain

dalam
Materi Ajar

Justifikasi

Uji Coba Kelas

Pengembangan Media Cerita berbasis kearifan lokal pada tema
mempertahankan kemerdekaan untuk menanamkan nilai demokrasi

pada siswa kelas V SD
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perlu dilakukan ujicoba sehingga menghasilkan bahan ajar IPS melalui

pengembangan Media Cerita berbasis kearifan lokal pada tema perjuangan

mempertahankan kemerdekaan untuk menanamkan nilai demokrasi pada

siswa kelas V SD

I. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah:

a. Media cerita berbasis kearifan lokal dapat dikembangkan untuk

menanamkan nilai demokrasi pada siswa kelas V SD untuk mata pelajaran

IPS pada tema mempertahankan kemerdekaan

b. Media cerita untuk mata pelajaran IPS pada materi mempertahankan

kemerdekaan efektivitas digunakan pada siswa kelas V SD



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian dan

Pengembangan (Research and Development atau R&D). Menurut Samsudi

(2006:74) menjelaskan penelitian dan pengembangan berupaya menghasilkan

suatu komponen dalam sistem pendidikan, melalui langkah-langkah

pengembangan dan validasi. Penelitian Pengembangan (Research and

Development atau R&D) digunakan apabila peneliti bermaksud menghasilkan

produk tertentu, sekaligus menguji kelayakan produk tersebut. Media yang

dipakai berupa modul cerita yang dikembangkan dalam penelitian dan

mengacu pada proses pembuatan media ajar yang meliputi perancangan, uji

pakar (expert judgment), uji coba terbatas (preliminary field testing) dan uji

coba luas (main field testing).

2. Desain Penelitian

Desaian penelitian ini adalah penelitian eksperiment semu. Rumusan desain

yang digunakan menguji kelayakan model adalah menggunakan desain

penelitian One Group Pretest – Posttest Design. Desain dilakukan dengan

membandingkan hasil pre-test dengan hasil post-test ujicoba pada kelompok

siswa di Sekolah Dasar. Model ini dipilih karena langkah pengembangannya
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sesuai dengan garis besar penelitian pengembangan yang dilakukan dengan

media cerita.

B. Prosedur Pengembangan

Langkah kerja atau prosedur pengembangan yang digunakan oleh

pengembang dalam penelitian ini diadaptasi dari model pengembangan

menurut Borg & Gall dan juga Sukmadinata (2007:184-185). Prosedur yang

secara sistematis langkah-langkah ini digambarkan pada gambar 3.1 sebagai

berikut :

Gambar 3.
Bagan Tahapan Penelitian dan Pengembangan

Keterangan:

1. Research and information collecting; yang dilakukan melalui studi literatur

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dan persiapan untuk

merumuskan kerangka kerja penelitian, pada tahap ini setelah dilakukan tahap

pendahuluan, selanjutnya adalah mengumpulkan data dan berbagai informasi

yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan produk yang diharapkan

dapat mengatasi masalah tersebut, dengan cara observasi langsung  untuk

Research and
information
collecting

1

Planning
Develop

preliminary
form of
product

Preliminary
field testing

2 3 4

Main product
revision
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Main field
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Operational
product
revision
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Operational
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8

Final product
revision
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mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah sebagai

sumber belajar bagi guru maupun siswa yang mendukung kegiatan

pembelajaran seperti ketersediaan media cerita dan ketersediaan perpustakaan;

2. Planning; dilaksanakan dengan merumuskan kecakapan dan keahlian yang

berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada

setiap tahapan, dan jika mungkin diperlukan melaksanakan studi kelayakan

secara terbatas, tahap perencanaan untuk pengembangan media pembelajaran

sangatlah penting karena penggunaan media pembelajaran pada tahap

orientasi sangatlah penting untuk membentuk keefektifan proses pembelajaran

dan penyampaian pesan dan isi pelajaran, sehingga tujuan pembelajaran bisa

tercapai secara maksimal, termasuk juga dalam perencanaan ini menganalisis

kebutuhan siswa,

3. Develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk

permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini

adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku

petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung

seperti uji ahli desain, uji isi/materi, uji ahli bahasa.

4. Preliminary field testing, yaitu melakukan ujicoba lapangan awal dalam skala

terbatas. dengan melibatkan subjek sebanyak 6-12 subjek. Pada langkah ini

pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara,

observasi atau angket;

5. Main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang

dihasilkan berdasarkan hasil ujicoba awal. Perbaikan ini sangat mungkin

dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam
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ujicoba terbatas, sehingga diperoleh draft produk (model) utama yang siap

diujicoba lebih luas;

6. Main field testing, uji coba utama yang melibatkan seluruh mahasiswa,. Uji

lapangan dilakukan kepada satu kelas ujicoba, yaitu sebanyak 40 orang siswa

SDN 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung. Uji pemakaian ini untuk melihat

respon responden terhadap media cerita ini. Hasil uji pemakaian sesuai dengan

angket kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk yang dibuat yaitu

media cerita.

7. Operational product revision, yaitu melakukan perbaikan/penyempurnaan,

jika semua langkah-langkah tersebut telah dilakukan dan telah dianggap tidak

ada lagi yang perlu direvisi, maka langkah selanjutnya adalah media tersebut

siap untuk diproduksi.terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang

dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap

divalidasi;

8. Operational field testing, yaitu langkah uji validasi terhadap model

operasional yang telah dihasilkan, Untuk mengetahui gambaran manfaat

media cerita berbasis kearifan lokal dalam rangka menanamkan nilai-nilai

demokrasi. Pada siswa Kelas V SD Negeri 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung.

maka perlu dilakukan test untuk mengetahui  sebelum (pre) media cerita

diberikan dan test yang dilakukan setelah (post) media cerita diberikan

9. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang

dikembangkan guna menghasilkan produk akhir (final) Tahap ini  dilakukan

apabila seluruh langkah telah dilakukan dan telah menghasilkan produk  yang
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akan dikembangkan, hasil pengembangan maka produk  perjuangan

mempertahankan kemerdekaan untuk kelas V SD merupakan produk final

Penjabaran dari tahapan penelitian yang dioperasionalisasikan adalah sebagai

berikut:

1. Tahap Penelitian dan Pengumpulan Data

Tahap ini bertujuan untuk membekali peneliti dengan pengetahuan dan

keterampilan dalam merancang produk cerita untuk merevitalisasi budaya

lokal. Proses tahap ini disarankan mengikuti proses penelitian yang diteliti.

a. Studi Literatur

Selanjutnya studi literatur dalam tahap studi pendahuluan, digunakan untuk

menemukan landasan teoritis yang memperkuat suatu produk pembelajaran

berupa media cerita melalui studi literatur dikaji pula ruang lingkup suatu

produk media pembelajaran dan keleluasan penggunaan produk dalam

melaksanakan pembelajaran IPS. Tahap studi literatur diketahui pula

langkah-langkah yang paling tepat untuk mengembangkan suatu produk

media pembelajaran tersebut dengan cara menganalisis isi kurikulum IPS,

yang berlaku. Dari kegiatan analisis tersebut, peneliti dapat menemukan

karakteristik dan prinsip dalam membuat media cerita. Dari tahapan

tersebut dapat menyesuaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar

yang ada di kurikulum. Begitu juga dapat mengembangkan indikator,

materi pokok dan evaluasi yang cocok dengan siswa Sekolah Dasar. Studi

literatur juga memberikan gambaran hasil-hasil penelitian yang kompeten

sebagai bahan perbandingan untuk mengembangkan suatu media cerita.
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Pada tahap ini juga perlu pengembangan dan pengkajian ulang penelitian

dengan berkonsultasi dengan ahli yang bersangkutan.

b. Studi Lapangan Tentang Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan sebagai awal

perencanaan untuk menentukan ciri pembelajaran IPS untuk anak,

kemampuan dalam pendekatan anak dan pengalaman belajar anak (dalam

penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar) sebagai individu maupun sosial.

Data karakteristik guru dan siswa Sekolah Dasar yang diperlukan antara

lain informasi akademik, keaktifan kegiatan belajar mengajar, klasifikasi

guru dan siswa, kemampuan guru dalam proses pembelajaran, media dan

evaluasi pembelajaran IPS. Kebutuhan dari media tampak dari proses

pembelajaran yang hanya menggunakan metode konvensional tanpa

menggunakan media apapun, oleh sebab itu penggunaan media cerita

menjadi salah satu alternatif dalam proses tersebut. Langkah analisis

kebutuhan ini menemukan kendala dan hambatan guru Sekolah Dasar di

SD dalam melaksanakan pembelajaran IPS menggunakan media cerita,

melalui penelusuran informasi dari guru Sekolah Dasar di SDN, peneliti

mengetahui kendala dan hambatan tersebut yang dijadikan pertimbangan

dan kajian dalam produk pengembangan pembelajaran IPS di SDN 1

Labuhanratu.

c. Studi Deskripsi dan Analisis Kebutuhan

Tujuan pada tahap ini diperlukan untuk mendeskripsikan suatu konsep dari

studi literatur dan studi lapangan tentang analisis kebutuhan yang telah

diperoleh dari identifikasi masalah di lapangan dengan kesesuaian teori
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atau kajian pustaka sehingga perlu adanya kegiatan konsultasi para ahli

yang bersangkutan. Berdasarkan tahapan di atas, maka dibuat perencanaan

atau rancangan produk sebagai acuan untuk mengembangkan media

pembelaran berupa media cerita yang antara lain mencakup: pengembangan

cerita, desain gambarnya yang disesuaikan dengan pendekatan kontekstual

untuk siswa Sekolah Dasar.

2. Tahap Perencanaan (Planning)

Penelitian pengembangan ini menggunakan desain Borg & Gall dengan

langkah-langkah seperti dibawah ini:

a. Langkah –langkah Perencanaan

Langkah ini menjadi awal perencanaan dalam membuat media cerita

dengan memperhatikan isi, bahasa, format dan ilustrasi serta pendukung

pembelajaran. Rancangan dalam cerita berbasis kearifan lokal pada tema

persiapan kemerdekaan untuk penanaman nilai demokrasi dibuat modul di

dasari kurikulum yang berlaku dengan konsep dan model pembelajaran

yang disesuaikan sebagai berikut:

1) Psikologi pendidikan mencakup nilai-nilai kejiwaan pada siswa Sekolah

Dasar. Hubungan psikologi siswa dan guru serta lingkungan Sekolah

Dasar yang menjadi pertimbangan khusus dalam pengembangan media

cerita.

2) Bahan ajar mencakup semua kompetensi yang dalam penelitian ini

meliputi aspek pengenalan budaya lokal Provinsi Lampung melalui

media cerita yang disesuaikan siswa Sekolah Dasar.
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3) Bahan ajar mencakup prinsip yang menyenangkan dengan media berupa

gambar budaya Provinsi Lampung.

b. Merancang Produk Bahan Ajar Berupa Gambar Ilustrasi

Penelitian pengembangan media cerita anak dalam pembelajaran tentang

budaya lokal Provinsi Lampung di era globalisasi memiliki jenis dan

karakteristik yaitu media grafis. Media cerita terdiri dari penyajian visual

menggunakan titik, garis, bentuk, warna dan tekstur maya dengan maksud

untuk mengikhtisarkan, menggambarkan suatu ide, data atau kejadian dari

cerita-cerita budaya lokal. Adapun ciri-ciri dari pengembangan media cerita

dalam pembelajaran budaya lokal sebagai berikut:

1) Media cerita untuk budaya lokal termasuk karya dua dimensi dengan

ukuran 21 cm x 29 cm dengan bentuk format bahan ajar cerita.

2) Pembuatan cerita tentang budaya lokal bertujuan sebagi penggerak

perhatian, mengilustrasikan suatu pokok masalah sebagai alat untuk

memotivasi dan keaktifan peserta didik.

c. Prototipe

Peneliti melakukan sejumlah perencanaan pengembangan media

pembelajaran berupa media cerita, dalam sebuah produk yang dirasakan

oleh peneliti sendiri untuk sementara sudah merasa cukup sehingga perlu

adanya masukan dan saran dari pihak di luar peneliti (validator) dengan

tujuan supaya dapat menjadikan perangkat tersebut baik dan sempurna.
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3. Mengembangkan Bentuk Awal Produk (Develope Preliminary Form of
Product)

Pada tahap validasi ini peneliti mendiskusikan dan berkonsultasi dengan orang

yang mempunyai keahlian (validator) dalam bidang pendidikan pembelajaran

IPS, pengembangan pendidikan dengan media pembelajaran. Tahap ini

bertujuan memberikan penilaian secara umum terhadap media cerita untuk

merevitalisasi budaya lokal di Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa:

a) Media cerita dapat dikategorikan tidak baik, kurang baik, cukup, baik dan

sangat baik.

b) Media tersebut belum dapat digunakan, masih memerlukan konsultasi

insentif, dapat digunakan dengan revisi banyak, revisi sedikit, dan tanpa

revisi. Media tersebut telah dikonsultasikan dengan guru kelas dan

validator untuk memberikan masukan dan saran.

Hasil masukan dan saran dijadikan dasar revisi media cerita untuk

merevitalisasi budaya lokal di Provinsi Lampung tersebut melalui tahap:

a) Data hasil Penilaian Ahli

Tahap validasi dilakukan para ahli yaitu ahli pembelajaran melalui media

pembelajaran dan ahli budaya lokal Provinsi Lampung untuk diminta

memberikan penilaian dan saran terhadap produk cerita budaya lokal.

b) Praktis

Merumuskan Materi Bahan Ajar Cerita Budaya Lokal dengan langkah

dalam merumuskan bahan ajar yang memiliki hasil sebagai berikut:

1. Menelaah silabus pembelajaran pembelajaran di tingkat SD

2. Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
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3. Mencari rujukan keilmuan yang terkait

4. Mendiskusikan rencana pembelajaran

5. Mengembangkan materi ajar

6. Menentukan metode dan simulasi

7. Menentukan penilaian hasil belajar

c) Penguna/ Siswa

Dapat digunakan sebagai buku pegangan melalui modul tentang budaya

lokal Provinsi Lampung

4. Pengujian Awal (Preleminary Field Testing)

Uji coba di lapangan, dilakukan di Sekolah Dasar dengan melibatkan guru dan

siswa. Dalam uji coba penelitian ini menggunakan desain eksperimental semu

atau Pre-Experimental design. Rumusan desain yang digunakan menguji

kelayakan model adalah menggunakan desain penelitian One Group Pretest –

Posttest Design. Desain dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test

dengan hasil post-test ujicoba pada kelompok siswa di Sekolah Dasar.

Pre-test diberikan saat siswa Sekolah Dasar belum diperlakukan oleh guru

kelasnya yaitu dengan melaksanakan pembelajaran menggunakan perangkat

media pembelajaran konvesional dalam waktu yang telah ditentukan. Fase

kegiatan pre-test diberikan pengetahuan dan pemahaman dasar yang berupa

materi pembelajaran IPS dalam mengenalkan lingkungan sekitar. Tujuan dari

kegiatan tersebut adalah memberikan pembekalan terhadap guru Sekolah

Dasar dalam mengajar siswanya untuk pengenalan benda-benda yang

mungkin belum didengar, atau diketahuinyabahkan dikenal di kehidupan
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sosial budaya sekitar Lampung. Kegiatan tersebut dibantu oleh peneliti. Model

eksperimen yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Desain Penelitian.
Pengukuran Perlakuan (treatmen) Pengukuran

01
X 02

Keterangan:
01 :Tes awal (pretes) sebelum perlakuan diberikan
02 :Tes akhir (postes) setelah diberikan perlakuan

Dalam perlakuan post-test, guru menggunakan produk media cerita untuk

merevitalisasi budaya lokal di Provinsi Lampung untuk siswa Sekolah Dasar

Negeri I Labuhanratu yang telah dirancang oleh peneliti. Produk tersebut

digunakan guru kelas di Sekolah Dasar yang diterapkan kepada siswanya

dengan panduan dan arahan peneliti sebelumnya.

Secara garis besar tahap uji coba penelitian produk pembelajaran ini dibagi

menjadi 4 bagian yaitu:

1) Kegiatan pembelajaran dengan media pembelajaran konvesional (tanpa

produk) beserta analisis hasil pembelajarannya

2) Kegiatan pembelajaran dengan produk media pembelajaran beserta

analisis hasil pembelajarannya

3) Kegiatan perbandingan hasil analisis tanpa produk (pre-test) dan hasil

analisis menggunakan produk (post-test) yang bertujuan melihat

perbedaan hasil kelayakan media cerita dalam pembelajaran IPS untuk

melestarikan identitas budaya lokal Provinsi Lampung.

4) Hasil eksperimen ini selanjutnya dilakukan revisi untuk menghasilkan

model pengembangan media pembelajaran yang teruji.
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Revisi hasil tidak cukup hanya membandingkan pre-test dan post-test saja,

akan tetapi juga aktifitas selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Diantaranya seperti kinerja dan kemampuan guru sebagai fasilitator

pembelajaran, keaktifan siswa dalam pembelajaran serta partisipasi pihak

sekolah selama pembelajaran tersebut.

5. Revisi Produk Utama (Main Product Revision)

Evaluasi dan penyempurnaan dikerjakan berdasarkan ujicoba produk,

mendiskusikan dan berkonsultasi dengan pembimbing penelitian serta

validator yang berkepentingan. Masukan dan saran dari hasil uji coba produk

menjadikan evaluasi dan penyempurnaan hasil penelitian ini supaya dapat

layak diterapkan sebagai produk yang siap dijadikan perangkat pembelajaran.

Tahap evaluasi yang diperoleh dari hasil observasi dan monitoring merupakan

bahan dasar yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan

pembelajaran tersebut. Dari hasil proses evaluasi dan penyempurnaan

kemudian ditarik kesimpulan, untuk dijadikan media final “Pengembangan

Media Cerita Anak dalam Pembelajaran untuk Merevitalisasi Budaya Lokal

Provinsi Lampung”

6. Pengujian Pemakaian (Main Field Testing)

Uji coba pemakaian atau uji lapangan merupakan tahap akhir dari evaluasi

formatif yang dilakukan. Uji lapangan dilakukan kepada satu kelas ujicoba,

yaitu sebanyak 40 orang siswa SDN 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung.

7. Revisi Produk (Operational Product Revision)

Setelah dilakukan uji coba produk, tidak ada revisi yang dilakukan oleh

pengembang karena produk tidak memiliki kelemahan dan kekurangan, maka
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produk sudah dikatakan layak untuk digunakan dalam uji coba pemakaian.

Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektifitas dan

kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari

program tersebut. Sesuatu program media yang oleh pembuatnya dianggap

telah baik, tetapi bila program itu tidak menarik, atau sukar dipahami atau

tidak merangsang proses belajar bagi siswa yang ditujunya, maka program

semacam ini tentu saja tidak dikatakan baik.

8. Pengujian Operasional Lapangan (Operational Field Testing)

Pengujian operasional lapangan dilakukan untuk mengetahui gambaran

manfaat media media cerita berbasis kearifan lokal dalam rangka

menanamkan nilai-nilai demokrasi. Hasil ini akan menggambarkan bagaimana

media cerita diimplementasikan kepada siswa Kelas V SD Negeri 1 Labuhan

Ratu Bandar Lampung. Untuk mengetahui perbedaannya maka test dilakukan

sebelum (pre) media cerita diberikan dan test yang dilakukan setelah (post)

media cerita diberikan

9. Tahap Final Produk

Setelah tahapan sebelumnya terlampaui, Jadilah produk “Pengembangan

Media Cerita Anak Dalam Pembelajaran Untuk Merevitalisasi Budaya Lokal

pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung”

C. Populasi Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono, (2011:117) populasi adalah keseluruhan subyek

penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Adapun populasi studi dalam penelitian ini adalah siswa

kelas V SD Negeri I Labuhan Ratu Bandar Lampung Tahun Ajaran

2016/2017 yaitu sebanyak 40 orang siswa.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2011:56) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto (2010:124)

jika populasi kurang dari 100 lebih baik diambil sebagai penelitian

populasi. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri I Labuhan

Ratu Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 sebanyak 40 orang siswa.

D. Sumber Data

Salah satu langkah penting dalam kegiatan penelitian adalah menentukan

informasi berupa data yang berharga untuk instrumen-instrumen yang cocok

atau sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Tahap tersebut sangat

penting untuk merumuskan dan menyusun teknik pengumpulan data,

instrmen penelitian dan analisis data.Data dalam penelitian ini berupa kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah merupakan data tambahan seperti

dokumen dan foto-foto serta data statistik (Sumaryanto, 2007:100). Adapun

sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data hasil Penilaian Ahli

Data berupa pernyataan tentang kevalidan media pembelajaran yang

dikembangkan.Sumber data beberapa orang ahli yang kompeten dalam

bidang pengembangan media pembelajaran.
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2. Data hasil Uji Coba

Data berupa hasil pengembangan cerita anak untuk penanaman nilai

demokrasi antara lain respon siswa, guru Sekolah Dasar, budayawan dan

pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan pembelajaran IPS

menggunakan media pembelajaran tersebut.

E. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu variabel bebas (independent

variable) dan variabel terikat (dependent variable).

1. Variabel bebas (independent variable)

Variabel bebas adalah variabel yang memberikan pengaruh atau yang

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Di

dalam penelitian ini yang termasuk variabel bebas adalah media cerita.

2. Variabel terikat (dependent variable)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas. Di dalam penelitian ini yang menjadi

variabel terikat adalah pemahaman nilai demokrasi (Y)

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Media Cerita

Media Cerita sebagai media grafis yang dipergunakan dalam proses

pembelajaran, memiliki pengertian praktis, yaitu dapat mengkomunikasi

kan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui

perpaduan antara pengungkapan kata-kata. Cerita dalam cerita juga

seringkali berkenaan dengan pribadi/pengalaman pribadi sehingga
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pembaca mudah mengidentifikasi-kan dirinya melalui perasaan

sertatindakan dirinya melalui perwatakan tokoh-tokoh utamanya.

2. Penanaman Nilai Demokrasi

Penanaman adalah mempertahankan, membedakan, menduga (estimatis),

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggenalisir, memberikan

contoh, menuliskan kembali, memperkirakan. Penanaman dalam arti ini

tidak hanya menghendaki seseorang mengerti, tetapi menambah agar dapat

menggunakan bahan-bahan yang telah dipahami dengan layak dan efektif

(Arikunto , 1992: 134). Penanaman sebagai kerja pikir dimana seseorang

pengajar dalam taraf ini hanya menyampaikan isi pelajaran dan individu

(subyek didik) harus membuat gambaran tentang obyek tersebut.

Kemampuan kognitif siswa akan mempengaruhi keberhasilan dalam

penanaman materi selanjutnya. Siswa yang mempunyai kemampuan

kognitif tinggi biasanya lebih mudah memahami materi selanjutnya

dibanding siswa yang mempunyai kemampuan kognitif yang rendah.

Dalam hal ini siswa dituntut untuk memahamai nilai demokrasi yaitu

menerjemahkan atau mengartikan makna demokrasi, menerapkan prinsip-

prinsip demokrasi, menghubungkan dan membedakan nilai-nilai

demokrasi pada tema persiapan kemerdekaan.

G. Metode Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2010:24), metode pengumpulan data ialah teknik yang

digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan:
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a. Metode Angket

Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang respon siswa

terhadap perangkat pembelajaran.

b. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan

yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal

dari responden yang lebih dalam. Hal tersebut juga dinyatakan oleh

Riduwan (2010:102), bahwa wawancara suatu cara pengumpulan data

yang digunakan untuk memperoleh langsung dari sumbernya.

Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden

secara lebih mendalam serta jumlah respondennya sedikit. Untuk

mendapatkan informasi dalam penelitian pengembangan melalui Media

pembelajaran IPS ini, maka peneliti menggunakan wawancara tak

berstruktur (unstructured interview). Dalam wawancara tidak berstruktur,

penelitibelum mengetahui secara pasti data apa yang diperoleh, sehingga

peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden

yaitu siswa, guru dan stakeholder yang bersangkutan.

Hal senada dikemukakan Sugiyono (2010:320), wawancara tidak

terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secata sistematis

dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.
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Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan siswa dengan tujuan

mengetahui kendala dan hambatan dalam penyampaian materi tentang

teknik yang digunakan, alat bantu dalam teknik, karakter penguasaan

media dan kondisi pembelajaran IPS yang nyaman serta menyenangkan.

Untuk guru, peneliti melakukan wawancara seputar penguasaan dan

pemahaman tentang tujuan, metode, strategi dan penilaian yang cocok

untuk pembelajaran IPS. Untuk Stakeholder yang bersangkutan, peneliti

mewawancarai pihak pimpinan atau kepala Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan beserta para staff yang membantu dalam mengelola lembaga

pendidikan tersebut. Hal yang perlu digali informasinya antara lain

program pemerintah, sarana dan prasarana yang ada, hubungan

masyarakat setempat serta informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam

melaksanakan penelitian ini.

Lembaga otoritas pendidikan setempat dan para pakar serta ahli yang

sesuai dengan penelitian ini juga perlu diambil pendapatnya melalui

wawancara sehingga manfaat penelitian ini dapat dirasakan oleh semua

pihak. Dalam penelitian ini jenis pertanyaan dalam wawancara dapat

digunakan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, pendapat,

perasaan, pengetahuan, kritik dan saran.

c. Metode Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila

objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam

(kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan
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penggunaan responden kecil (Riduwan, 2010:104). Penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi langsung ke

objek penelitian yaitu dengan guru atau istilahnya observasi partisipan

dengan asumsi bahwa data penelitian ini diperoleh lebih lengkap, tajam

dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari perilaku siswa Sekolah

Dasar yang tampak. Peneliti dapat bertindak sebagai guru Sekolah Dasar

dalam pembelajaran IPS terhadap siswa.Tujuannya supaya dapat

merasakan hambatan dan kendala yang dialami oleh guru kelas Sekolah

Dasar.

Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2010:311), menyatakan “In

partisipant observation, the researcher observer what people do, listent

to what they say, and participates in their activites”. Dalam observasi

partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan guru dan siswa,

mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam

aktivitas pembelajaran IPS untuk siswa Sekolah Dasar. Adapun observasi

penelitian ini juga menggunakan partisipasi moderat yang mana peneliti

menjadi orang dalam dan orang luar. Peneliti melakukan pengumpulan

data yang dibutuhkan untuk menganalisis kebutuhan siswa akan suatu

media pembelajaran berupa cerita anak dan ikut dalam beberapa kegiatan

tatap muka proses kegiatan pembelajaran IPS , tetapi tidak semuanya.

Observasi penelitian ini tahap pertama dilakukan dengan observasi

deskriptif, peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh,

melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar dan dirasakan
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dalam proses pembelajaran seni rupa tersebut. Semua data direkam

berupa visual, teks, lisan dan hasil dari itu disimpulkan dalam keadaan

yang belum ditata. Tahap kedua observasi terfokus, artinya bahwa

tahapan ini peneliti melakukan analisis taksonomi sehingga dapat

menemukan fokus mengenai permasalahan yang dialami siswa dan guru

Sekolah Dasar dalam melaksanakan pembelajaran IPS Selanjutnya

tahapan observasi terseleksi yaitu peneliti menguraikan fokus yang

ditemukan sehingga datanya lebih terperinci.

d. Metode Test

Test kegiatan pembelajaran untuk melihat pemahaman dan penghayatan

kegiatan tersebut terhadap proses pembelajaran IPS di Sekolah Dasar.

Dalam metode ini termasuk test sikap yang digunakan untuk mengadakan

pengukuran terhadap berbagai sikap siswa Sekolah Dasar. Test tersebut

merupakan jenis test instrument berupa test prestasi yang berguna untuk

mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari pembelajaran IPS

di Sekolah Dasar.

e. Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

gambar, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto,

2006:231). Hasil penelitian semakin kredibel apabila didukung oleh foto-

foto atau hasil akademik yang telah ada. Tetapi dokumentasi tidak semua

memiliki kredibilitas tinggi. Dokumentasi yang tidak mencerminkan

keadaan aslinya, karena diambil untuk kepentingan tertentu.
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Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung

merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan

dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan

data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama. Bentuk

dokumentasi dalam penelitian ini antara lain catatan mengenai

perkembangan siswa, buku raport siswa, foto kegiatan pembelajaran IPS

Sekolah Dasar Negeri I Labuhanratu. Dalam mendokumentasikan catatan

berupa perkembangan siswa bertujuan untuk mengetahui secara psikologi

siswa sebab dapat pula antara individu berbeda-beda. Buku rapot

menjelaskan tingkat prestasi pembelajaran IPS maupun pelajaran lainnya

yang dapat membantu peneliti melihat perkembangan akademik siswa

selama ini. Dokumentasi berupa foto di ambil untuk melihat aktivitas

yang dilakukan siswa Sekolah Dasar.

f. Metode Check List

Instrumen yang digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran

berupa media cerita adalah: (1) lembar validasi media, (2) lembar

validasi bacaan (3) lembar validasi kegiatan pembelajaran (4) lembar

validasi pembelajaran IPS, (5) lembar validasi angket respon siswa (6)

lembar validasi angket guru dan budayawan. Teknik yang dilakukan

untuk mengumpulkan data ini adalah dengan memberikan perangkat

pembelajaran beserta lembar validasi kepada validator. Kemudian

validator diminta untuk memberikan penilaian dengan cara memberikan

tanda (√) pada kolom yang sesuai.
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H. Instrumen Penelitian

Instrumen untuk pengembangan media cerita terdiri dari: (1) lembar validasi

media, (2) lembar validasi materi, (3) lembar validasi kegiatan pembelajaran,

(4) test pembelajaran IPS. Berdasarkan target yang dicapai dalam

mengembangkan media pembelajaran berupa media bergambar anak dalam

pembelajaran mata pelajaran IPS, perlu adanya instrumen oleh para ahli.

Adapun indikator instrumen validasi dalam Pembelajaran IPS disajikan dalam

tabel berikut.

(1) Test Pembelajaran IPS

Test pembelajaran IPS digunakan untuk mengetahui aspek kelancaran,

keluwesan, keaslian dan elaborasi. Test ini diberikan kepada siswa

sesudah pembelajaran cerita dalam pembelajaran mata pelajaran IPS.

Pada lembar validasi, validator diminta untuk menganalisis dan menilai

(1) kesesuaian butir pertanyaan dengan tujuannya, (2) aspek penggunaan

bahasa, (3) aspek penggunaan gambar. Validator juga diminta utuk

memberikan kesimpulan validitas butir dalam 4 pilihan yaitu sangat valid,

tidak valid dan sangat tidak valid.

(2) Lembar Angket Respon

Lembar angket respon ini digunakan untuk menjaring pendapat dan

penilaian siswa dan guru terhadap media pembelajaran cerita dalam

pembelajaran IPS. Instrumen ini divalidasi oleh para ahli, untuk keperluan

penilaian diberikan lembar validasi beserta angket respon. Pada lembar

validasi, validator diminta untuk menganalisa dan menilai (1) kesesuaian

butir pertanyaan dengan tujuannya, (2) aspek penggunaan bahasa, (3)
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aspek penggunaan gambar. Validator juga diminta utuk memberikan

kesimpulan validitas butir dalam 4 pilihan yaitu sangat valid, tidak valid

dan sangat tidak valid.

(3) Test Hasil Pembelajaran IPS

Penyusunan test hasil belajar dimaksudkan untuk mendapatkan

seperangkat alat test yang dapat digunakan untuk menilai hasil

pembelajaran mata pelajaran IPS. Dalam menyusun test hasil tersebut

diperlukan adanya langkah-langkah yang harus ditempuh secara

sistematis agar diperoleh test yang betul-betul valid sesuai dengan yang

diharapkan. Langkah-langkah penulisan test yang ditempuh adalah: (1)

analisis kurikulum, (2) analisis sumber, (3) menentukan tujuan

pembelajaran khusus (4) merencanakan kisi-kisi (5) penulisan soal (6)

penvalidasian oleh pakar (7) reproduksi soal dan (8) pelaksanaan test.

I. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan data teknik analisa data, yaitu teknik analisis

analisis statistik deskriptif.

a. Analisis Statistik Deskriptif Non Parametrik

Untuk menentukan kesimpulan yang telah dicapai maka ditetapkan

kriteria sesuai dengan tabel tingkat validasi sebagai berikut :

Setelah diadakan uji coba, tahap selanjutnya yaitu menganalisis data.Data

yang berupa jawaban angket subjek uji coba diolah dalam bentuk

angka.Adapun rumus yang digunakan untuk sebagai berikut.
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100x
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PilihantiapBobotxjawaban
Persentase 

(Sugiyono, 2010:315)

Penyimpulan kelayakan media diidentifikasikan dengan nilai persentase

skor. Semakin tinggi persentase skor pada analisis data, maka semakin

tinggi tingkat kelayakan media itu. Adapun kriteria evaluasi uji coba

terbatas tersajikan adalah 80%-100% tergolong baik/valid/layak; 60%-

79% tergolong cukup baik/cukup valid/cukup layak; 50%-59% tergolong

kurang baik/kurang valid/kurang layak; <50% tergolong tidak baik

(diganti). Apabila pencapaian hasil yang diperoleh setelah dilakukan uji

coba terbatas 60% maka produk media pembelajaran ini dapat

dilanjutkan pada tahap pengembangan lebih lanjut.

b. Uji Hipotesis

Uji Gain (Peningkatan) Hasil Belajar

Uji gain adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa

besar peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah dilaksanakan

kegiatan belajar mengajar, adapun rumus gain adalah:

Keterangan :

g = gain
= postes

= pretes
= nilai maksimum
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Klasifikasi peningkatan (gain) hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:

Tabel 2. Klasifikasi Gain.

No Nilai Gain (g) Keterangan
1 > 0,7 Tinggi
2 0,3 – 0,7 Sedang
3 < 0,3 Rendah

Sumber : Meltzer dalam Sugiyono, (2010:327)



V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Penelitian ini menghasilkan produk media cerita berbasis kearifan lokal

pada tema persiapan kemerdekaan untuk menanamkan nilai demokrasi

pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Labuhan Ratu tahun ajaran 2016/2017,

menghasilkan media cerita yang menarik, mudah, dan manfaat, memiliki

tingkat kemenarikan sangat baik dengan skor 3,23, tingkat kemudahan

sangat baik dengan skor 3,52, dan tingkat kemanfaatan sangat baik dengan

skor 3,69.

2. Media cerita bergambar berbasis kearifan lokal pada tema persiapan

kemerdekaan untuk menanamkan nilai demokrasi dinyatakan efektif untuk

digunakan sebagai media pembelajaran berdasarkan perolehan data melalui

perhitungan gain ternormalisasi, sehingga diperoleh rata-rata gain sebesar

0,67. Skor tersebut telah mencapai rata-rata skor 0,3 < g < 0,7 yang

termasuk dalam klasifikasi gain ternormalisasi sedang.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penerapan bahan

ajar media cerita berbasis kearifan lokal pada tema persiapan kemerdekaan
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untuk menanamkan nilai demokrasi maka implikasi dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa memaknai pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial melalui media dalam bentuk cerita bergambar

2) Melalui media cerita bergambar, siswa lebih termotivasi memahami,

memaknai dan mampu merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari

3) Dapat mempermudah pemahaman siswa mengenai mata pelajaran IPS pada

materi persiapan kemerdekaan Indonesia

4) Mampu memvisualisasikan hal-hal yang masih abstrak dalam mata pelajaran

IPS pada materi persiapan kemerdekaan Indonesia

5) Menjadi perangkat bantu dalam pembelajaran IPS pada materi persiapan

kemerdekaan Indonesia.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penelitian ini menyarankan beberapa

hal sebagai berikut:

1. Bagi institusi pendidikan (SD Negeri I Labuhan Ratu Bandar Lampung)

untuk dapat melakukan pengembangan metode belajar dengan

menggunakan media cerita berbasis kearifan lokal untuk menanamkan

nilai-nilai budaya lokal daerah Lampung

1. Bagi siswa Kelas V SD Negeri 1 Labuhan Ratu untuk dapat meningkatkan

keseriusan dalam belajar dan kreatif dalam upaya memahami dan

memaknai kearifan lokal dan tertanam nilai demokrasi dalam bentuk

perilaku kemampuan menyeleseaikan masalah dan konflik dengan damai,

menargetkan perubahan bersama, melakukan prosesi organisasi di tingkat
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sekolah, menghindari perilaku permusuhan dan kekerasan, mengakui

keanekaragaman dan menjamin dan membela keadilan dan kebenaran

2. Bagi guru agar meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam

memilah dan menentukan media yang dapat digunakan dalam rangka

pengembangan metode belajar terutama yang berbasis kearifan lokal, baik

budaya, adat istiadat, ketokohan dan lain sebagainya serta berperilaku

untuk menjadi panduan dan panutan bagi siswa dalam menerapkan nilai-

nilai demokrasi.

3. Penelitian selanjutnya agar dikembangkan dalam cakupan objek dan

subjek yang lebih luas sehingga dapat memberikan gambaran jelas tentang

kontribusi kearifan lokal dan perannya di dunia pendidikan.
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