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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor pendukung utama terbentuknya manusia yang 

produktif dan kreatif agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan makmur serta 

memajukan bangsa dan negara. Dalam arti luasnya, pendidikan mengandung 

pengertian mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih setiap individu. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 20, Tahun 2003, Pasal 3 

sebagai berikut. 

Pendidikan nasional berguna untuk mengembangkan kemampuan untuk 

membentuk kemampuan serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam 

rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang maha esa,berilmu,cakap kreatif, 

sehat,beraklak mulia,mandiri.dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.  

 

Meningkatnya bangsa dapat dilihat dari kualitas dan mutu pendidikan serta 

peningkatan kualitas pendidikan. Dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan 

perbaikan sistem pendidikan. Upaya perbaikan sistem pendidikan dilakukan 

dengan cara menyempurnakan kurikulum. Salah satu kurikulum yang 

disempurnakan oleh pemerintah adalah kurikulum ktsp menjadi kurikulum 2013. 

Dengan diterapkannya kurikulum 2013, diharapkan menjadi esensi 

penyempurnaan kurikulum yang lebih efektif. Keefektifan dari esensi dengan cara 

mengaitkan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain menjadi 

satu tema yang terintegratif. Untuk kompetensi dasar diikat oleh kompetesi inti. 

Pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik melalui 

kegiatan mencoba, menanya, mengamati, mengkomunikasikan dan menalar, yang 

dapat digunakan untuk mencapai kompetensi pesera didik, baik kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. Agar proses pembalajaran mudah dipahami dan dimengerti 

oleh siswa untuk itu peneliti harus menggunakan media, yang akan disesuaikan 

dengan kompetensi daerah setempat. 
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Pada lampiran IV Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 ditegaskan bahwa 

pembelajaran disekolah tingkat dasar telah dikembangkan secara tematik, 

keterpaduan lintas untuk mata pelajaran yang dapat mengembangkan, 

pengetahuan, sikap, keterampilan, serta mengapresiasi keragaman budaya lokal. 

Diterapkannya kurikulum 2013 khususnya pada sekolah dasar diharapkan tidak 

hanya membekali peserta didik dari segi pengetahuan saja tetapi keterampilan dan 

serta penanaman nilai-nilai keberagaman budaya. Keterampilan dan pengenalan 

budaya lokal harus dikenalkan sejak dini, agar dapat bermanfaat untuk 

menanamkan nilai kecintaan dalam kearifan lokal dilingkungan peserta didik. 

Salah satu tujuan pendidikan yakni untuk mengembangkan kebudayaan daerah 

setempat dan melestarikan kebudayaan. Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal 

pada pembelajaran untuk menjaga budaya agar tetap kukuh dan sebagai upaya 

penanaman rasa cinta budaya lokal kepada generasi bangsa. 

Berdasarkan observasi dan wawancara pada sekolah dasar di Kabupaten 

Kudus diketahui bahwa masih banyak siswa yang belum dapat memahami mater 

dan media yang diajarkan oleh guru, sehingga membuat siswa merasa terbebani 

dalam pembelajaran. siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran belum terpusat pada siswa sebagai objek. Guru sudah berinovasi 

dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan beberapa 

model dan media pembelajaran tetapi belum maksimal, dan guru belum 

menggunakan media pembelajaran secara optimal. Dilihat dari segi media yang 

digunakan dalam mengajar tersedia dalam sekolah masih belum sesuai dengan 

lingkungan yang dihadapi oleh siswa. Media juga kurang menyisipkan pendidikan 

berbasis kearifan lokal kurang mencerminkan permasalahan yang ada secara nyata 

di lingkungan sekitar siswa, hal ini mengakibatkan pembelajaran kurang 

kontekstual dengan pengalaman hidup siswa yang sebenarnya.  

Sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam 

peningkatan penggunaan media dengan proses pembelajaran diperlukan sebuah 

pengembangan media yang menarik sehingga mampu mendorong siswa untuk 

meningkatkan pemahaman siswa. Pelaksanaan pembelajaran pada saat ini perlu 
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diarahkan pada pembelajaran yang lebih mementingkan pada keaktifan siswa serta 

menerapkan pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Nadlir (2014) berpendapat 

bahwa pendididikan berbasis kearifan lokal dapat digunakan sebagai media untuk 

melestarikan potensi masing-masing daerah” kemudian Nadlir juga menyatakan 

bahwa model pendidikan berbasis lokal sangat bermanfaat untuk mengembangkan 

kecakapan hidup pada peserta didik. dalam hal ini pembelajaran berbasis kearifan 

lokal juga memiliki relevansi di kehidupan nyata oleh peserta didik. Yang sedang 

mereka hadapi. pernyataan tersebut sependapat dengan, Daryanto (2014:1) 

menyatakan bahwa melalui pendidikan nilai-nilai kebudayaan luhur hendak di 

perkenalkan oleh peserta didik, sehingga dapat di kembangkannya,serta mampu 

menjadi pewaris yang bangga serta mampu mengembangkan budaya bangsa. 

Selain itu penggunaan media pembelajaran berbasis kearifan lokal juga dapat 

memotivasi belajar peserta didik.  

Sholeh (2017). Berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa Hasil dari 

penelitian pengembangan media Pop-Up Book berbasis budaya lokal siswa kelas 

IV Sekolah Dasar adalah (1) Media Pop-Up berbasis budaya lokal terdapat materi 

ajar yang memiliki bagian yang dapat bergerak dengan unsur dua dimensi. (2) 

Memenuhi kriteria valid dengan hasil uji ahli materi mencapai tingkat kevalidan 

97 % dengan kategori “sangat baik”, untuk hasil uji ahli media mencapai tingkat 

kevalidan 91 % dengan kategori “sangat baik” dan layak diuiji cobakan. Setelah 

diperoleh hasil validasi selanjutnya dilakukan uji coba kelompok kecil dan 

wawancara yang dilakukan untuk mengetahui kepraktisan dari media Pop-Up 

berbasis budaya lokal siswa kelas IV Sekolah Dasar. Berdasarkan uji coba yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa media Pop-Up yang dikembangkan memiliki 

kualifikasi tingkat kevalidan yang tinggi, sehingga media ini layak digunakan 

dalam pembelajaran. Adapun Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah pada pengembangan Media POP UP, sedangkan perbedaannya terletak 

pada peneliti mengembangkan media yang berbasis kearifan lokal. 

Pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah dasar yang berorientasikan 

kearifan lokal belum diterapkan secara optimal meskipun, sudah diterapkan 

pembelajaran tematik yang didalamnya terdapat muatan pembelajaran kearifan 
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lokal. Hal ini sejalan dengan hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan 

pada bulan November 2019 dilakukan dengan wawancara guru, guru masih 

kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 

pengajaran. Salah satu penyebabnya munculnya permasalahan ini, dilihat dari sisi 

latar belakang pendidikan guru yang mengajar di kelas belum memenuhi kualitas 

pendidikan yang sesuai. Rata-rata guru yang menjadi pengajar  bukan berasal 

dari jurusan kependidikan dan keguruan. Sehingga media pembelajaran yang 

digunakan guru kurang variatif, kurang menarik, dan memiliki keterterapan yang 

rendah. Pada proses pembelajaran hendaknya ada dukungan dari berbagai 

pendidikan.hal ini yang berperan penting dalam ujung tombak pendidikan adalah 

seorang guru. Hal ini guru juga mempunyai peranan yang sangat penting demi 

kecerdasan anak bangsa. Guru hendaknya tidak hanya memberikan pengetahuan 

saja, melainkan sebagai pemimpin, pembimbing, manager, motivator, 

inspirasitor, informator, serta organisator. Menurut Djamarah menyatakan 

bahwa, guru merupakan seorang arsitektur dan pemimpin. (Djamarah 2010:36 ). 

Guru juga mempunyai kewenangan untuk membentuk watak peserta didik serta 

kepribadian. Sehingga berguna bagi agama, nusa dan bangsa serta cakap dalam 

membangun pribadinya dan bangsanya. Guru juga dituntut agar dapat mengelola 

pada pembelajaran yang dapat menstimulus peserta didik agar berperan aktif 

dalam pembelajaran. Salah satu langkah yang dapat membantu guru untuk 

merancang pembelajaran menjadi  bermakna adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran melalui media pembelajaran yang inovatif dan kreatif dapat 

menumbuhkan keinginan  peserta didik untuk terlihat  aktif serta terlibat dalam 

proses pembelajaran.adapun media pembelajaran yang cocok digunakan dalam 

dalam proses belajar mengajar yang berbasis kearifan lokal adalah media 

pembelajaran pop up. 

Media visual Pop Up merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan untuk 

mempermudah pemahaman siswa dalam pembelajaran tema 8 yaitu tema “Daerah 

tempat Tinggalku di sekolah dasar”, terutama bahwa pelajaran tematik adalah 

mata pelajaran yang mengintegrasikan/ mengaitkan satu mata pelajaran dengan 

mata pelajaran yang lain sehingga cakupan materinya luas. Materi dalam 
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pembelajaran tematik yang luas dapat disampaikan menggunakan media Pop Up. 

Dalam penelitian ini, materi yang akan dikembangkan untuk media Pop Up 

adalah Tema 8 “ Daerah Tempat Tinggalku di Sekolah Dasar”. Pengembangan 

media pembelajaran merupakan salah satu peranan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar. Sadiman (2006:144-146) mengemukakan bahwa terdapat 9 peran guru 

dalam kegiatan belajar mengajar, yakni (1) Informator, (2) Organisator, (3) 

Motivator, (4) Director, (5) Inisiator, (6) Transmitter, (7) Fasilitator, (8) Mediator, 

dan (9) Evaluator. Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam 

kegiatan proses belajar mengajar. Misalnya menengahi atau memberikan jalan 

keluar atau solusi ketika diskusi tidak berjalan dengan baik. Mediator juga dapat 

diartikan sebagai penyedia media pembelajaran, guru menentukan media 

pembelajaran mana yang tepat digunakan dalam pembelajaran. Solusi pemecahan 

masalah dilakukan dengan dua alternatif untuk terlaksananya pembelajaran sesuai 

yang diinginkan.  

Solusi  pertama dengan  mengembangkan media yang sesuai secara teoritis, 

sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan 

sesuai dengan lingkungan budaya siswa, sehingga dalam proses pembelajaran 

dapat memberikan variasi penyajian materi dalam bentuk media yang bersifat 

mandiri. Media tersebut adalah pengembangan media pop up. pop-up book adalah 

sebuah buku yang memiliki efek 3 dimensi ketika dibuka dan memberikan efek 

visualisasi cerita yang menarik ketika ditarik pada beberapa bagian. (Ulya, dkk 

2017). Habibah, dkk (2013) menyatakan kelebihan Pop-Up sebagai berikut: 

 (1) Ilustrasi dalam cerita bergambar terlihat lebih menarik dan jelas, (2) 

Memberikan kejutan-kejutan dalam setiap halamannya, (3) Meningkatkan daya 

imajinasi anak. memahami isi dari buku tersebut. 

Jannah (2018) menjelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

perhitungan T-Test dengan menggunakan analisis SPSS 23. Hasil yang diperoleh 

dari perhitungan tersebut adalah nilai Sig.(2 tailed) sebesar 0,000. Hasil sig. (2 

tailed) sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai ini lebih kecil dari 0,05 dimana 

dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil perhitungan N-gain 

ternormalisasi kelas kontrol menunjukkan angka 0,29 yang berarti dalam kategori 
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rendah dan n-gain kelas eksperimen sebesar 0,71 yang berarti dalam kategori 

tinggi yang memliki arti bahwa terdapat pengaruh dengan adanya menggunakan 

media pop up book terhadap keterampilan menulis paragraf deskripsi. Selain itu 

pengembangan media pembelajaran PoP-UP dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Fajarsih, dkk 

(2015) yang mengemukakan tentang hasil penelitian menunjukkan bahwa media 

pop-up dapat meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek. Proses 

peningkatan pembelajaran menulis cerita pendek dengan menggunakan media pop 

up Yakni: (1) siswa mempelajari materi unsur-unsur cerita pendek, (2) materi 

kebahasaan, (3) cara menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan media pop 

up, dan (4) menulis cerita pendek menggunakan media pop up. Peningkatan 

keterampilan menulis cerita pendek pada siklus I sebesar 19,7 dari nilai rata-rata 

prasiklus sebesar 59,9 menjadi 79,6. Sedangkan, peningkatan keterampilan 

menulis cerita pendek pada siklus II sebesar 25,85 dari nilai rata-rata prasiklus 

menjadi 85,75. 

Solusi Kedua, mendekatkan pembelajaran dengan lingkungan budaya 

siswa, terutama budaya lokal yang menjadi kebanggaan/keunggulan masyarakat 

di daerahnya (Kabupaten/kota, provinsi) sehingga, kearifan lokal tidak akan 

terkikis oleh kebudayaan asing.  

Sartini (2010:19) menyatakan bahwa kearifan lokal adalah gagasan 

setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan lokal, bernilai baik yang 

tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Kajian kearifan lokal perlu 

ditanamkan sejak dini agar peserta didik mampu menghadapi tantangan global. 

Agar terwujudkannya harapan tersebut, kajian pembelajaran harus mengaitkan 

materi yang terdapat dalam intergrasi kandungan nilai-nilai kearifan lokal agar, 

peserta didik dapat menggali potensi permasalahan yang bersumber daro 

lingkungan sekitar. Ridwan menjelaskan bahwa kurikulum 2013 dan nilai 

kearifan lokal harus menjadi semangat penyempurnaan dan menjadikannya 

sesuatu hal niscaya bagi kepanjangan napas pendidikan di Indonesia, sebagai 

penciptaan kekuatan masa pendidikan yang arif dan berkeadaban (Ridwan, 

2014:102).  
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Beberapa kandungan nilai-nilai dalam kearifan lokal pada suatu daerah 

memiliki ciri dan fungsi tersendiri. Ciri dan fungsi kearifan lokal yakni (1) 

sebagai penanda identitas sebuah komunitas, (2) sebagai elemen perekat kohesi 

sosial, (3) sebagai unsure budaya yang tumbuh dari bawah, eksis dan 

berkembang dalam masyarakat, bukan merupakan sebuah unsure yang diapsakan 

dari atas, (4) berfungsi memberikan warna kebangsaan bagi komunitas tertentu, 

(5) dapat mengubah pola pikir dan hubungan timbale balik individu dan 

kelompok dengan meletakkannnya diatas common ground, (6) mampu 

mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi dan mekanisme bersama untuk 

mempertahankan diri dari kemungkinan terjadinya gangguan atau perusak 

solidaritas kelompok sebagai komunitas yang utuh dan terintegrasi. Jenis 

kearifan lokal yang digunakan dalam penelitian adalah jenis kearifan lokal 

daerah yang ada di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.  

Kearifan lokal daerah yang diaplikasikan dalam pembelajaran bersumber 

dari nilai-nilai berupa sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, 

kesenian, mata pencaharian, sistem teknologi dan peralatan dari kirab budaya 

rebo wekasan. Rebo Wekasan memiliki istilah kata yang berasal dari kata kasan 

adalah penggalan dari kata wekasan. Sebagian yang diartikan, Rebo kasan sama 

dengan Rebo Pungkasan, karena kata kasan adalah penggalan dari pungkasan, 

rabu yang terakhir di bulan shafar, dan dimana allah menurunkan bala’ (Anshor, 

2010:2). Pengembangan media Pop-Up berbasis kearifan lokal Rebo Wekasan 

dalam tema 8 pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia sangat baik untuk 

dikembangkan dalam pembelajaran. Media belajar pop-up book dianggap 

mempunyai daya tarik tersendiri bagi peserta didik karena mampu menyajikan 

visualisasi dengan bentuk-bentuk yang dibuat dengan melipat, bergerak dan 

muncul sehingga memberikan kejutan dan kekaguman bagi peserta didik ketika 

membuka setiap halamannya (Khoiraton dkk., 2014). Kelebihan dari media pop-

up book adalah memberikan pengalaman khusus pada peserta didik karena 

melibatkan peserta didik seperti menggeser, membuka, dan melipat bagian pop-

up book. Hal ini akan membuat kesan tersendiri kepada pembaca sehingga akan 

lebih mudah masuk ke dalam ingatan ketika menggunakan media ini (Setyawan 
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dkk., 2014). Jika implementasi media Pop-Up dikaitkan dengan kearifan lokal 

yang ada disekitar peserta didik, maka peserta didik dapat mengapresiasi 

keragaman budaya lokal yag ada disekitar. media tersebut juga dapat  

memfasilitasi peserta didik untuk mengingat materi kearifan lokal rebo wekasan 

yang ada di kecamatan mejobo daerah jepang. Media tersebut dapat mengarah 

kepada tercapainya pengetahuan  dan pengenalan kearifan lokal yang ada di 

sekitar peserta didik.  

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanto, dkk (2019) 

memaparkan bahwa, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa media 

pembelajaran berbasis kearifan lokal cukup efektif digunakan untuk 

mengembangkan kompetensi dasar ilmu pengetahuan social dan nilai kearifan 

lokal yang dibuktikan dengan beberapa data penelitian media pembelajaran Pop-

Up dapat meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek. Sependapat dengan 

Haryanto, Yulianti (2016) Menjelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Kedunglegok meningkat dengan menggunakan media pop-up book. Peningkatan 

tersebut dibuktikan denganhasil observasi dan nilai rata-rataketerampilan menulis 

karangan narasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa lebih antusiasdan 

bersemangatdalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nilai rata-rata juga 

meningkat dari 65,47 pada pra tindakanmenjadi 73,59 pada siklus I dan 78,84 

pada siklus II. Persentase siswa yang sudah mencapai KKM keterampilan 

menulis juga meningkatdari 44% pada pra tindakanmenjadi 69% pada siklus I 

dan 87,5% pada siklus II. Adapun salah satu cara untuk membantu guru dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan penggunaan media 

pembelajaran. “Media pembelajaran menurut Aqib (2013:5) adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang 

terjadinya proses belajar pada siswa. Media digunakan untuk membantu 

terciptanya pembelajaran yang baik”. Untuk itu dalam mengembangan media 

dapat dilakukan dengan cara pengemasan kembali informasi yang berasal dari 

buku-buku teks SD, modul, selain itu informasi dapat diperoleh melalui internet, 

majalah ilmiah, jurnal penelitian maupun lingkungan sekitar yang berhubungan 
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dengan materi. Informasi-informasi tersebut kemudian dikemas ke dalam bentuk 

media yang relevan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

maka, peneliti mengkaji penelitian yang bersifat pengembangan (Research and 

Development) dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Pop-Up 

Berbasis Kearifan Lokal pada kelas IV Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku di 

Sekolah Dasar”.  

1.2  Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang 

diatas, dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Guru belum melaksanakan pembelajaran dan merancang media pembelajaran 

yang berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa yang terdekat, dengan 

menyisipkan kearifan lokal didaerahnya.  

2. Minimnya Media Pembelajaran Khususnya bercerita tentang kearifan lokal 

kudus. 

3. Kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

4. Kurangnya memahami dan mengenal tentang kearifan lokal Rebo Wekasan  

dalam pembelajaran. 

5. Guru belum terampil dalam mengembangkan media untuk membantu siswa 

dalam bercerita. 

6. Kurangnya stimulus atau rangsangan berupa media untuk menyampaikan 

sebuah cerita yang berbasis kearifan lokal. 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah yang akan 

diteliti, sebagai berikut. 

1. Permasalahan dalam penelitian dan pengembangan ini yakni belum 

maksimalnya pengembangan Media berbasis kearifan lokal. 

2. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan di kelas IV SD SDIT Al- Kautsar 

Jepang, sebagai kelompok eksperimen dan SD 1 Jepang dan SD 2 Garung 

Kidul sebagai kelompok kontrol di Kecamatan Mejobo dan kaliwungu 

Kabupaten Kudus. 
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3. Penelitian dan pengembangan ini berupa media POP UP berbasis Kearifan 

Lokal di kelas IV pada tema 8. 

4. Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan tahun pelajaran 2020/2021. 

1.4 Rumusan masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap pengembangan media 

pembelajaran POP UP berbasis kearifan lokal Kudus pada kelas IV tema 8 

Daerah Tempat Tinggalku di sekolah Dasar? 

2. Bagaimana pengembangan media pembelajaran POP UP berbasis kearifan 

lokal Kudus pada kelas IV tema 8 Daerah Tempat Tinggalku di sekolah 

Dasar? 

3. Bagaimana Efektifitas media pembelajaran POP UP berbasis kearifan lokal 

Kudus pada kelas IV tema 8 Daerah Tempat Tinggalku di sekolah Dasar? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Memaparkan analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap pengembangan 

media pembelajaran POP UP berbasis kearifan lokal Kudus pada kelas IV 

tema 8 Daerah Tempat Tinggalku di sekolah Dasar. 

2. Mengembangkan media pembelajaran POP UP berbasis kearifan lokal Kudus 

pada kelas IV tema 8 Daerah Tempat Tinggalku di sekolah Dasar. 

3. Menguji efektifitas media pembelajaran POP UP berbasis kearifan lokal 

Kudus pada kelas IV tema 8 Daerah Tempat Tinggalku di sekolah Dasar. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat pengembangan media pembelajaran ini meliputi manfaat teoretis dan 

praktis. Adapun deskripsi masing-masing manfaatnya sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan 

mengembangkan pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya dalam 

pengembangan media pembelajaran yakni. 

a. Sebagai motivasi supaya senantiasa mengembangkan media POP UP berbasis 

kearifan Lokal yang mudah, berbudaya, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 
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b. Diharapkan media pembelajaran POP UP berbasis kearifan lokal 

direkomendasikan sebagai inovasi  media pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi guru, peserta didik 

dan penelitian lain.  

1.6.2.1 Bagi Guru 

1. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan media 

pembelajaran yang berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep peserta didik yang dikaitkan dengan lingkungan 

sekitarnya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan kreativitas guru 

dalam mengelola pembelajaran sehingga dapat mengimplementasikan 

media-media pembelajaran yang bervariasi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

1.6.2.2 Bagi Peserta didik 

1. Melalui penelitian ini diharapkan peserta didik lebih termotivasi serta 

tertarik dalam proses belajar sehingga berdampak pada hasil belajar yang 

optimal. 

2. Peserta didik memperoleh pemahaman materi pelajaran dan dapat 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari serta mengenali kearifan lokal 

daerahnya sehingga bangga terhadap keberagaman dilingkungannya. 

1.6.2.3 Bagi peneliti lain 

Sebagai tambahan wawasan proses pembelajaran serta dapat menambah 

pengetahuan dalam menerapkan pengembangan media POP UP berbasis kearifan 

lokal. 

1.7 Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Adapun gambaran dari produk yang dihasilkan dari penelitian ini dijelaskan 

sebagai berikut.  Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran Pop Up 

Book untuk siswa kelas IV, Tema 8 “ Daerah Tempat Tinggalku”. dengan 

spesifikasi produk yang dihasilkan sebagai berikut. 
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1. Produk media yang dihasilkan berupa media pembelajaran Pop Up Book 

berisi muatan pembelajaran bahasa Indonesia tema 8 “Daerah tempat 

tinggalku”. 

2. Produk ditujukan kepada siswa kelas IV semester II. 

3. Standar kompetensi produk adalah mengenal kearifan lokal yang ada di 

daerah setempat 

4. Bentuk fisik produk  

a. Ukuran : A4 (21 cm x 30 cm) 

b. Bahan Cover Art Cartoon 

c. Bahan pop up  Art Cartoon 260 gram 

d. Bentuk 
Pop-Up Book didesain bentuk buku 

yang memiliki unsur tiga dimensi, 

yang di dalamnya mencakup KI, KD, 

Indikator, Tujuan Pembelajaran, 

Uraian Materi, Soal Evaluasi, Biografi 

Penulis 

E Jumlah Halaman 12 Halaman 
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Media ini dikembangkan sebagai referensi baru dalam pembelajaran di kelas IV Sekolah 

Dasar pada muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia yaitu KD 3.9 Mencermati tokoh-tokoh 

yang terdapat pada teks fiksi.dan 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi. KD 3.4 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa dilingkungan sekitar. 

KD 4.4 menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antar gaya dan gerak. Kesan pop-up di 

setiap halamannya menjadi keutamaan buku ini. Ketepatan pemilihan gambar dan teknik tata 

letak gambar diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi di dalamnya. Media ini 

diharapkan dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan cara baru 

dan lebih menarik serta dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam belajar 

karya seni rupa daerah. Media ini juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa kecintaan siswa 

terhadap kearifan lokal yang terdapat dilingkungan siswa. 

 


