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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan terencana untuk 

membantu perkembangan dan potensi kemampuan individu agar bermanfaat 

bagi kepentingan hidupnya baik sebagai individu maupun dalam anggota 

masyarakat. Kita belajar mengetahui yang ada di dunia ini untuk kemajuan 

individu atau universal. Belajar memberi, belajar menerima, belajar bersabar, 

belajar menghargai, dan belajar menghormati. Pendidikan dapat meningkatkan 

sumber daya manusia sebagai subjek pendidikan. 

Salah satu desentralisasi pendidikan adalah desentralisasi kurikulum. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya menentukan standar-standar 

minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan di tingkat daerah. Standar 

minimal itu berupa standar kompetensi lulusan, standar isi, standar evaluasi, dan 

standar sarana dan prasarana. Pengembangan lebih jauh terhadap standar-

standar tersebut diserahkan kepada daerah masing-masing. Dengan adanya 

desentralisasi kebijakan itu, maka daerah dapat mengembangkan potensi 

wilayahnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Salah satu kebijakan 

yang dapat dikembangkan adalah membuat kurikulum sekolah yang berbasis 

keunggulan lokal atau kearifan lokal. 

Masing-masing daerah mempunyai keunggulan potensi daerah yang 

perlu dikembangkan yang lebih baik lagi. Masing-masing daerah memiliki 

keunggulan yang bervariasi. Dengan keberagaman potensi daerah ini perlu 

mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah sehingga anak-anak tidak 

asing denga daerahnya sendiri dan faham betul tentang potensi dan nilai-nilai 

serta budaya daerahnya sendiri sesuai dengan tuntunan ekonomi global. Oleh 

karena itu, maka pembelajaran dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan 

lokal daerah siswa  termasuk pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Pentingnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan menambah 
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pengetahuan siswa untuk mengenal kearifan lokal di lingkungannya serta 

sebagai media untuk penanaman rasa cinta terhadap kearifan lokal di daerahnya, 

dan membekali sikap dan perilaku yang sejajar dengan nilai dan aturan yang 

berlaku di daerah sekitar siswa (Nadlir, 2014:323). Namun, materi 

pembelajaran yang disajikan oleh Kemendikbud dalam hal ini adalah mata 

pelajaran bahasa Indonesia cenderung menampilkan secara keseluruhan 

kearifan lokal daerah secara nasional, sedangkan kearifan local daerahnya 

sendiri belum tentu sudah dikenal oleh siswa. Sementara proses pembelajaran 

yang baik adalah pembelajaran yang mengajak siswa mempelajari lingkungan 

yang berada didekatnya yaitu belajar dari daerah siswa sendiri, setelah itu 

belajar dari daerah-daerah lain secara menyeluruh (Khusna, 2018:49) 

Materi pada pelajaran yang disajikan sesuai dengan bagaimana keadaan 

sekitar tempat tinggal yang akan mempermudah pemahaman siswa. Khususnya 

untuk siswa SD/MI yang cara berpikirnya masih pada tahap operasional konkrit, 

maka pemahaman mereka pada pelajaran akan lebih meningkat apabila 

penjelasan materi pelajaran sudah dikenal dan dekat dengan diri siswa. Menurut 

Ridwan, kearifan lokal merupakan usaha manusia yang menggunakan daya 

upaya untuk bersikap dan bertindak (Ridwan, 2017:2) 

Dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 sebagai kurikulum terbaru 

saat ini, terdapat harapan yaitu sebagai wujud meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia (Nurseto (2012), Namun, dalam pelaksanaanya 

terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah terbatasnya bahan ajar sebagai 

sumber penunjang di luar buku paket dari Kemendikbud. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini akan mengembangkan bahan ajar berbasis kearifan lokal yaitu 

cerita rakyat Demak. Cerita rakyat Demak akan dapat merangsang siswa dalam 

meningkatkan minat baca, selain meningkatkan minat baca juga akan secara 

tidak langsung mengenalkan kearifan budaya lokal setempat di Kabupaten 

Demak, cerita rakyat Demak dalam penelitian diantaranya adalah cerita 

Kerajaan Demak, Sunan Kalijaga, Sejarah Masjid Agung Demak, Jaka Tingkir, 

Raden Pati Unus/Pangeran Sebrang Lor. 
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Pembelajaran tematik adalah kesatuan suatu tema-tema yang memuat 

gagasan pengajaran dan mengintegrasikan ke dalam beberapa topik. 

Pembelajaran tematik diterapkan pada tingkat Sekolah Dasar (Sari & Syamsi, 

2015) Pembelajaran tematik mengintegrasikan mata pelajaran IPA, IPS, 

Matematika, Bahasa Indonesia, PPKn, SBdP dan PJOK. Kegiatan pembelajaran 

tematik dapat melalui media, bahan ajar dan strategi hal ini terjadi karena 

adanya usaha dari guru untuk berkomunikasi antar pesan dengan sumber lewat 

media pembelajaran (Julianti & Mawardi, 2018). Metode, model dan media 

pembelajaran adalah aspek yang sangat menonjol dari metodologi 

pembelajaran, yang keduanya memiliki posisi yang penting dalam mencapai 

tujuan pembelajaran secara efektif. Kegiatan pembelajaran tematik dapat 

melalui media, hal ini terjadi karena adanya usaha dari guru untuk 

berkomunikasi antar pesan dengan sumber lewat media pembelajaran 

(Abdullah, 2017). 

Pengembangan bahan ajar cerita ini sebagai upaya meningkatkan minat 

siswa siswa. Menurut Slameto (2013:60-72) Kegagalan siswa dalam mencapai 

tujuan pendidikan, pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa, misalnya: bakat, motivasi belajar (minat), sikap, dan 

kemampuan (potensi). Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri 

siswa, misalnya: keluarga, lingkungan belajar, perhatian orang tua, pola 

interaksi guru, metode pembelajaran guru dan sebagainya.  

Ternyata minat menjadi bagian faktor penting mempengaruhi 

keberhasilan pembelajaran. Djamarah (2017: 132) menyatakan “Minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa 

ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau 

dekat hubungan tersebut, semakin besar minat”. Minat tidak dibawa sejak lahir, 

melainkan diperoleh kemudian. Dengan kata lain, minat dapat ditumbuhkan 

pada diri seorang siswa. Minat sangat berpengaruh dalam proses belajar, karena 

seorang siswa lebih baik jika belajar didorong oleh minat yang kuat daripada 
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belajar tanpa minat sama sekali. Siswa yang tidak memiliki minat dapat 

dibangkitkan minatnya. Metode, bahan ajar dan media pembelajaran adalah 

aspek yang sangat menonjol dari metodologi pembelajaran, yang keduanya 

memiliki posisi yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif (Masykur, Nofrizal & Syazali, 2017). Media,metode dan bahan ajar yang 

menarik menarik dapat meningkatkan perhatian siswa pada materi serta 

meningkatkan respon awal pada proses pembelajaran dan  dapat memperkuat 

ingatan anak serta mempermudah pemahaman anak dalam memahami isi cerita 

(Afnida, Fakhriah & Fitriani, 2016). 

Penelitian sebelumnya terkait peningkatan minat membaca 

menggunakan bahan ajar dilakukan oleh Lestari (2020) menyebutkan bahwa 

minat baca siswa yang menggunakan bahan ajar berupa komik berbasis cerita 

rakyat Jambi lebih tinggi secara signifikan yaitu rata-rata 84,25 bila 

dibandingkan dengan minat baca siswa yang tidak menggunakan bahan ajar 

berupa komik berbasis cerita rakyat Jambi yaitu minat belajarnya hanya 56,75. 

Dengan demikian, bahan ajar berupa komik berbasis cerita rakyat Jambi dapat 

meningkatkan minat baca siswa. Sementara itu dalam penelitian Lubis (2018) 

menjelaskan bahwa peningkatan skor minat baca PPKn diperoleh bahwa bahan 

ajar komik yang dikembangkan telah meningkatkan minat baca PPKn siswa 

kelas 5(lima) MIN Ramba Padang sebesar 23,24 dengan kategori tinggi melalui 

pengukuran angket, dan sebesar 23,11 dengan kategori tinggi melalui 

pengukuran observasi pada uji coba I dan uji coba II. 

Bahan ajar berbasis cerita rakyat Demak adalah upaya menumbuhkan 

minat membaca sekaligus mengenalkan budaya lokal kepada siswa, sehingga 

bahan ajar ini memiliki tujuan multifungsi dimana materi pelajaran terintegrasi 

dengan budaya lokal tanpa keluar dari tujuan satuan kurikulum yang ditetapkan 

pada skala nasional. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka 

terbentuklah judul penelitian “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Cerita 

Rakyat Demak Untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa Pada Kelas IV Sekolah 

Dasar Di Demak” 

1.2. Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Cerita rakyat Demak apa saja yang dapat meningkatkan minat baca anak. 

2. Nilai-nilai apa saja yang yang terkandung dalam cerita rakyat Demak untuk 

meningkatkan minat baca anak. 

3. Memperkenalkan pada anak tentang cerita rakyat demak yang bisa menjadi 

inspirasi anak untuk meningkatkan minat baca anak. 

4. Bagaimana membuat amplikasi cerita rakyat yang memiliki unsur 

pengetahuan, menarik, dan mudah dipahami oleh anak. 

5. Meningkatkan motivasi dalam minat baca anak dengan memperkenalkan 

dan mengembangkan cerita rakyat Demak. 

1.3. Cakupan Masalah 

Cakupan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Rendahnya minat baca anak terutama tentang cerita rakyat Demak. 

2. Guru masih menggunakan metode konvesional dan kurangnya 

pemanfaatan media yang ada. 

3. Penggunaan cerita rakyat untuk meningkatkan minat baca anak. 

4. Kemampuan minat baca anak dalam menanggapi cerita rakyat masih 

rendah. 

5. Penggunaan strategi atau metode pembelajaran yang kurang bervareasi. 

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kebutuhan pengembangan bahan ajar berbasis cerita rakyat 

Demak untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa Pada Kelas IV Sekolah 

Dasar di Demak? 

2. Bagaimanakah pengembangan bahan ajar berbasis cerita rakyat Demak 

untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa Pada Kelas IV Sekolah Dasar di 

Demak? 

3. Bagaimanakah kelayakan bahan ajar berbasis cerita rakyat Demak untuk 

Meningkatkan Minat Baca Siswa Pada Kelas IV Sekolah Dasar di Demak? 
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4. Bagaimakah efektifitas bahan ajar berbasis cerita rakyat Demak dalam 

meningkatakan Minat Baca Siswa Pada Kelas IV Sekolah Dasar di Demak? 

1.5. Tujuan Pengembangan  

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis kebutuhan pengembangan bahan ajar berbasis cerita rakyat 

Demak untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa Pada Kelas IV Sekolah 

Dasar di Demak 

2. Menganalisis desain pengembangan bahan ajar berbasis cerita rakyat 

Demak untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa Pada Kelas IV Sekolah 

Dasar di Demak  

3. Menganalisis kelayakan bahan ajar berbasis cerita rakyat Demak untuk 

Meningkatkan Minat Baca Siswa Pada Kelas IV Sekolah Dasar di Demak 

4. Menganalisis efektifitas bahan ajar berbasis cerita rakyat Demak dalam 

meningkatakan Minat Baca Siswa Pada Kelas IV Sekolah Dasar di Demak. 

1.6. Manfaat Teoritis 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk memberikan sumbangan pemikiran yang mendukung teori untuk kegiatan 

penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi sumber referensi baru dalam 

pembelajaran di dunia Pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah  

Memberikan kontribusi yang berguna dalam mengembangkan 

pembelajaran ke arah yang lebih baik melalui penggunaan bahan ajar 

pembalajaran yang menarik dan menyenangkan serta terintegrasi dengan 

kearifan budaya lokal sehingga dapat mengaktualisasikan potensi daerah yang 

dimiliki siswa secara maksimal dan membentuk siswa yang berintelektual 

tinggi serta berprestasi demi meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini 

dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan pihak sekolah 

untuk memperbaiki proses pemebelajaran sehingga hasil belajar siswa 
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meningkat.  Selain itu, untuk memotivasi para guru dalam mengembangkan 

inovasi dalam pembelajaran.  

b. Bagi guru  

Bahan ajar cerita rakyat Demak ini diharapkan dapat menambah 

wawasan bagi guru dalam mengembangkan model dan media pembelajaran 

lainnya yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Sehingga 

pembelajaran bisa menyampaikan materi sesuai kurikulum sekaligus 

mengenalkan budaya lokal Demak. 

c. Bagi Siswa 

Bahan ajar cerita rakyat Demak diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman dan motivasi belajar serta minat baca siswa sehingga hasil belajar 

meningkat. 

d. Bagi penulis  

Sebagai wadah untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan 

kompetensi dan kepekaan terhadap masalah pembelajaran, serta dapat 

mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan melalui 

penggunaan media pembelajaran matematika di dalam kelas. 

1.7. Spesifikasi Produk  

Aspek ketertarikan model bahan ajar dikemas sedemikian mungkin 

sehingga anak akan ada minat untuk membacanya. Spesifikasi produknya 

sebagai berikut: 

1. Tujuan pengembangan buku bahan ajar ini adalah agar siswa kelas IV lebih 

memahami materi yang ada pada tema 8 subtema 2 dan lebih mengenal 

kearifan lokal Kota Demak. Bahan ajar yang dibuat yaitu memuat materi 

pada tema 8 subtema 2 yang berbasis kearifan lokal. Materi ini disesuaikan 

dengan kompetensi dasar mata pelajaran IPS, IPA, PPKn, SBdP dan Bahasa 

Indonesia. Budaya yang dimuat dalam bahan ajar meliputi budaya di Demak 

seperti cerita rakyat Demak dalam penelitian diantaranya adalah cerita 

masjid agung Demak, cerita Sunan Kalijaga, cerita syaikh mudzakir, cerita 

api abadi mrapen dan cerita kerajaan Demak. 
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2. Buku ajar ini dapat digunakan siswa belajar secara mandiri maupun 

terbimbing oleh guru. Pembelajaran dalam buku ajar dikemas secara 

tematik berdasarkan K13.  

3. Bahan ajar berbentuk cetak (Buku) dengan ukuran kertas A4.  

4. Bahan ajar ini mencakup 1 subtema di tema 8 pada semester II yakni 

subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku yang terdiri dari 6 

pembelajaran yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan, yaitu cermat 

mengamati, gemar membaca, cerdik mencari tahu, berani bereksperimen, 

bijak menyimak, kini aku tahu, aktivitas kelompok, aktivitas individu, 

bertanggung jawab melaporkan, cakap mengkomunikasikan, aktif 

melakukan, dan cerdik mencari tahu. Bagian evaluasi meliputi uji 

kompetensi siswa.  

 


