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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu “medius” yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara 

lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis, untuk menangkap, 

memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.1 Media adalah 

segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk 

belajar. Buku, film, kaset, televisi, radio, kartun, foto, film bingkai adalah 

contoh-contohnya.2 

Pembelajaran adalah suatu proses antara guru dengan siswa baik interaksi 

secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, 

yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran.3  

                                                           
1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 2011),, hlm. 3. 
2 Arief S. Sadiman, dkk., Media Pendidikan (Pengertian, Pengembangan, dan Manfaatnya), 

(Depok: Rajawali Press,2012, hlm. 6. 
3
 Rusman, Model-model Pembelajaran Modern Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 134. 
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Menurut Rossi dan Breidle yang dikutip oleh Wina Sanjaya 

mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang 

dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, 

majalah dan sebagainya.4 

Jadi media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dipakai 

dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan pendidikan yang 

diinginkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. 

2. Manfaat media pembelajaran 

Secara umum media mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut5: 

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya indera, seperti misalnya: 

a) Objek yang terlalu besar bisa diganti dengan realita, gambar, film 

bingkai, film, atau model. 

b) Objek yang terlalu kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, 

film atau gambar. 

c) Gerak yang terlalu lambat atau cepat, dapat dibantu dengan timelapse 

atau high-speed photograpy. 

d) Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi 

lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. 

                                                           
4 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), hlm. 58. 
5Arief S. Sadirman, Op. cit., hlm. 17-18.  
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e) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan 

dengan model, diagram. 

f) Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-

lain) dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar dan 

lain-lain. 

c. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. 

Selain itu  manfaat dari media pembelajaran sebagai berikut:6 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra. 

c. Menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara peserta 

didik dan sumber belajar. 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya. 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

f. Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, yaitu guru 

(komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, peserta didik 

(komunikan), dan tujuan pembelajaran. 

 

 
                                                           

6 Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011). hlm. 5. 
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3. Prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran 

a. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pemilihan media, di 

antaranya:7 

1) Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

2) Pemilihan media harus berdasarkan konsep yang jelas. 

3) Pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. 

4) Pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar siswa serta gaya dan 

kemampuan guru. 

5) Pemilihan media harus sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan 

waktu yang tersedia untuk kebutuhan pembelajaran. 

Sejumlah pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang tepat 

dapat kita rumuskan dalam satu kata ACTION yaitu akronim dari Access 

(kemudahan akses, apakah media itu tersedia, mudah dan dapat 

dimanfaatkan oleh murid dan guru), Cost (Biaya) , Technology (teknologi), 

Interactivity (komunikasi dua arah atau interaktivitas), Organization 

(organisasi) dan Novelty (kebaruan).8 

 

 

 

                                                           
7 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), hlm. 224. 
8Ibid.,hlm. 225-256. 
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b. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran 

Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran adalah sebagai berikut9: 

a) Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar 

dalam upaya memahami materi pelajaran. 

b) Media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

c) Media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. 

d) Media pembelajaran harus sesuai minat, kemampuan dan kondisi siswa. 

e) Media yang akan digunakan harus memperhatikan efektifitas dan 

efisiensi. 

f) Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam 

mengoperasikannya. 

4. Klasifikasi dan Macam-Macam Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi 

tergantung dari sudut mana melihatnya10. 

1. Dilhat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam: 

a. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media 

yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. 

                                                           
9 Wina Sanjaya,  Media Komunikasi…, hlm. 75-76. 
10 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain…., hlm. 211-212. 
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b. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara seperti film slide, foto, transparansi, lukisan, 

gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. 

c. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman 

video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. 

Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab 

mengandung dua unsur jenis media yang pertama dan kedua. 

2. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam: 

a. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan 

televisi. 

b. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu 

seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. 

3. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam: 

a. Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, transparansi dan 

lain sebagainya. 

b. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio dan 

lain sebagainya. 
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B. Media Kartun 

1. Pengertian Media Kartun 

Media kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur 

tentang orang. Gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini 

masyarakat. Kartun sebagai alat bantu mempunyai manfaat penting dalam 

pengajaran, terutama dalam menjelaskan rangkaian isi bahan dalam satu urutan 

logis atau mendukung makna.11 

 Kartun merupakan salah satu bentuk komunikasi grafis yakni suatu gambar 

interprelatif yang mengggunakan simbol-simbol untuk sesuatu pesan secara cepat 

dan ringkas atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian 

tertentu. Kemampuannya besar sekali untuk menarik perhatian, mempengaruhi 

sikap maupun tingkah laku. Kartun biasanya hanya menangkap esensi pesan 

yang harus disampaikan dan menuangkannya ke dalam gambar sederhana, tanpa 

detail dengan menggunakan simbol-simbol serta karakter yang mudah dikenal 

dan dimengerti dengan cepat. Kalau kartun mengena, pesan yang besar bisa 

dijadikan secara ringkas dan kesannya akan tahan lama di ingatan.12 

2. Memilih dan Menilai Media Kartun 

Memilih dan menilai kartun di antaranya: 

a. Pemakaiannya sesuai dengan tingkat pemahaman 

                                                           
11 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pembelajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2013),  hlm. 58-63. 
12 Yuhdi Munadi, Media Pembelajaran (Sebuah Pendekatan Baru), (Jakarta: GP Press Group, 

2013), hlm. 88. 
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Pertimbangan pertama adalah arti kartun hendaknya dapat dimengerti 

oleh siswa pada saat kartun tersebut digunakan. 

b. Kesederhanaan 

Memperkirakan arti kartun dapat dimengerti, berarti ada beberapa 

perwatakan fisik yang diinginkan dari kartun-kartun yang baik, salah satu 

di antaranya adalah kesederhanaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

kartun-kartun yang baik hanya berisi hal yang penting-penting saja. 

Kartun banyak bergantung pada kunci perwatakan untuk pengenalan 

terhadap rincian fotografis secara luas. 

3. Penggunaan Media Kartun 

Penggunaan kartun di antaranya: 

a. Untuk memotivasi 

Sesuai dengan wataknya kartun yang efektif akan menarik perhatian serta 

menumbuhkan minat belajar siswa. Ini menunjukkan bahan-bahan kartun 

bisa menjadi alat motivasi yang berguna di kelas. 

b. Sebagai Ilustrasi 

Seorang guru melaporkan hasil efektif dari penggunaan kartun-kartun 

dalam menggambarkan konsep ilmiah pengajaran sains. Sebagian dipakai 

untuk mengemukakan beberapa pertanyaan tentang ada tidaknya situasi 

ilmiah yang dapat digambarkan dalam kartun. Sebagian lagi 

menggambarkan kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan isi yang 



38 

 

terkandung dalam kartun. Ini berarti kartun dapat digunakan sebagai 

ilustrasi dalam kegiatan pengajaran. 

c. Untuk kegiatan siswa 

Jenis lain dari kartun yang dipergunakan adalah kreasi kartun-kartun yang 

dibuat siswa sendiri. 

4.  Kelebihan dan Kekurangan Media Kartun 

Kelebihan dan kekurangan Media Kartun di antaranya:13 

a) Kelebihan 

1) Penggunaan simbol yang singkat dan langsung mengena pada sasaran. 

2) Mengemukakan suatu ide/pesan, peristiwa secara estetis. 

3) Mengemukakan ide atau pesan, peristiwa secara stereotipe mudah 

dikenal umum. 

4) Tidak memerlukan banyak penjelasan atau kata-kata. 

b)  Kekurangan 

1)  Adanya stereotipe ini justru dapat menyebabkan terjadinya salah 

mewakili dan salah pengertian. 

2) Sering menyederhanakan ide atau peristiwa, sehingga dapat salah 

mewakili sesuatu. 

3) Apabila guru salah memanfaatkannya dan salah memberikan penjelasan, 

maka akan membingungkan peserta didik saja. 

                                                           
13 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Pedajogja, 2012), hlm. 116-

117 . 
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C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar bukan hanya sekedar menambah pengetahuan dan perubahan 

yang terjadi dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi harus dipandang dari perubahan 

dalam segala aspek pribadi secara menyeluruh. Oleh kerenanya perubahan yang 

disebabkan tanpa sengaja bukan perbuatan belajar.  

Agar lebih jelas dan dapat dipahami apakah sesungguhnya belajar itu. 

a. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari 

pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan.14 

b. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja 

pengetahuan baru sehingga memungknkan seseorang terjadinya perilaku 

yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak.15 

c. Belajar adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan dan sikap.16 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan pengertian belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. 

 

                                                           
14

 Rusman, Op.cit., hlm. 134. 
15

 Ahmad Susanto, Op.cit., hlm. 4. 
16

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 39. 
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2. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi setelah proses 

belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan.17 Hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.18 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang di capai oleh siswa setelah 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut 

kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol.19 

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. Klasifikasi hasil belajar dibagi menjadi 3 ranah yaitu:20 

1. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 

aspek, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

2. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. 

3. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada 6 aspek yakni, gerakan refleks, keterampilan 

                                                           
17

 Ibid., hlm. 54. 
18 Ahmad Susanto, Op.cit., hlm. 5. 
19 Fajri Ismail, Op. cit., hlm. 38. 
20 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 1999), hlm. 22-23. 
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gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, 

gerakan keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif serta gerakan 

interpretatif. 

Dari berbagai macam pengertian hasil belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang didapat setiap siswa 

ketika melakukan kegiatan belajar mengajar yang berupa pengetahuan, sikap, 

keterampilan dan kemampuan siswa dalam melakukan setiap aktivitas dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

3.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 2 faktor yakni faktor internal dan 

faktor eksternal.21 

a. Faktor Internal 

Faktor Internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan 

menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor 

lingkungan nonsosial. 

 

                                                           
21

 Ismail Sukardi, Model dan Metode Pembelajaran Modern: Suatu Pengantar, (Palembang: 
Tunas Gemilang Press, 2011), hlm. 2. 



42 

 

4. Indikator Hasil Belajar  

Banyak guru yang merasa sukar untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 

kepadanya mengenai apakah pengajaran yang telah dilakukan berhasil, dan apa 

buktinya? Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu kita ditetapkan apa 

yang menjadi kriteria keberhasilan pengajaran, baru kemudian ditetapkan alat 

untuk menaikkan keberhasilan belajar secara tepat. Mengingat pengajar 

merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan, 

maka disini dapat ditentukan dua kriteria yang bersifat umum, kedua kriteria 

tersebut adalah sebagai berikut:22 

a. Kriteria Ditinjau dari Sudut Prosesnya 

Kriteria dari sudut prosesnya menekankan kepada pengajaran sebagai 

suatu proses yng merupakan interaksi dinamis sehingga siswa sebagai subyek 

mampu mengembangkan potensinya melalui belajar sendiri. Untuk mengukur 

keberhasilan pengajaran dari sudut prosesnya dapat dikaji melalui beberapa 

persoalan dibawah ini: 

1) Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu 

oleh guru dengan melibatkan siswa secara sistematik? 

2) Apakah kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia melakukan 

kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, kesungguhan dan tanpa 

                                                           
22

 Asep Jihad dan Abdul Haris Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), 
hlm. 20-21. 
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paksaan untuk memperoleh tingkat penguasaan, pengetahuan, 

kemampuan serta sikap yang dikehendaki dari pengajaran itu? 

3) Apakah guru memakai multimedia? 

4) Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai 

sendiri hasil belajar yang dicapainya? 

5) Apakah proses pengajaran dapat melibatkan semua siswa dalam kelas? 

6) Apakah suasana pengajaran atau proses belajar mengajar cukup 

menyenangkan dan merangsang siswa belajar? 

7) Apakah kelas memiliki sarana belajar yang cukup kaya, sehingga 

menjadi laboratorium belajar?  

b. Kriteria Ditinjau dari Hasilnya 

Disamping tinjauan dari segi proses, keberhasilan pengajaran dapat dilihat 

dari segi hasil. Berikut ini adalah beberapa persoalan yang dapat 

dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan pengajaran ditinjau dari 

segi hasil atau produk yang dicapai siswa:  

1) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses pengajaran 

nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku secara menyeluruh? 

2) Apakah hasil belajar yang dicapai siswa dari proses pengajaran dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan siswa? 

3) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa tahan lama diingat dan 

mengendap dalam pikirannya, serta cukup mempengaruhi prilaku 

dirinya? 
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4) Apakah yakin bahwa perubahan yang ditunjukan oleh siswa 

merupakan akibat dari proses pengajaran? 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator hasil 

belajar merupakan suatu panduan yang harus dimiliki seorang guru untuk 

mengetahui apakah proses pembelajaran yang dilangsungkan itu berhasil atau 

tidak. Adapun indikator pencapaian yang harus dicapai oleh siswa dalam 

pembelajaran IPS ini yaitu sebagai berikut: 

a) Siswa dapat mendeskripsikan tentang keragaman budaya di Indonesia.  

b) Siswa dapat menyebutkan suku bangsa dan budaya di Indonesia. 

c) Siswa dapat menyebutkan tentang contoh-contoh keragaman budaya. 

D.  Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang 

dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang 

mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah.23 

Menurut Zuraik dalam Djahiri (1984), hakikat IPS adalah harapan untuk 

mampu membina suatu masyarakat yang baik di mana para anggotanya benar-

benar berkembang sebagai insan social yang rasional dan penuh tanggung 

jawab, sehingga oleh karenanya diciptakan nilai-nilai. Hakikat IPS di Sekolah 

                                                           
23 Ahmad Susanto, Op.cit., hlm. 137  
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Dasar memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan sebagai media 

pelatihan bagi siswa sebagai warga Negara sedini mungkin.24  

Jadi, hakikat IPS adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran yang 

berdasar realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan 

memberikan pendidikan IPS diharapkan dapat melahirkan warga negara yang 

baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.25 

2. Tujuan mata pelajaran IPS 

  Tujuan umum mata pelajaran IPS ditetapkan sebagai berikut26: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya.; 

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

tahu, inquiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

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

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan global. 

Tujuan utama pembelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

                                                           
24 Ibid, hlm. 138.  
25 Ibid, hlm. 138.  
26Sapriya, Pendidikan IPS, Konsep dan Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2011), hlm 194. 
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memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi, menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.27 

Ada beberapa tujuan pendidikan IPS yang menggambarkan bahwa 

pendidikan IPS merupakan bentuk pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap 

yang memungkinkan anak berpartisipasi dalam kelompoknya, baik itu 

keluarga, teman bermain, sekolah, masyarakat yang lebih luas, bangsa dan 

Negara. Tujuan pendidikan ilmu sosial dikembangkan atas dasar pemikiran 

bahwa pendidikan ilmu-ilmu sosial dikembangkan atas dasar pemikiran suatu 

disiplin ilmu, sehingga tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan 

institusional menjadi landasan pemikiran mengenai tujuan pendidikan ilmu 

nasional.28 

E. SK, KD dan Materi Pembelajaran29 

1.  SK Pembelajaran 

Memahami Sejarah, Kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di 

lingkungan kabupaten/kota dan propinsi. 

2. KD Pembelajaran 

Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat (kabupaten/kota, 

provinsi). 

 

 

                                                           
27 Ibid, hlm. 145.  
28

 Ibid, hlm. 145. 
29 Tim Bina Karya Guru, IPS Terpadu, (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm. 59-71. 
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3. Materi Pembelajaran 

Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

A. Indonesia yang Beragam 

1. Bhineka Tunggal Ika 

Pada lambang Negara Indonesia terdapat tulisan yang berbunyi 

“Bhineka Tunggal Ika”. Tulisan tersebut mempunyai makna yang 

sangat mendalam. Bhineka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap 

satu. 

2. Pentingnya Persatuan dalam Keragaman 

Persatuan patut diutamakan walaupun kita berdiri dari berbagai 

suku bangsa dan budaya yang berbeda. Keragaman suku bangsa 

merupakan modal utama dalam mempertahankan Negara dan bangsa 

Indonesia. 

B. Bentuk-bentuk Keragaman Suku Bangsa  

Kehidupan suku-suku bangsa yang terdapat Indonesia bermacam-

macam. Ada yang telah maju dan telah mengikuti kehidupan modern. 

Namun ada juga yang masih tertinggal. Mereka belum tersentuh 

kehidupan modern. Suku-sku bangsa yang mendiami daerah pedalaman 

papua, sumatera, dan Kalimantan masih hidup secara sederhana. 
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C. Bentuk-bentuk Keragaman Budaya 

a. Bahasa Daerah 

Indonesia memiliki bahasa daerah yang beragam. Diperkirakan 

terdapat 665 bahasa daerah yang tumbuh dan berkembang di wilayah 

Indonesia. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan, baik itu 

secara lisan ataupun tertulis. Dengan bahasa juga manusia 

menyampaikan informasi kepada yang lainnya. 

b. Kesenian Daerah 

Kesenian daerah yang kita miliki sangat beragam. Hamper di 

setiap wilayah memiliki kesenian daerah yang unik dan hanya terdapat 

di wilayah tersebut. Kesenian daerah meliputi tarian daerah, lagu 

daerah, upacara adat, dan kegiatan yang bernilai seni.Rumah Adat 

c. Rumah adat 

Rumah adat merupakan rumah asli penduduk atau masyarakat 

suatu daerah. Tiap-tiap rumah adat memiliki nama masing-masing. 

Beberapa rumah adat yang terkenal karena bentuknya adalah rumah 

gadang, rumah tongkonan, rumah joglo, rumah kebaya, rumah dalam 

loka, rumah lamin dan lain-lain. 

d. Pakaian Adat 

Pakaian adat merupakan pakaian yang digunakan oleh 

masyarakat di daerah tertentu. Biasanya pakaian adat dipakai pada 
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acara-acara khususseperti pesta perkawinan, upacara adat dan 

sebagainya. 

e. Senjata Tradisional 

Senjata tradisional ini biasa disebut senjata khas. Senjata ini 

dapat ditemukan hampir di berbagai daerah. Senjata khas sangat 

beragam dan biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari. 

Misalnya untuk berburu, memotong kayu, dan sebagainya. 

f. Alat Musik Tradisional 

Alat musik tradisional biasa digunakan sebagai pengiring dalam 

upacara adat, alat tardisional juga berfungsi sebagai alat untuk 

menghibur. 

 


