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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai suku, adat 

istiadat, kebudayaan, bahasa, dan agama yang beraneka ragam. Dalam keaneka 

ragaman ini penduduk Indonesia dipersatukan oleh semboyan yang luhur yaitu 

Bhineka Tunggal Ika yang memiliki pengertian berbeda-beda namun tetap satu. 

Penanaman sikap dan pemahaman akan pentingnya rasa toleransi, 

menghargai sesama, gotong royong, mencintai bangsa dan kebudayaannya mutlak 

sangat dibutuhkan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kedamaian, 

ketentraman serta memajukan bangsa ini. Pembelajaran akan penanaman   hal di 

atas akan lebih baik jika dilakukan selagi dini. Hal ini perlu karena akan 

membentuk pola pikir dan sikap individu yang terus berkesinambungan sampai 

seseorang dewasa. Sebagaimana terlihat dari adanya mata pelajaran pendidikan 

Pancasila dan kewarganegaraan serta pelajaran seni budaya dan prakarya  yang 

terdapat pada kurikulum untuk siswa sekolah dasar. Mata pelajaran pendidikan 

Pancasila dan kewarganegaraan serta pelajaran seni budaya dan prakarya yang 

diberikan pada siswa sekolah dasar perlu mengacu pada  karakteristik 

perkembangan anak usia sekolah. 

Pada fase usia sekolah dasar, perkembangan fisik beranjak matang 

sehingga perkembangan motoriknya pun sudah dapat terkoordinasi dengan baik. 

Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan dan minatnya. Dia dapat 

menggerakkan anggota tubuhnya dengan tujuan yang jelas, seperti menggerakan 

tangan untuk menulis, menggambar, mengambil maupun melempar bola serta ia 

juga dapat menggerakkan kaki untuk menendang bola, berlari mengejar temannya 

pada saat bermain, dan sebagainya. 
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Fase atau usia sekolah dasar (7-12 tahun) ditandai dengan gerakan atau 

aktivitas motorik yang lincah, karena itu usia ini merupakan masa yang ideal 

untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan  motorik, baik halus maupun 

kasar.  Perkembangan  fisik   yang   normal   merupakan  salah satu faktor penentu 

 

kelancaran proses belajar baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. 

Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang  keberhasilan belajar 

peserta didik. 

Pada usia sekolah dasar, anak sebagai peserta didik juga sudah mengalami 

perkembangan intelektual, yaitu anak sudah dapat mereaksi rangsangan 

intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut intelektual atau 

kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sebelum masa ini, 

yaitu masa prasekolah (usia taman kanak-kanak), daya pikir anak masih bersifat 

imajinatif, berangan-angan atau berkhayal, sedangkan pada usia SD daya pikir 

anak sudah berkembang ke arah berpikir konkret dan rasional. 

Dilihat dari aspek perkembangan kognitif, Piaget dalam Yusuf dan 

Sugandhi (2012:61) menjelaskan bahwa; 

Masa ini berada pada tahap operasi konkret, yang ditandai dengan 

kemanpuan (1) mengklasifikasikan (mengelompokkan) benda-benda 

berdasarkan ciri yang sama; (2) menyusun atau mengasosiasikan 

(menghubungkan atau menghitung) angka-angka atau bilangan; dan          

(3) memecahkan masalah ( problem solving) yang sederhana. 

 

Kemampuan intelektual pada masa ini dinilai sudah cukup untuk menjadi 

dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir 

atau daya nalarnya. Anak sudah dapat diberikan dasar-dasar keilmuan. Selain itu, 

anak juga sudah dapat diberikan dasar-dasar pengetahuan yang terkait dengan 

agama, berbagai kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, alam, lingkungan sosial 

budaya, dan pendidikan kewarganegaraan. 



3 
 

 
Bayu Aji Irawan Wijaya, 2014 
Penerapan Angklung sebagai media pembelajaran tematik untuk meningkatkan motivasi 
belajar siswa kelas IV A di SD Negeri I Ciledug Kulon 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 
 
 

Jika menyimak mata pelajaran pendidikan Pancasila dan  kewarganegaraan 

serta Seni Budaya dan Prakarya, pada kurikulum 2013 untuk SD/MI kelas IV 

terdapat hubungan tematik. Siswa diharapkan dapat memenuhui beberapa 

kompetensi inti dan kompetensi dasar, sebagian besar berkenaan tentang 

pentingnya sikap menghargai sesama serta memahami hak dan kewajiban tiap 

individu. 

Dalam pembelajaran terkadang siswa menemui beberapa hambatan, salah 

satunya yaitu hambatan dari segi motivasi belajar. Motivasi belajar di dalam kelas 

memberi pengaruh, baik kepada proses belajar, maupun tingkah laku para siswa. 

Siswa yang meiliki motivasi belajar, dan memiliki minat yang besar maka dia 

akan belajar dengan lebih baik. Tentunya hal ini sangat berpengaruh pada 

kelancaran dan keberhasilan suatu pembelajaran. Menurut Hawley (1913) dalam 

Yusuf, dkk (1992:14) berpendapat bahwa; 

Para siswa yang memiliki motivasi yang tinggi, belajarnya lebih baik 

dibandingkan dengan para siswa yang memiliki motivasinya  rendah. 

Apabila guru menggunakan waktunya di kelas untuk mengembangkan 

motivasi siswa, berarti waktu itu telah diinvestasikan kepada hal-hal yang 

bermakna bagi masa depan siswa. 

 

Sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam suatu proses pembelajaran, guru dapat memilih dan 

menggunakan media yang menarik dan membangkitkan motivasi belajar siswa. 

Hamalik (1986) dalam Arsyad (2007:15) mengemukakan bahwa; 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. 

 

 Salah satu media yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

adalah angklung. Berdasarkan SK. Mendikbud No. 082/1968 pada 23 Agustus 

1968 atas rintisan Daeng soetigna Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,   

menetapkan angklung sebagai media pendidikan. Keputusan menteri ini 
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dikeluarkan atas dasar pemikiran bahwa terkandung sifat-sifat baik dalam 

permainan angklung seperti kerjasama, disiplin, keterampilan, tanggung jawab, 

dan olah rasa musikalitas. Jika dilihat dari fungsi, sifat-sifat dan sudut pandang 

kebudayaannya, alat musik angklung dapat dijadikan suatu media pembelajaran 

tematik bagi kedua mata pelajaran tersebut, hal ini dikarenakan adanyan materi 

pelajaran yang dapat dikaitkan dengan tema tertentu dengan menggunakan media 

angklung dalam suatu pembelajaran tematik. Menurut Poerwadarminta (1983) 

menyatakan bahwa; 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema 

dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna bagi siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan 

pokok yang menjadi pokok pembicaraaan. 

 

Dari beberapa pemaparan di atas serta studi pendahuluan yang dilakukan 

peneliti pada tanggal 2 November 2014 di kelas IV A SD Negeri 1 Ciledug 

Kulon, diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran yang berlangsung di 

sekolah tersebut masih berpusat pada guru, yaitu terlihat dari metode yang 

digunakan oleh guru antara lain metode ceramah dan demonstrasi. Pada metode 

pembelajaran ini siswa lebih diarahkan untuk menyimak materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru dengan sesekali mencatat penjelasan-penjelasan yang 

mereka anggap penting, tanpa lebih jauh dilibatkan secara aktif selama proses 

pembelajaran. Metode seperti ini dinilai kurang efektif, karena pembelajaran lebih 

berpusat kepada guru sedangkan siswa hanya berperan pasif. Hal ini dapat 

berpengaruh terhadap pemahaman siswa mengenai materi yang disampaikan, 

siswa tidak dapat  memahami materi secara utuh dikarenakan siswa hanya 

mendapatkan pemahaman secara verbal tanpa mengalami langsung, sehingga 

model seperti ini kurang menggali potensi dan motivasi belajar siswa. Oleh karena 

itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui dan meneliti penarapan angklung 

sebagai media pembelajaran tematik “Indahnya Kebersamaan” untuk 

meningkatkan motivasi siswa pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta 
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pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Peneliti memilih siswa didik kelas IV 

A di SDN 1 Ciledug Kulon yang beralamat di Jln. R.A Kartini No. 22 Desa 

Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Alasan Peneliti memilih 

siswa didik SDN 1 Ciledug Kulon karena permasalahan pembelajaran yang ada di 

kelas tersebut dan sekolah ini pula merupakan salah satu sekolah induk 

pengembangan kesenian yang berada di Cirebon Timur. Maka adapun judul 

penelitian ini adalah: PENERAPAN ANGKLUNG SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN TEMATIK UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI 

BELAJAR SISWA KELAS IV A DI SD NEGERI 1 CILEDUG KULON. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka 

penelitian ini dibatasi pada pembelajaran tematik “Indahnya Kebersamaan” antara 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Seni Budaya 

dan Prakarya, maka peneliti mengurai rumusan masalah penelitian ke dalam 

beberapa pertanyaan untuk mendeskripsikan dan menjawab masalah yang diteliti, 

adapun pertanyaannya disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan angklung sebagai media pembelajaran tematik?  

2. Bagaimana hasil dari penerapan angklung sebagai media pembelajaran 

tematik tehadap motivasi belajar siswa? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan pertanyaan penelitian di atas, 

maka tujuan penelitian ini di bagi ke dalam dua kategori, yaitu Tujuan umum dan 

tujuan Khusus. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini, adalah untuk menjawab dan mendeskripsikan 

tentang penerapan angklung sebagai media pembelajaran tematik untuk 
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meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV A di SDN 1 Ciledug Kulon Desa 

Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus Penelitian ini,adalah untuk menjawab dan mendeskripsikan 

tentang: 

a. Penerapan dan pemanfaatan angklung sebagai media pembelajaran 

tematik. 

b. Pengaruh angklung sebagai media pembelajaran tematik terhadap motivasi 

belajar siswa. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru 

yang akan berguna bagi perkembangan disiplin ilmu pendidikan seni musik, 

khususnya terkait dengan penerapan angklung sebagai media pembelajaran 

tematik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV A di SD negeri 1 

Ciledug Kulon. 

2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti, mengembangkan kemampuan dalam menggunakan angklung 

sebagai media pembelajaran tematik. 

b. Guru dan Sekolah terkait, diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan 

serta dokumentasi bagi guru dan sekolah untuk mengembangkan 

pembelajaran melalui angklung sebagai media pembelajaran tematik bagi 

mata pelajaran seni budaya dan prakarya, pendidikan Pancasila dan 

kewarganegaraan maupun mata pelajaran yang lainnya. 

c. Prodi Pendidikan Seni Musik, melalui penelitian ini Prodi Pendidikan Seni 

Musik memiliki dokumentasi penelitian tentang pengaruh angklung 
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sebagai media pembelajaran tematik untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

d. Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Musik, melalui penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi motivasi para mahasiswa khususnya mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Seni Musik untuk lebih mencintai, melestarikan dan 

memanfaatkan alat musik tradisional sebagai media pembelajaran, serta 

sebagai rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema 

yang sejenis. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi kedalam Lima (5) Bab, 

yaitu : 

1. Bab I : Pendahuluan 

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tempat lokasi penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. 

2. Bab II : Landasan Teoritis 

Pada bab ini memaparkan landasan teoritik dalam analisis temuan yang 

mencakup teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian. 

 

 

3. Bab III : Metodologi Penelitian 

Metodologi Penelitian, merupakan penjelasan yang rinci mengenai metode 

penelitian yang digunakan. Isi dari bab ini meliputi;  a) lokasi dan subjek 

penelitian, b) desain penelitian dan justifikasi penggunaan desain tersebut, 

c) metode penelitian dan justifikasi penggunaan metode tersebut, d) definisi 

operasional yang dirumuskan untuk setiap variabel, e) instrumen penelitian, 

f) teknik pengumpulan data, dan g) teknik pengolahan dan analisis data. 
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4. Bab IV : Hasil Penelitian 

Pada bab ini di dalamnya berisi tentang pengolahan dan analisis data tentang 

angklung digunakan sebagai media pembelajaran tematik serta pengaruh 

angklung sebagai media pembelajaran tematik terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta 

pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

5. Bab V : Kesimpulan dan saran 

Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran 

sebagai penutup dari hasil temuan penelitian dan permasalahan di lapangan 

yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi. 

 

 

 

 

 


