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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Indonesia memiliki 

keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satu 

keanekaragaman budaya itu adalah rumah adat Salah satu kebudayaan yang harus 

dilestarikan dan di ketahui masyarakat Indonesia. Rumah adat adalah bangunan 

yang memiliki ciri khas khusus yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu 

suku bangsa tertentu.. Perancangan media pembelajaran buku interaktif ini 

dirancang berdasarkan kondisi dimana kurangnya alat pembelajaran untuk 

mengenal ragam kebudayaan Indonesia khusunya rumah adat. Selain itu,kurangnya 

kepedulian melestarikan kebudayaan dan kemudahan budaya-budaya asing masuk 

dikhawatirkan generasi muda bangsa ini perlahan akan lupa dengan salah satu 

identitas bangsanya sendiri. Mengingat akan hal tersebut, upaya untuk menjaga 

warisan budaya ini agar tetap terjaga sangat diperlukan dan dapat kita lakukan sejak 

dini. Dengan itu media pendukung pembelajaran buku interaktif dapat menjadi 

salah satu media yang efektif untuk menyampaikan informasi mengenai rumah adat 

kepada anak. Penggunanya ialah anak-anak usia 9-10 tahun. Adapun metode 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara mengkaji studi literasi,wawancara kepada narasumber, dan observasi. Hasil 

perancangan ini berupa media pembelajaran buku interaktif yang didalamnya 

terdapat ilustrasi rumah adat dan informasi mengenai rumah adat sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. Dalam tahap pengumpulan data dapat disimpulkan target 

yang tepat untuk media pembelajaran ini,sehingga media ini dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan target untuk menjadi media pendukung pembelajaran baik 

disekolah atau dirumah. Selain itu, media ini memberikan kemudahan dalam 

memahami konteks dan penjelasan yang lebih baik terhadap suatu materi sesuai 

dengan kurikulum. 
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ABSTRACT 

 

 

Indonesia is a country rich in culture. Indonesia has a diversity of cultures spread 

from Sabang to Merauke. One of the cultural diversity is the traditional house. One 

of the cultures that must be preserved and known by the people of Indonesia. 

Traditional house is a building that has special characteristics that are used for 

shelter by a certain ethnic group. The design of this interactive book learning media 

is designed based on conditions where there is a lack of learning tools to recognize 

the diversity of Indonesian culture, especially traditional houses. In addition, the 

lack of concern to preserve culture and the ease with which foreign cultures enter 

is feared that the young generation of this nation will slowly forget one of its own 

national identities. Bearing this in mind, efforts to safeguard this cultural heritage 

in order to stay awake are very necessary and we can do it early on. With that the 

media supporting interactive book learning can be one of the effective media to 

convey information about traditional homes to children. Users are children aged 

9-10 years. The research method uses qualitative methods. Data collection is done 

by reviewing literacy studies, interviews with informants, and observations. The 

results of this design in the form of interactive learning media books in which there 

are illustrations of traditional houses and information about traditional homes in 

accordance with the applicable curriculum. In the data collection stage it can be 

concluded that the right target for this learning media, so that this media can be 

adjusted to the target's needs to become a learning support medium both at school 

or at home. In addition, this media makes it easy to understand the context and 

better explanation of a material in accordance with the curriculum. 
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