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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting terutama bagi 

pembangunan bangsa dan negara dalam menentukan perkembangan dan 

perwujudan diri setiap individu yang lebih baik. Kemajuan suatu kebudayaan 

dilihat dari cara kebudayaan tersebut mengenali, menghargai, dan memanfaatkan 

sumber daya manusia yang memiliki kaitan erat dengan kualitas pendidikan yang 

diberikan oleh guru kepada siswanya. Tujuan pendidikan pada umumnya untuk 

menyediakan lingkungan yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan 

kreatifitasnya secara optimal. Menurut Tirtarahardja (2005:82) menyatakan 

bahwa, pendidikan merupakan sesuatu yang bersifat universal, berlangsung dan 

tak putus dari generasi ke generasi pendidikan akan mengarah pada proses 

pembelajaran. 

Menurut Slavin (2008:179) menyatakan bahwa, pembelajaran dapat diartikan 

sebagai perubahan dalam diri seseorang yang disebabkan oleh pengalaman 

pembelajaran yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa bukan dibuat 

oleh siswa. Tujuan pembelajaran yaitu terwujudnya efisiensi dan efektivitas 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Pihak yang terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu guru, serta siswa secara perorangan atau kelompok yang 

berinteraksi antara satu dengan yang lain secara edukatif. Menurut Isjoni 

(2009:11) menyatakan bahwa, proses kegiatan adalah langkah-langkah atau 

tahapan yang dilalui guru dan siswa dalam pembelajaran. Isi kegiatan adalah 
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bahan atau materi belajar yang bersumber dari kurikulum suatu program 

pendidikan.  

Komponen dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari kurikulum, proses 

pembelajaran, penilaian proses belajar, dan hasil belajar yang satu dengan yang 

lain saling berkaitan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mulai 

ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) pada 

tahun 2013/2014. Diberlakukannya Kurikulum 2013 atas dasar untuk 

memperbaiki kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum 

merupakan cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelengarakan 

kegiatan pembelajaran dan pencapai tujuan pendidikan yang didalamnya terdapat 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. 

Menurut Priatna (2013:71) menyatakan bahwa, perubahan kurikulum dan 

pembelajaran dimaksudkan sebagai ide, gagasan atau tindakan tertentu dalam 

bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru dan lebih efektif untuk 

memecahkan masalah pendidikan. Kurikulum 2013 menyatakan bahwa 

pembelajaran ditingkat Sekolah Dasar dilaksanakan menggunakan pendekatan 

tematik dari kelas 1 sampai kelas 6. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Pembelajaran tematik 

diharapkan dapat mengeksplor pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Pembelajaran 

tematik akan memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran, selain itu 

pembelajaran terkesan menarik, efisien waktu, dan tidak membuat siswa bosan 

karena terfokus pada satu mata pelajaran. 
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Menurut Sutirjo&Mamik (2004:6) menyatakan bahwa, pembelajaran tematik 

merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, 

atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif. Proses pembelajaran siswa 

pada pendekatan tematik yaitu siswa akan dilatih untuk menumbuhkan 

keterampilan sosial melalui kerjasama, selain itu siswa juga dapat bekerja sendiri 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tugas guru haruslah kreatif 

dan inovatif dalam mengembangkan bahan ajar untuk menunjang pengetahuan 

siswa. Salah satunya yaitu dengan ketersedianya bahan bacaan atau sumber 

informasi berupa buku pembelajaran dapat berguna sebagai penunjang 

pengetahuan dan memperkaya wawasan siswa. 

Buku pembelajaran haruslah mampu membekali siswa untuk mengenal dan 

hidup di daerah tempat tinggalnya, salah satunya memuat tentang potensi daerah 

tempat tinggalnya. Proses pendidikan formal maupun informal diselenggarakan 

untuk memberikan bekal dasar kepada siswa untuk hidup dan berinteraksi di 

lingkungan bermasyarakat dengan mengembangkan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dasar siswa. Pernyataan tersebut sesuai dengan pemberian modul 

pembelajaran pada siswa untuk memiliki sikap mandiri dalam menyelesaikan 

permasalahan (Tirtarahardja, 2005:265). 

Menurut Rozhana (2016:12) menyatakan bahwa, modul merupakan bahan 

ajar cetak yang digunakan secara individu oleh siswa dengan cakupan antara lain 

petunjuk penggunaan modul, metode, penilaian/evaluasi, materi, soal tes, dan 

kunci jawaban yang disusun dengan bahasa komunikatif, tampilan menarik, 

disesuaikan dengan karakteristik siswa, dan materi pembelajaran disajikan secara 

logis dan sistematis serta dapat menumbuhkan rasa senang sehingga akan 
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tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menurut Amin (2006:25) 

menyatakan bahwa, komponen modul dibedakan atas: (1) modul untuk siswa 

yang berisikan kegiatan belajar siswa, (2) modul untuk guru yang berisikan 

petunjuk guru, tes akhir modul, dan kunci jawaban tes akhir modul. 

Hasil revisi buku paket subtema dua pada terbitan Kemendikbud diketahui 

terdapat dua kekurangan, yang pertama indikator dalam buku guru tidak 

tercantum, dan kedua materi yang terdapat pada buku paket belum menunjang 

pembelajaran terlihat dari materi yang belum memuat tentang potensi daerah 

tempat tinggal siswa. Sedangkan diilihat dari silabus yang ada belum memuat 

tentang potensi lokal yang ada di daerah tempat tinggal siswa. Menurut Mulyasa 

(2009:190) menyatakan bahwa, silabus merupakan rencana pembelajaran pada 

suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. 

Hasil wawancara pada observasi awal dengan guru kelas IV di SDN 2 

Pringapus Trenggalek pada hari senin tanggal 16 Oktober 2017 yaitu guru harus 

mengaitkan sendiri dengan lingkungan sekitar ketika melaksanakan pembelajaran 

sehingga mengalami kesulitan mencari informasi dan gambar terkait potensi 

daerah Trenggalek karena terkendala sulitnya sinyal internet. Selain itu, dalam 

kegiatan pembelajaran guru cenderung berorientasi pada buku paket pemerintah 

dan kurang memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan lingkungan tempat 

tinggal siswa. Sedangkan hasil wawancara dengan 5 siswa kelas IV SDN 2 

Pringapus Trenggalek diperoleh beberapa fakta, bahwa siswa belum mengetahui 

sejarah berdirinya daerah Trenggalek, siswa tidak mengetahui bahwa Trenggalek 
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mempunyai logo daerah Trenggalek, siswa tidak mengetahui batas wilayah daerah 

Trenggalek, kesenian daerah Trenggalek, dan tempat wisata yang ada di daerah 

Trenggalek. Selain itu, siswa melupakan bahwa di daerah Trenggalek mempunyai 

kebudayaan yang wajib dilestarikan. 

Permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan memberikan modul 

pembelajaran dengan materi seputar fakta yang ada di daerah Trenggalek. Modul 

tersebut sebagai suplemen tambahan yang dapat dijadikan alternatif guru sebagai 

bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan lingkungan tempat 

tinggal siswa. Materi tersebut membahas tentang, sejarah berdirinya daerah 

Trenggalek, ragam kesenian, kegiatan ekonomi, letak geografis, ragam gerak tari 

khas daerah Trenggalek, dan tempat wisata yang ada di daerah Trenggalek. 

Penelitian dilakukan agar tercapainya modul yang sesuai subtema dengan 

mengembangkan beberapa potensi yang ada di daerah Trenggalek. 

Subtema keunikan daerah tempat tinggalku akan membahas beberapa ciri 

khas daerah Trenggalek yang dimasukkan dalam materi pembelajaran. Hal ini 

bertujuan agar siswa mengetahui dan dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap 

keunikan daerah tempat tinggalnya. Kekurangan yang terdapat pada buku kelas IV 

semester II subtema keunikan daerah tempat tinggalku yaitu belum mengulas 

potensi yang ada pada daerah sendiri. Kekurangan inilah yang dijadikan acuan 

dalam pembuatan produk modul pembelajaran tematik. Maka dari permasalahan 

tersebut dilakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Modul Berbasis 

Potensi Daerah Trenggalek dengan Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Kelas IV Semester II Sekolah Dasar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, rumusan masalah 

dari penelitian yang akan dilakukan yaitu : 

1. Bagaimanakah keterlaksanaan pengembangan modul pembelajaran berbasis 

potensi daerah Trenggalek agar siswa kelas IV semester II sekolah dasar 

mengenal dan melestarikan keunikan daerah tempat tinggalnya? 

2. Bagaimanakah keefektifan pembelajaran dengan menggunakan modul 

pengembangan berbasis potensi daerah Trenggalek untuk siswa kelas IV 

semester II sekolah dasar? 

3. Bagaimanakah kemenarikan modul pengembangan berbasis potensi daerah 

Trenggalek untuk siswa kelas IV semester II sekolah dasar? 

4. Bagaimanakah kevalidan modul pengembangan berbasis potensi daerah 

Trenggalek untuk siswa kelas IV semester II sekolah dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian dan pengembangan yang akan diteliti yaitu :. 

1. Mendeskripsikan keterlaksanaan pengembangan modul pembelajaran 

berbasis potensi daerah Trenggalek agar siswa kelas IV semester II sekolah 

dasar mengenal dan melestarikan keunikan daerah tempat tinggalnya. 

2. Mendeskripsikan keefektifan pembelajaran dengan menggunakan modul 

pengembangan berbasis potensi daerah Trenggalek untuk siswa kelas IV 

semester II sekolah dasar. 

3. Mendeskripsikan kemenarikan modul pengembangan berbasis potensi daerah 

Trenggalek untuk siswa kelas IV semester II sekolah dasar. 



7 

 

4. Mendeskripsikan kevalidan modul pengembangan berbasis potensi daerah 

Trenggalek untuk siswa kelas IV semester II sekolah dasar. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan yaitu 

modul tematik untuk siswa dan buku panduan untuk guru. Produk pengembangan 

modul tematik ini dihasilkan memuat potensi daerah Trenggalek. Produk yang 

dikembangkan diharapkan sesuai dengan tujuan yang menggunakan subtema 

keunikan daerah tempat tinggalku untuk siswa kelas IV semester II. Buku modul 

yang akan dikembangkan merupakan modul bagian. Modul ini akan terdiri 4 

bagian. Beberapa spesifikasi dari produk yang nantinya akan ada pada modul 

pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Buku Panduan Guru (Bagian 1) 

a. Konten Buku Panduan Guru 

Modul bagian 1 berisikan rangkuman materi yang dibuat secara terkait 

dengan mata pelajaran PPKn, bahasa indonesia, ilmu pengetahuan alam (IPA), 

ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan seni budaya dan prakarya (SBdP). Modul 

bagian 1 pada buku panduan guru berisikan 6 pembelajaran yaitu pada 

pembelajaran 1 tentang sejarah berdirinya daerah Trenggalek, pembelajaran 2 

tentang ragam kesenian daerah Trenggalek, pembelajaran 3 tentang kegiatan 

ekonomi masyarakat Trenggalek, pembelajaran 4 tentang letak geografis daerah 

Trenggalek, pembelajaran 5 tentang ragam gerakan tari khas daerah Trenggalek, 

dan pembelajaran 6 tentang tempat wisata yang ada di daerah Trenggalek. 
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b. Konstruk Buku Panduan Guru 

1) Bahasa yang digunakan yaitu formal dan sesuai dengan PUEBI. 

2) Isi buku panduan guru pada modul disusun dalam bentuk print out / cetak. 

3) Petunjuk untuk guru berisi panduan-panduan bagi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran menggunakan modul tematik. Komponen dari buku panduan 

guru yaitu (1) kata pengantar, (2) daftar isi, (3) pendahuluan, (4) informasi isi 

modul, (5) petunjuk khusus, (6) pedoman penilaian LKPD dan soal tes, (7) 

peta subtema, (8) silabus, dan (9) materi buku guru berisikan tujuan 

pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. 

4) Penulisan pada buku panduan guru diketik dengan menggunakan font jenis 

Times New Roman. 

5) Buku panduan guru menggunakan ukuran A4 (21 x 29,6 cm), cover depan 

yang digunakan menampilkan ilustrasi guru sedang mengajar. 

2. Modul Siswa (Bagian 2, 3, dan 4) 

a. Konten pada Modul Siswa 

1) Materi (Bagian 2) 

Modul bagian 2 berisikan rangkuman materi yang dibuat secara terkait 

dengan mata pelajaran PPKn, bahasa indonesia, ilmu pengetahuan alam (IPA), 

ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan seni budaya dan prakarya (SBdP). Modul 

bagian 2 pada modul siswa berisikan 6 pembelajaran yaitu pada pembelajaran 1 

tentang sejarah berdirinya daerah Trenggalek, pembelajaran 2 tentang ragam 

kesenian daerah Trenggalek, pembelajaran 3 tentang kegiatan ekonomi 

masyarakat Trenggalek, pembelajaran 4 tentang letak geografis daerah 

Trenggalek, pembelajaran 5 tentang ragam gerakan tari khas daerah Trenggalek, 
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dan pembelajaran 6 tentang tempat wisata yang ada di daerah Trenggalek. 

Rangkuman materi yang dibuat sesuai dengan potensi daerah Trenggalek disertai 

dengan gambar nyata yang dapat menunjang pembelajaran sehingga siswa lebih 

bersemangat dalam belajar. 

2) Kegiatan Aktivitas Siswa (Bagian 3) 

Modul bagian 3 berisikan kegiatan siswa setelah membaca materi pada 

bagian 2, yaitu siswa diajak untuk melakukan kegiatan secara individu. Kegiatan 

yang terdapat pada modul ini berfungsi untuk mengetahui pemahaman siswa 

terkait dengan subtema keunikan daerah tempat tinggalku berbasis potensi daerah 

Trenggalek. 

3) Soal Tes untuk Melihat Nilai Hasil (Bagian 4) 

Modul bagian 4 berisikan soal-soal tes yang relevan dengan pembelajaran. 

Pemilihan soal tes pada bagian 4 ini disesuaikan dengan rangkuman materi yang 

terdapat pada modul bagian 2. Lembar tes ini akan diperoleh nilai hasil belajar 

siswa dan melihat keterlaksanaan produk modul yang dikembangkan. 

b. Konstruk pada Modul Siswa 

Bagian ini berisikan petunjuk (1) data diri siswa, (2) kata pengantar, (3) daftar 

isi, (4) petunjuk penggunaan modul, (5) petunjuk bagian-bagian modul, (6) uraian 

materi, (7) lembar kerja siswa, (8) soal tes beserta panduan penilaian, (9) 

glosarium, dan (10) kunci jawaban. Bahasa yang digunakan pada modul siswa 

menggunakan font jenis Comic Sans MS, dicetak dengan menggunakan kertas A4 

berukuran 21 x 29,7 mm, dan gambar pada materi di modul dirancang dengan 

gambar yang nyata bukan kartun, hal ini dimaksudkan agar modul dirancang 
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untuk menghasilkan kesan keaslian. Cover yang digunakan berupa ilustrasi siswa 

yang sedang belajar dengan guru. 

  

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan modul dengan subtema keunikan daerah tempat tinggalku 

kelas IV semester II diharapkan dapat membantu proses belajar mengajar. 

Pengembangan modul ini akan diuji coba pada 1 sekolah dasar yang ada di 

Trenggalek, yaitu di SDN 2 Pringapus Trenggalek. Modul ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. 

1. Bagi Siswa 

Produk modul dengan subtema keunikan daerah tempat tinggalku dapat 

dijadikan sumber belajar bagi siswa untuk mengetahui keunggulan lokal yang ada 

di daerahnya. Keunggulan lokal tersebut meliputi sejarah, ragam kesenian, 

kegiatan ekonomi masyarakat, letak geografis, raga gerak tari khas, serta tempat 

wisata yang ada di daerahnya. Modul ini diharapkan dapat membantu siswa 

mengenal potensi daerah Trenggalek dan menimbulkan rasa bangga terhadap 

keunikan daerah tempat tinggalnya. 

2. Bagi Guru 

Produk modul yang dibuat diharapkan sebagai acuan guru untuk 

mengembangkan bahan ajar tematik, selain itu dapat dijadikan alternatif guru 

sebagai bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan lingkungan 

tempat tinggal siswa. 
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3. Bagi Sekolah 

Produk modul diharapkan dapat menambah referensi sumber belajar di 

perpustakaan sekolah dasar yang ada di daerah Trenggalek. Modul dengan 

subtema keunikan daerah tempat tinggalku dapat digunakan untuk kelas IV 

semester II mendatang, agar siswa dapat menambah wawasan tentang potensi 

daerah tempat tinggalnya. 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan informasi tentang 

pengembangan modul yang mengambil potensi daerah Trenggalek. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi didalam penelitian dan pengembangan merupakan landasarn pijak 

untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran 

pemilihan model serta prosedur pengembangannya (Pedoman Penulisan Skripsi, 

2017:5). Berdasarkan definisi tersebut, maka asumsi dalam pengembangan 

sebagai berikut : 

1. Siswa sudah dapat membaca dengan lancar sehingga bisa mengerti hal-hal 

yang harus dilakukan siswa ketika mengerjakan modul. 

2. Model Borg and Gall sesuai untuk mengembangkan produk modul tematik 

dengan subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. 

3. Pembelajaran pada modul disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan 

lingkungan tempat tinggal siswa. 
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Selain memerlukan asumsi, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dari 

produk yang dihasilkan. Pedoman penulisan skripsi (2017:5) menyatakan bahwa 

keterbatasan penelitian dan pengembangan mengungkapkan keterbatasan dari 

produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, khusunya 

untuk konteks masalah yang lebih luas. Keterbatasan penelitian dan 

pengembangan sebagai berikut : 

1. Pengembangan modul pembelajaran tematik ini hanya dilakukan pada siswa 

kelas IV semester II di SDN 2 Pringapus Trenggalek. 

2. Pengembangan modul pembelajaran tematik hanya pada satu subtema yaitu 

Keunikan Daerah Tempat Tinggalku subtema dua pada tema delapan Tempat 

Tinggalku. 

3. Pengembangan materi hanya membahas aspek sejarah daerah Trenggalek, 

ragam kesenian, kegiatan ekonomi masyarakat, letak geografis, ragam 

gerakan tari khas daerah Trenggalek, dan tempat wisata yang ada di daerah 

Trenggalek. 

4. Muatan pelajaran yang digunakan yaitu PPKn, bahasa indonesia, ilmu 

pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan seni budaya dan 

prakarya (SBdP). 

5. Dokumentasi produk modul pembelajaran bersumber dari internet dan 

dokumentasi pribadi. 

6. Produk modul pembelajaran berupa bahan cetak berbentuk modul. 

7. Produk modul dirancang sesuai dengan kurikulum 2013. 
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G. Definisi Operasional 

Definisi operasioanal pada penelitian pengembangan modul pembelajaran 

yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu model penelitian yang 

terdapat proses mengembangkan dan menguji kelayakan keefektifan suatu 

produk dengan kriteria yang disesuaikan dengan produk yang dihasilkan. 

2. Bahan ajar merupakan seperangkat sarana pembelajaran yang disusun secara 

sistematis untuk menyampaikan materi pembelajaran yang mudah dipahami 

siswa agar tercapainya kompetensi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

3. Modul pembelajaran merupakan suatu unit pembelajaran yang disusun secara 

sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, serta lingkungan 

tempat tinggal siswa, sehingga membantu kegiatan belajar siswa secara 

mandiri agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

4. Keunggulan lokal atau potensi daerah merupakan keseluruhan yang ada pada 

ciri khas daerah tersebut dapat berupa kekayaan alam yang dapat 

dimanfaatkan manusia. Keunggulan lokal atau potensi daerah dapat berupa 

sejarah, ragam kesenian, kegiatan ekonomi, letak geografis, ragam gerak tari, 

dan tempat wisata. 

5. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu dengan mengaitkan 

beberapa mata pelajaran untuk mengeksplor pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap baru sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa 

untuk berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. 


