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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Menurut Belawati (2013:11) menyatakan bahwa, bahan ajar merupakan 

bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun sistematis, yang digunakan guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Widodo & Jasmin (2008:40) 

menyatakan bahwa, bahan ajar merupakan seperangkat saranan pembelajaran 

yang berisi materi, metode, batasan, dan cara mengevaluasi pembelajaran agar 

tercapainya kompetensi yang didesain secara sistematis dan menarik. Sedangkan 

menurut Estiningtyas (2017:20) menyatakan bahwa, bahan ajar merupakan sarana 

yang disusun untuk menyampaikan materi pembelajaran yang mudah dipahami 

dan dapat menumbuhkan minat siswa untuk menggunakan atau membacanya, 

sehingga siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Fungsi Bahan Ajar 

Menurut Prastowo (dalam Wahyulina, 2015:19) menyatakan bahwa, fungsi 

bahan ajar yaitu sebagai berikut : 

a. Bagi Guru 

Fungsi bahan ajar bagi guru yaitu untuk menghemat waktu dalam proses 

pembelajaran dan sebagai pedoman sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil 

belajar siswa, selain itu bahan ajar dapat meningkatkan proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan interaktif. 
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b. Bagi Siswa 

Fungsi bahan ajar bagi siswa yaitu agar siswa dapat belajar sesuai waktu dan 

tempat yang diinginkan, selain itu bahan ajar membantu potensi siswa untuk 

menjadi pelajar yang mandiri san sebagai pedoman siswa dalam proses 

pembelajaran. 

3. Pengertian Modul 

Menurut Nasution (2010:205) menyatakan bahwa, modul merupakan satu 

kesatuan unit lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian belajar 

yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan 

secara khusus dan jelas. Menurut Muslich (2010:128) menyatakan bahwa, modul 

merupakan suatu proses pembelajaran tentang suatu satuan bahasan yang disusun 

secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh siswa dan disertai 

pedoman buku untuk guru. Sedangkan menurut Winkel (2004:472) menyatakan 

bahwa, modul pembelajaran merupakan satuan program belajar mengajar yang 

terkecil dan dipelajari oleh siswa sendiri secara perseorangan atau diajarkan oleh 

siswa kepada dirinya sendiri (self-instructional). 

4. Komponen Modul 

Menurut Amin, dkk (2006:25) menyebutkan bahwa, beberapa komponen 

yang ada pada modul, yaitu: (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. Sedangkan menurut Muslich 

(2010:129) menyatakan bahwa, komponen modul yaitu: (1) lembar kegiatan 

peserta didik, (2) lembar kerja, (3) kunci lembar kerja, (4) lembar soal, (5) lembar 

jawaban, dan (6) kunci jawaban. Pada umumnya modul terdiri atas beberapa 
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komponen yaitu lembar kegiatan siswa, lembar kerja, kunci lembar kerja, lembar 

soal, lembar jawaban, dan kunci jawaban (Mulyasa, 2010:44). 

5. Pengertian Potensi Keunggulan Lokal 

Keunggulan lokal yang ada pada setiap daerah haruslah dikembangkan sesuai 

dengan potensi daerah masing-masing, dan mengetahui ciri khas yang terdapat 

pada daerah yang ditempati. Menurut Ahmadi (2012:1) menyatakan bahwa, 

keunggulan lokal merupakan segala sesuatu yang berciri khas kedaerahan yang 

mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi, komunikasi, dan ekologi. 

Sedangkan menurut Dedi Dwitagama (dalam Ahmadi, 2012:1) menyatakan 

bahwa, keunggulan lokal merupakan hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, 

pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia yang menjadikan 

keunggulan di daerahnya. 

6. Tujuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 

Menurut Ahmadi (2012:10) menyatakan bahwa, tujuan adanya pendidikan 

berbasis keunggulan lokal adalah agar siswa mengetahui keunggulan lokal daerah 

dimana siswa tinggal, memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan 

keunggulan lokal daerah tersebut, kemudian siswa mampu mengolah sumber daya 

alam, terlibat dalam pelayanan atau jasa atau kegiatan lain yang berkaitan dengan 

keunggulan lokal, sehingga memperolah penghasilan dan melestarikan budaya 

atau tadisi maupun sumber daya yang menjadi keunggulan di daerah tersebut. 
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7. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu dengan mengaitkan 

beberapa mata pelajaran untuk mengeksplor pengetahuan, keterampilan, atau 

sikap baru sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa untuk 

berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Menurut Sutirjo&Mamik (2004:6) 

menyatakan bahwa, pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk 

mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta 

pemikiran yang kreatif. Sedangkan menurut Majid (2014:85) pembelajaran 

tematik merupakan pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek 

baik dalam intramata pelajaran maupun antar-mata pelajaran, dengan adanya 

pemaduan itu peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

secara utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi siswa. 

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang 

kreatif untuk berinteraksi dengan informasi dan lingkungan, sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. 

8. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Menurut Kunandar (2007:315), menyatakan bahwa, pembelajaran tematik 

memiliki kelebihan yaitu sebagai berikut : 

a. Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan siswa. 

b. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 

c. Hasil belajar dapat bertahan lama, karena lebih berkesan dan bermakna. 
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d. Mengembangkan keterampilan berpikir siswa sesuai dengan persoalan yang 

dihadapi. 

e. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. 

f. Memiliki sikap toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang 

lain. 

g. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang 

dihadapi dalam lingkungan siswa. 

Sedangkan menurut Puskur (dalam Majid, 2014:93) menyatakan bahwa, 

kelemahan pembelajaran tematik sebagai berikut : 

a. Aspek Guru 

Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan 

metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas 

dan mengembangkan materi. Secara akademik, guru dituntut untuk terus 

menggali informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang 

akan diajarkan dan banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak 

terfokus pada bidang kajian tertantu saja. Tanpa kondisi ini, pembelajaran 

terpadu akan sulit terwujud. 

b. Aspek Siswa 

Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar siswa yang relatif baik, 

baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Hal ini terjadi 

karena model pembelajaran terpadu menekankan pada kemampuan analitis 

(mengurai), kemampuan asosiatif (menghubung-hubungkan), kemampuan 

eksploratif dan elaboratif (menemukan dan menggali). Jika kondisi ini tidak 

dimiliki, penerapan model pembelajaran terpadu ini sangat sulit dilaksanakan. 
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c. Aspek Sarana dan Sumber Pembelajaran 

Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang 

cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Semua ini akan 

menunjang, memperkaya, dan mempermudah pengembangan wawasan. Jika 

sarana ini tidak dipenuhi, penerapan pembelajaran terpadu juga akan 

terhambat. 

d. Aspek Kurikulum 

Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman 

siswa (bukan pada pencapaian target penyampaian materi). Guru perlu diberi 

kewenangan dalam mengembangkan materi, metode, penilaian keberhasilan 

pembelajaran siswa. 

e. Aspek Penilaian 

Pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh 

(komprehensif), yaitu menetapkan keberhasilan belajar siswa dari beberapa 

bidang kajian terkait yang dipadukan. Guru selain dituntut untuk 

menyediakan teknik dan prosedur pelaksanaan penilaian dan pengukuran 

yang komprehensif, juga dituntut untuk berkoordinasi dengan guru lain jika 

materi pelajaran berasal dari guru yang berbeda. 

9. Model-model Pembelajaran Tematik 

Menurut Majid (2014:76) menyatakan bahwa, ada tiga pembelajaran tematik 

yang dipilih dan dikembangkan, yaitu : 

a. Model Keterhubungan (Connected) merupakan model pembelajaran yang 

secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep 

yang lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan 
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keterampilan yang lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan 

tugas-tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, bahkan ide-ide yang 

dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada 

semester berikutnya didalam satu bidang studi. 

b. Model Jaring Laba-laba (Webbed) merupakan model pembelajaran terpadu 

menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai 

dengan menentukan tema. Tema bisa ditetapkan dengan negoisasi antara guru 

dan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema 

disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya 

dengan bidang-bidang studi, dari sub-sub tema ini dikembangkan aktivitas 

belajar yang harus dilakukan siswa. 

c. Model Keterpaduan (Integrated) merupakan model pembelajaran terpadu 

yang menggunakan pendekatan antar-bidang studi. Model ini diusahakan 

dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas 

kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, sikap yang saling tumpang 

tindih didalam beberapa bidang studi. Model keterpaduan ini berkaitan dan 

tumpang tindih merupakan hal yang terakhir yang ingin dicapai dan dipilih 

oleh guru dalam tahap perencanaan program. 

d. Model pembelajaran tematik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan Model Keterpaduan (Integrated) yaitu pemaduan sejumlah 

topik dari mata pelajaran yang berbeda, namun esensinya sama dalam topik 

tertentu dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan 

keterampilan, konsep, sikap yang saling tumpang tindih didalam beberapa 

bidang studi. 
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10. Prosedur Pengembangan Modul Berbasis Potensi Daerah Trenggalek 

dengan Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Prosedur pembuatan modul pengembangan berbasis potensi daerah 

Trenggalek dengan subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku adalah sebagai 

berikut : 

a. Langkah pertama berupa analisis kebutuhan, karakteristik, dan lingkungan 

tempat tinggal siswa. 

b. Perencanaan berupa menetapkan subtema yang sesuai yaitu “Keunikan 

Daerah Tempat Tinggalku”. 

c. Menyusun jaring-jaring Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Berpotensi Daerah Trenggalek. Subtema ini akan dibagi dalam Pembelajaran 

1, Sejarah Berdirinya Daerah Trenggalek. Pembelajaran 2, Ragam Kesenian 

Daerah Trenggalek. Pembelajaran 3, Kegiatan Ekonomi Daerah Trenggalek. 

Pembelajaran 4, Letak Geografis Daerah Trenggalek. Pembelajaran 5, 

Ragam Gerak Tari Daerah Trenggalek. Pembelajaran 6, Tempat wisata 

Daerah Trenggalek. 

d. Membuat silabus yang disesuaikan dengan pemetaan jaring-jaring subtema 

yang telah dibuat. Silabus tersebut membahas 4 muatan pelajaran yaitu PPKn, 

Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS), dan Seni Budaya dan Prakarya (SBdP). Silabus yang dibuat sebanyak 6 

pembelajaran atau sesuai dengan buku siswa pada subtema 2 Keunikan 

Daerah Tempat Tinggalku kelas IV semester II. Silabus yang dibuat memuat 

Kompetensi Dasar (KD) yang akan diajarkan kepada siswa kelas IV, 

kemudian dikembangkan menjadi beberapa indikator yang sesuai dengan 
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daerah tempat tinggal siswa. Selain itu, pada silabus terdapat media 

pembelajaran, sumber belajar, dan instrumen penilaian. 

e. Membuat tujuan pembelajaran dengan memperhatikan ABCD (Audience, 

Behavior, Conditions, dan Degree). 

f. Membuat modul berbasis potensi daerah Trenggalek tersusun dengan melihat 

pemetaan subtema yang sudah dibuat, kemudian menentukan teks bacaan 

yang layak untuk dibaca siswa sekolah dasar. Teks bacaan dibuat dengan 

mengaitkan lingkungan siswa yang ada di daerah Trenggalek. Teks bacaan ini 

terdiri dari muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu 

Pengethuan Sosial (IPS). Pada muatan pelajaran PPKn lebih menekankan 

pada sikap siswa terhadap daerah tempat tinggal. Sedangkan pada muatan 

Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) menekankan pada ragam kesenian daerah 

Trenggalek. 

g. Sebelum diuji coba pada siswa kelas IV, terlebih dahulu memvalidasi modul 

pengembangan pada ahli materi, ahli bahasa, dan ahli desain produk. 

h. Setelah mendapatkan revisi dari ahli materi, ahli bahasa, dan ahli desain 

produk, maka produk siap uji coba skala terbatas dalam 1 kelas di SDN 2 

Pringapus yang berjumlah 10 siswa. 

i. Uji skala terbatas ini akan mendapat beberapa revisi dari siswa kelas IV, 

kemudian akan dilakukan revisi kedua. 

j. Setelah itu produk modul pengembangan dengan subtema Keunikan Daerah 

Tempat Tinggalku kelas IV semester II siap untuk dijadikan uji coba 

lapangan yang akan dilakukan di SDN 2 Pringapus dengan 10 siswa dan di 

SD-SMP Negeri 1 Atap 3 Dongko Trenggalek dengan 17 siswa. 
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11. Kompetensi Dasar dan Materi yang digunakan dalam Pengembangan 

Modul Berbasis Potensi Daerah Trenggalek dengan Subtema Keunikan 

Daerah Tempat Tinggalku 

Kompetensi Dasar (KD) dan materi yang digunakan pada setiap pembelajaran 

dalam modul pengembangan berbasis potensi daerah Trenggalek dengan subtema 

Keunikan Daerah Tempat Tinggalku dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Pembelajaran 1, membahas tentang Sejarah Berdirinya Daerah Trenggalek. 

Pada materi tersebut menggunakan 2 muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) dan Bahasa Indonesia. Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan 

dalam muatan tersebut yaitu : 

1) Kompetensi Dasar (KD) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) : 

3.4 Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan 

sekitar. 

4.4 Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. 

2) Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Indonesia : 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.9 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

b. Pembelajaran 2, membahas tentang Ragam Kesenian Daerah Trenggalek. 

Pada materi tersebut menggunakan 3 muatan pelajaran yaitu Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya dan Prakarya 

(SBdP). Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan dalam muatan tersebut 

yaitu : 

1) Kompetensi Dasar (KD) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) : 
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3.4 Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan 

sekitar. 

4.4 Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. 

2) Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Indonesia : 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.9 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

3) Kompetensi Dasar (KD) Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) : 

3.3 Mengetahui gerak tari kreasi daerah. 

4.3 Meragakan gerak tari kreasi daerah. 

c. Pembelajaran 3, membahas tentang Kegiatan Ekonomi Daerah Trenggalek. 

Pada materi tersebut menggunakan 3 muatan pelajaran yaitu PPKn, Bahasa 

Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kompetensi Dasar (KD) yang 

digunakan dalam muatan tersebut yaitu : 

1) Kompetensi Dasar (KD) PPKn : 

3.3 Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.3 Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Indonesia : 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.9 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

3) Kompetensi Dasar (KD) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) : 
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3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya 

dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya 

di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

d. Pembelajaran 4, membahas tentang Letak Geografis Daerah Trenggalek. 

Pada materi tersebut menggunakan 3 muatan pelajaran yaitu PPKn, Bahasa 

Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kompetensi Dasar (KD) yang 

digunakan dalam muatan tersebut yaitu : 

1) Kompetensi Dasar (KD) PPKn : 

3.3 Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.3 Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Indonesia : 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.9 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

3) Kompetensi Dasar (KD) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) : 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 
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4.3 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya 

dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya 

di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

e. Pembelajaran 5, membahas tentang Ragam Gerak Tari Khas Daerah 

Trenggalek. Pada materi tersebut menggunakan 3 muatan pelajaran yaitu 

PPKn, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya dan Prakarya (SBdP). Kompetensi 

Dasar (KD) yang digunakan dalam muatan tersebut yaitu : 

1) Kompetensi Dasar (KD) PPKn : 

3.3 Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.3 Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Indonesia : 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.9 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

3) Kompetensi Dasar (KD) Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) : 

3.3 Mengetahui gerak tari kreasi daerah. 

4.3 Meragakan gerak tari kreasi daerah. 

f. Pembelajaran 6, membahas tentang Tempat wisata Daerah Trenggalek. Pada 

materi tersebut menggunakan 2 muatan pelajaran yaitu Seni Budaya dan 

Prakarya (SBdP) dan Bahasa Indonesia. Kompetensi Dasar (KD) yang 

digunakan dalam muatan tersebut yaitu : 

1) Kompetensi Dasar (KD) Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) : 
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3.3 Mengetahui gerak tari kreasi daerah. 

4.3 Meragakan gerak tari kreasi daerah. 

2) Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Indonesia : 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.9 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Adanya penelitian terdahulu serta bukti empiris dari masing-masing variabel, 

maka dapat memberikan referensi dan wawasan untuk melakukan penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu satu sama lain berbeda dalam 

cara penyajian, maupun produk dan isi yang dihasilkan. Berikut ini paparan 

peneliti terdahulu yang melandasi pembuatan penelitian. 

Kardiana Metha Rozhana yang berjudul Pengembangan Modul Tema 

Indahnya Negeriku Berbasis Potensi Daerah Malang Kelas IV Sekolah Dasar 

menghasilkan produk berupa modul berbasis Daerah Malang dengan 

menunjukkan bahwa aspek isi/materi berkualifikasi sangat layak dan dapat 

diimplementasikan (88,3%), aspek uji bahasa menunjukkan bahwa aspek bahasa 

berkualifikasi sangat layak dan dapat diimplementasikan (96,4%), aspek uji 

desain menunjukkan bahwa desain berkualifikasi layak dan dapat 

diimplementasikan (73,4%), aspek uji kepraktisan bahwa sangat layak dan dapat 

diimplementasikan (92,4%), dan uji keefektifan menunjukkan bahwa keefektifan 

menunjukkan kategori efektif (84,7%). Hal ini menunjukkan produk modul yang 

dikembangkan telah memenuhi komponen kelayakan. 
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Ina Agustin yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis 

Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar (Studi 

pada Siswa Kelas IV SDN Sokosari 1 Tuban) mendapatkan hasil tingkat 

kevalidan dari kedua produk yaitu modul tematik dan buku guru oleh ahli materi 

adalah 76% dan kevalidan desain pembelajaran adalah 69% tingkat kevalidan 

bahan ajar masuk ke dalam kualifikasi cukup valid/layak dan diharuskan revisi 

kecil. Rekapitulasi keefektifan produk dari hasil perolehan aktivitas belajar siswa 

mencapai skor 80%, persentase ini menunjukkan aktivitas belajar siswa tergolong 

sangat aktif. Indikator  hasil belajar siswa menunjukkan hasil perolehan sebesar 

100% siswa mencapai skor ≥ 70 dari 100. Hasil presentase keefektifan produk 

dapat dikatakan bahwa bahan ajar tematik efektif untuk digunakan dan telah 

memenuhi unsur keterterapan untuk digunakan dalam pembelajaran. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pengembangan Modul 

Pemb. 4 

Letak 

Geografis 

Daerah 

Trenggalek 

Kenyataan: 

 Pembelajaran kurang melihat 

karakteristik, kebutuhan, dan 

lingkungan tempat tinggal siswa  

 Guru cenderung berorientasi pada 

buku paket pemerintah  

 Pembelajaran menampilkan potensi 

di Indonesia secara keseluruhan  

 Materi yang terdapat pada buku 

paket perlu dikembangkan 

Sumber : 

Observasi awal di SDN 2 Pringapus 

Trenggalek, 16 Oktober 2017 

Ideal: 

 Pembelajaran harus melihat karakteristik, 

kebutuhan, dan lingkungan tempat tinggal 

siswa  

 Hendaknya guru menggunakan sumber lain 

untuk menunjang pengetahuan siswa 

 Pembelajaran dimulai dari daerah tempat 

tinggal siswa 

 Memperbaiki perkembangan kognitif siswa 

Sumber : 

Rozhana, M. 2016. Pengembangan Modul Tema 

Indahnya Negeriku Berbasis Potensi  Daerah 

Malang Kelas IV SD. Jurnal Pendidikan: Jurusan 

PGSD FIP UNESA, 8 (1): 11-19. 
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Produk Modul Berbasis Potensi Daerah Trenggalek dengan Subtema 

Keunikan Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV Semester II 

Modul pembelajaran tematik berbasis potensi daerah Trenggalek 

yang memiliki kemenarikan, keefektifan, keterlaksanaan, dan 

kevalidan agar siswa kelas IV sekolah dasar mengenal dan 

melestarikan keunikan daerah tempat tinggalnya 
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