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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Pembelajaran tematik dikembangkan untuk menciptakan sebuah 

pembelajaran yang dimana siswa mampu berperan dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran 

terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu sistem pembelajaran untuk 

menguatkan siswa, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Abdul Majid 

(2014:86) menyatakan bahwa pembelajaran tematik menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran yang bertujuan agar siswa mencari, 

mengeksplorasi dan menemukan konsep. Dalam pembelajaran tematik guru 

berperan sebagai fasilitator untuk membuat siswa lebih aktif untuk membentuk 

kegiatan pembelajaran yang kontekstual.  

Menurut Nurhadi (2003:4) menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual 

mendorong siswa agar turut serta dalam kegiatan baik di keluarga, sekolah dan 

lingkungan masyarakat. Lingkungan sekitar siswa mampu memberikan 

pemahaman yang bersifat operasional konkret. Sehingga menurut Johnson 

(2002:24) mengatakan bahwa pembelajaran kontesktual memungkinkan siswa 

untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-

hari untuk menemukan makna. Tujuan dari pembelajaran kontekstual adalah 

membentuk siswa agar  lebih aktif dalam kegiatan belajar dengan menggunakan 

lingkungan sekitar atau kearifan lokal. 

Penggunaan kearifan lokal sebagai materi pembelajaran lebih tersusun dan 

tertuju pada lingkungan sekitar siswa. Kearifan lokal merupakan 
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kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat tertentu yang mengandung 

unsur budaya yang tinggi. Sumarmi dan Amirudin (2014:1) mengatakan bahwa 

kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat 

untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem 

kepercayaan, norma, budaya, dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang 

dianut dalam jangka waktu yang lama. Menurut Sufia (2016:726-731) kearifan 

lokal juga meninjau kondisi lingkungan, sesuai dengan kebutuhan, kepercayaan 

yang telah turun-temurun dan sulit untuk dihilangkan. Dengan demikian, kearifan 

lokal merupakan suatu ciri khas yang menjadikan daerah tersebut berbeda dengan 

daerah lainnya. Sehingga kearifan lokal Kota Balikpapan dapat dijadikan sebagai 

materi untuk bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik lingkungan sekitar. 

Menurut Prastowo (2011:32) mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah 

bahan yang sudah secara aktual dirancang secara sadar dan sistematis untuk 

pencapaian kompetensi peserta didik secara utuh dalam kegiatan pembelajaran. 

Sehingga bahan ajar bertujuan mempermudah menyampaian materi yang akan 

diajarkan sesuai dengan kompetensi yang dicapai. Menurut Prastowo (2011:17) 

mengungkapkan bahwa bahan ajar tersusun atas beberapa bentuk, misalnya buku 

teks, modul, handout, LKS, model, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif, dan 

sebagainya. Dengan berbagai bentuk bahan ajar memotivasi siswa dan 

mendukung komptensi yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Bahan 

ajar yang sering digunakan adalah buku teks di antara seluruh bahan ajar lainnya. 

Menurut Bacon dan Tarigan (2009:12) menyatakan bahwa buku teks 

sebagai buku yang dirancang untuk kegiatan pembelajaran di kelas dan disusun 

secara sistematis oleh para ahli bidang yang bertujuan untuk sumber belajar siswa. 
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Materi yang dimuat dalam buku teks didapat melalui berbagai macam cara, 

misalnya dari pengamatan, pengalaman dan lingkungan sekitar. Menurut 

Surahman (2010:4) menyatakan bahwa buku teks dapat di katakan sebagai sumber 

bacaan yang berfungsi sebagai sumber belajar dalam bentuk cetak. Dengan 

demikian buku teks sangat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran, baik untuk 

guru maupun siswa. Materi yang telah disusun dengan sistematis dengan 

mengaitkan lingkungan sekitar dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 

Berdasarkan ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa buku teks dapat 

digunakan untuk melengkapi sarana pengajaran dan mudah dimengerti oleh guru 

serta siswa. Buku teks sebagai buku pelajaran yang memuat materi dengan 

menggunakan kearifan lokal Kota Balikpapan bertujuan agar siswa lebih 

mengenal kebudayaan yang terdapat di lingkungan sekitar. Selain itu, sumber 

pembelajaran yang telah digunakan oleh sekolah berupa buku teks yang di 

terbitkan oleh KEMENDIKBUD tahun 2017. Terdapat buku guru (BG) dan buku 

siswa (BS) yang bersifat nasional, buku teks tersebut menggunakan materi 

pembelajaran mengenai kebudayaan Indonesia. Sedangkan, karakteristik 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan keadaan 

lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. SD Negeri 014 Balikpapan Utara 

memiliki banyak keunggulan, seperti tempat yang stategis dan lingkungan sekitar 

yang mendukung untuk dijadikan sebagai sumber materi pembelajaran.  

Berdasarkan analisis kebutuhan hasil wawancara yang telah dilakukan 

dengan guru kelas IV di SD Negeri 014 Balikpapan Utara pada tanggal 20 

Oktober 2018 kesimpulan yang didapat data mengenai bahan ajar yang digunakan 

pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas masih kurang. SD Negeri 014 
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Balikpapan Utara menggunakan Kurikulum 2013 di kelas I dan IV sedangkan 

kelas II, III, V, dan VI menggunakan kurikulum KTSP. Bahan ajar yang 

digunakan adalah buku pendamping seperti LKS dan buku teks tema serta 

pembelajaran masih belum mengaitkan keadaan lingkungan sekitar. Buku teks 

yang digunakan di kelas IV adalah buku teks yang memiliki materi bersifat 

nasional. Harapan dari guru kelas IV SD Negeri 014 Balikpapan Utara adalah 

tersedia bahan ajar yang dapat dikaitkan serta berhubungan langsung dengan 

keadaan dan situasi lingkungan sekitar. Pembelajaran lebih memperluas wawasan 

siswa dengan cara mengenal, memahami, dan menyimpulkan materi pelajaran. 

Kegiatan pengembangan khusus untuk bahan ajar akan digunakan oleh siswa.  

Sesuai dengan permasalahan di sekolah, maka perlu adanya 

pengembangan bahan ajar berupa buku teks menggunakan kearifan lokal. 

Pengembangan buku teks sebagai bahan ajar ini diharapkan mampu memberikan 

alternatif baru bagi guru dan siswa. Kearifan lokal Kota Balikpapan akan 

digunakan sebagai materi pelajaran dalam buku teks.  

Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Tyas Deviana 

(2014) menyatakan bahwa kebutuhan pengembangan modul pembelajaran 

berbasis kearifan lokal dapat digunakan sebagai bahan ajar yang mengaitkan 

situasi nyata pada kegiatan pembelajaran karena memberikan nilai positif untuk 

mengenal serta memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lingkungan 

sekitar. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian dan 

pengembangan dengan judul “Pengembangan Buku Teks Pembelajaran Tematik 

Berbasis Kearifan Lokal Kota Balikpapan Tema 8, Subtema 2 Kelas IV SD”. 
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Karena beracuan pada analisis kebutuhan sekolah yang membutuhkan 

pengembangan buku teks menggunakan kearifan lokal Kota Balikpapan. 

Pengembangan buku teks ini diharapkan mampu memberikan alternatif baru bagi 

guru dan siswa dalam penggunaan bahan ajar pada kegiatan pembelajaran.  

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

dapat dirumuskan adalah : 

1. Bagaimana pengembangan buku teks pembelajaran tematik berbasis kearifan 

lokal kota Balikpapan yang layak pada tema 8 “Daerah Tempat Tinggalku” 

subtema 2 “Keunikan Daerah Tempat Tinggalku” untuk kelas IV SD ? 

2. Apakah pengembangan  

3.  

4. buku teks pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal kota Balikpapan pada 

tema 8 “Daerah Tempat Tinggalku” subtema 2 “Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku” efektif untuk kelas IV SD ? 

C. Tujuan Pengembangan 
 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diterapkan, maka tujuan 

pengembangan bahan ajar ini adalah : 

1. Untuk menghasilkan produk berupa buku teks pembelajaran tematik berbasis 

kearifan lokal kota Balikpapan yang layak pada tema 8 “Daerah Tempat 

Tinggalku” subtema 2 “Keunikan Daerah Tempat Tinggalku” untuk kelas IV 

SD. 
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2. Untuk mengetahui buku teks pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal 

kota Balikpapan pada tema 8 “Daerah Tempat Tinggalku” subtema 2 

“Keunikan Daerah Tempat Tinggalku” efektif untuk kelas IV SD. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 
 

Produk yang dikembangkan berupa buku teks pembelajaran tematik 

berbasis kearifan lokal kota Balikpapan pada tema 8 “Daerah Tempat Tinggalku” 

subtema 2 “Keunikan Daerah Tempat Tinggalku” untuk kelas IV SD yang 

mempunyai spesifikasi atau ciri-ciri produk berupa buku teks dan isi materi : 

1. Buku teks : 

a. Buku teks dicetak berbentuk buku teks tema. 

b. Buku teks menggunakan pendekatan saintifik. 

c. Buku teks memiliki 1 tema, 1 subtema, dan 6 pembelajaran. 

d. Pada pembelajaran 1 mencangkup materi pokok tentang lingkungan 

tempat tinggal diuraikan menjadi beberapa muatan yakni IPA, dan 

Bahasa Indonesia. 

e. Pada pembelajaran 2 mencangkup materi pokok tentang lingkungan 

tempat tinggal diuraikan menjadi beberapa muatan yakni IPA, Bahasa 

Indonesia, dan SBdP. 

f. Pada pembelajaran 3 mencangkup materi pokok tentang lingkungan 

tempat tinggal diuraikan menjadi beberapa muatan yakni PPKn, 

Bahasa Indonesia, dan IPS. 

g. Pada pembelajaran 4 mencangkup materi pokok tentang lingkungan 

tempat tinggal diuraikan menjadi beberapa muatan yakni PPKn, 

Bahasa Indonesia, dan IPS. 
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h. Pada pembelajaran 5 mencangkup materi pokok tentang lingkungan 

tempat tinggal diuraikan menjadi beberapa muatan yakni PPKn, 

Bahasa Indonesia, dan SBdP. 

i. Pada pembelajaran 6 mencangkup materi pokok tentang lingkungan 

tempat tinggal diuraikan menjadi beberapa muatan yakni Bahasa 

Indonesia dan SBdP. 

j. Ukuran yang digunakan adalah kertas standar ISO seri A ukuran A4 

(21 cm × 29,7 cm). 

k. Kertas yang digunakan untuk sampul depan dan belakang adalah jenis 

kertas art cartoon dan kertas yang digunakan untuk isi buku teks 

adalah jenis kertas book paper. 

l. Buku teks terdiri dari 56 lembar, 1 lembar sampul depan, 1 lembar 

halaman sampul, 1 lembar kata pengantar, 2 lembar penjelasan buku 

teks, 1 lembar daftar isi, 50 lembar untuk materi. 

Sedangkan spesifikasi dari segi isi memuat beberapa hal yakni : 

2. Isi Materi : 

a. Buku teks dikembangkan dengan menggunakan kurikulum tematik. 

b. Buku teks memuat 5 mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, PPKn, 

SBdP, IPA, dan IPS 

c. Buku teks memuat materi pada tema 8 “Daerah Tempat Tinggalku” 

subtema 2 “Keunikan Daerah Tempat Tinggalku” pembelajaran 1, 2, 

3, 4, 5, dan 6. 

d. Kompetensi Dasar pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 
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1) 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. 

2) PPKn 

1.3 Mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat, 

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks 

Bhineka Tunggal Ika.  

2.3 Bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di 

masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika.  

3.3 Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu 

dalam kehidupan sehari-hari.  

4.3 Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3) SBdP 

3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada.  

4.2 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi 

rendah nada.  

4) IPS 

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 
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kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai 

provinsi.  

 

5) IPA 

3.4 Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di 

lingkungan sekitar.  

4.4 Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya 

dan gerak.  

e. Buku teks dilengkapi dengan uraian cerita dan gambar serta soal 

evaluasi. 

 

 

Gambar 1.1 Sampul Depan dan Belakang Buku Teks Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan 
Lokal Kota Balikpapan 
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Gambar 1.2 Pembelajaran 1 pada Buku Teks Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal Kota 
Balikpapan 

 
Gambar 1.3 Pembelajaran 2 pada Buku Teks Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal Kota 

Balikpapan 
 

 
Gambar 1.4 Pembelajaran 3 pada Buku Teks Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal Kota 

Balikpapan 
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Gambar 1.5 Pembelajaran 4 pada Buku Teks Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal Kota 

Balikpapan 
 
 

 
Gambar 1.6 Pembelajaran 5 pada Buku Teks Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal Kota 

Balikpapan 
 

 
Gambar 1.7 Pembelajaran 6 pada Buku Teks Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal Kota 

Balikpapan 
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E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 
 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di kelas IV SD Negeri 014 

Balikpapan Utara memperoleh hasil yaitu pada pembelajaran tematik masih 

menggunakan buku yang bersifat nasional sehingga guru belum mengaitkan 

materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar siswa. Dengan demikian 

pembelajaran kontekstual belum dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran. 

Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan buku teks karena buku teks 

pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal kota Balikpapan tema 8 “Daerah 

Tempat Tinggalku” subtema 2 “Keunikan Daerah Tempat Tinggalku” belum 

pernah dikembangkan sebelumnya. Sehingga diharapkan buku ini akan 

memberikan pemahaman untuk mengenal, memahami, dan menyimpulkan materi 

dalam pembelajaran tematik. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 
 
1. Asumsi Pengembangan 

1) Mata pelajaran yang digunakan adalah pembelajaran tematik. 

2) Tema dan subtema yang digunakan adalah Tema 8 “Daerah Tempat 

Tinggalku” subtema 2 “Keunikan Daerah Tempat Tinggalku” 

3) Buku teks tersebut digunakan di kota Balikpapan. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan peneliti terhadap pengembangan buku teks ini adalah : 

1) Buku teks ini hanya digunakan untuk sekolah yang menerapkan 

Kurikulum 2013. 

2) Buku teks tidak diproduksi secara masal, karena penelitian ini 

berhenti dilangkah ke 5 atau evaluasi hasil produk. 
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G. Definisi Operasional 
 
1. Pembelajaran Tematik merupakan sistem proses pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali dan menemukan 

konsep pembelajaran baik secara individu atau kelompok, hal itu akan 

meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pengalaman 

dari hasil interaksi dengan lingkungan sekitar (Abdul Majid, 2014:84). 

2. Buku teks merupakan buku yang dirancang dengan sistematis sebagai 

bahan ajar penunjang guru dan siswa pada kegiatan belajar mengajar serta 

memiliki tujuan tertentu yang terkait dengan pembelajaran (Prastowo, 

2011:166). 

3. Kearifan Lokal merupakan kekayaan suatu daerah yang berupa kegiatan 

ekonomi, fauna khas, buah khas, legenda kota Balikpapan, Lagu khas, dan 

wisata kota Balikpapan yang diwariskan dengan tujuan untuk dilestarikan 

dengan baik agar menjadi suatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar 

(Sufia, 2016:726-731). 

 


