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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Bahan Ajar

a) Pengertian Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan sarana baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak 

tertulis yang dimanfaatkan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Hal itu 

sependapat dengan Majid (2008) yang menyatakan bahwa seperangkat yang berisi 

materi dan disusun terstruktur sehingga terciptanya sebuah lingkungan yang 

memungkinkan bagi peserta didik untuk belajar dengan baik yang disebut sebagai 

bahan ajar. 

Pendapat lain disampaiakan oleh Prastowo (2015), bahan ajar merupakan 

segala bentuk atau bahan yang disusun dengan runtut yang didalamnya 

menyampaikan kompetensi secara utuh yang akan dipahami dan dimiliki oleh 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang dirumuskan sesuai dengan tujuan 

perencanaan pelaksanaan pembelajaran, seperti buku, modul, LKPD dan 

sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa  

bahan ajar berisi tentang informasi-informasi, alat, maupun teks yang disusun 

secara terstruktur dan runtut yang berisi tentang kompetensi dasar yang di 

dalamnya berupa materi untuk mencapi sebuah tujuan pembelajaran dan 

digunakan saat proses pembelajaran. 

b) Jenis-jenis bahan Ajar

Bahan ajar merupakan hasil penggabungan berbagai macam bahan yang 

didapat dari berbagai sumber belajar yang siap diberikan kepada peserta didik 
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untuk digunakan saat pembelajaranyang memiliki bermacam-macam jenis. 

Klasifikasi atau pembagian bahan ajar tersebut dibedakan berdasarkan bentuknya, 

menurut cara kerjanya, serta menurut sifatnya (Prastowo, 2015).  

Berdasarkan bentuknya, bahan ajar dibagi menjadi empat macam (Majid: 

2008) yaitu: 1) Bahan cetak  atau printed yaitu bahan ajar yang disajikan ke dalam 

kertas yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dalam keperluan 

pembelajaran, contohnya berupa modul, LKS (lembar kerja siswa), handout, 

wallchart, leafleat, model/maket, buku, gambar/foto. 2) Bahan ajar audio atau 

dengar yaitu merupakan bahan ajar yang dapat dimainkan atau didengar oleh satu 

orang atau sekelompok orang, misalnya compact disk audio,radio, kaset, dan juga 

piringan hitam. 3) Bahan ajar pandang dengar atau disebut juga sebagai audio 

visualyaitu segala sesuatu berbentuk sinyal radio yang memungkinkan untuk 

dapat dipadukan dengan gambar yang bergerak, seperti film, dan video compact 

disk. 4) Bahan ajar interaktif yaitu perpaduan dari dua atau lebih media yang 

diberi perlakuan sehingga dapat dikendalikan oleh suatu perintah, seperti compact 

disk interaktive. 

Berdasarkan cara kerjanya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi lima 

(Prastowo,2015) yaitu sebagai berikut: 1) Bahan ajar tidak diproyeksikan 

merupakan bahan ajar yang dapat langsung digunakan oleh peserta didik untuk 

dibaca, dilihat dan diamati isinya, seperti foto, diagram, buku, modul, dan 

sebagainya. 2) Bahan ajar diproyeksikan yaitu bahan ajar yang perlu proyektor 

agar dapat dimanfaatkan, contoh: proyeksi komputer, slide ppt,  filmstrip, dan 

sebagainya. 3) Bahan ajar audio yaitu membutuhkan alat perekam seperti tape 

compo, CD player, dan lain-lain untuk menggunakannya, contoh bahan ajar 
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audio: kaset, CD, flash disk, dan sebagaianya. 4) Bahan ajar video yaitu bahan ajar 

yang membutuhkan alat untuk memutar video seperti DVD player, video tape 

player, VCD player, dan sebagainya yang mana bahan ajar ini menyajikan suara 

dan gambar secara bersamaan, contoh bahan ajar ini: video, film, dll. Selanjutnya, 

5) Bahan ajar (media) komputer yakni bahan ajar non cetak yang menggunakan 

komputer atau leptop untuk menampilkan sesuatu untuk dipelajari, contoh: 

computer mediated instruction, dan juga computer based multimedia. 

Berdasarkan sifatnya, bahan ajar dikategorikan menjadi empat macam 

(Prastowo, 2015) yakni 1) Bahan ajar berbasis cetak, misalnya buku, modul, foto 

dari bahan majalah, buku kerja peserta didik, charts, koran, dan lain sebagainya. 

2) Bahan ajar dengan teknologi, misalnya siaran radio, film, siaran televisi, video 

interaktif, dan lain sebagainya. 3) Bahan ajar untuk proyek atau praktik, misalkan 

lembar wawancara, lembar observasi, dan lain-lain. 4) Bahan ajar yang diperlukan 

untuk melakukan interaksi manusia, mislanya telepon, hand phone, dan lain-lain. 

c) Fungsi Bahan Ajar 

Kegitan belajar dan mengajar membutuhkan bahan ajar guna memahami 

semua kompetensi yang akan dicapai secara utuh dan menyeluruh. Hal ini 

sependapat dengan Majid (2008) bahwa penggunaan bahan ajar dalam kegiatan 

pembelajaran berfungsi untuk memberi kesempatan peserta didik untuk 

mempelajari secara sistematis atau runtut kompetensi dan tujuan pembelajaran 

yang ada dalam materi.  
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2. Bahan ajar Modul 

a) Pengertian Modul 

Modul merupakan sebuah bahan ajar yang tersusun secara runtut dan 

sistematis yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Modul 

merupakan sebuah buku yang ditulis bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada peserta didik agar dapat menggunakannya untuk belajar secara mandiri 

tanpa atau dengan adanya bimbingan dari guru (Majid, 2008).  

Penggunaan modul dalam suatu proses pembelajaran, yaituberisi tentang 

suatu pokok bahasan tertentu, disusun secara sitematis atau runtut, operasional 

dan terarah bagi peserta didik serta  dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya 

(Mulyasa, 2008). Sependapat dengan hal itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

modul ini merupakan sebuah buku yang didalamnya memuat kegiatan dan latihan 

yang memungkinkan bagi peserta didik untuk belajar dan mencapai tujuan 

pembelajaran menggunakan soal latihan dan dilihat keberhasilannya melalui soal 

evaluasi dengan memperhatikan penggunaan bahasa yang baik, mudah dipahami, 

dan dilengkapi dengan ilustrasi gambar sehingga dapat dipelajari secara mandiri. 

Berdasarkan bentuknya modul tergolong ke dalam salah satu bahan ajar 

yang berbentuk cetak atau printed, tidak membutuhkan alat proyektor, serta 

berbasis cetak jika dilihat dari sifatnya, seperti pendapat yang disampaikan oleh 

Majid (2008), bahwasannya modul dikelompokkan dengan handout, leafleat, 

buku, model/maket, lembar kerja peserta didik (LKPD), wallchart, foto/gambar. 

b) Karakteristik Modul 

Ciri khas yang terdapat dalam sebuah Modul yaitu a) self instruction 

artinya  keberadaan sebuah modul dimanfaatkan untuk membantu peserta didik 
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untuk mampu belajar secara mandiri dan memperkecil peran guru; karakter yang 

kedua adalah b) self contained artinya di dalam modul terdapat materi yang 

dibutuhkan atau diperlukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran; ketiga 

yaitu c) stand alone artinya jika peserta didik menggunakan modul, maka 

penggunaan modul tidak bergantung pada bahan ajar atau media yang lain; yang 

ke empat d) adaptif artinya modul dapat beradaptasi dan menyesuaikan dengan 

adanya perkembangan iptek; dan yang terakhir e) user friendly berhubungan 

dengan penggunaan bahasa dalam modul, yaitu harus sesuai dengan pemahaman 

peserta didik (Arum,2016). 

c) Unsur-unsur Modul 

Modul merupakan salah satu jenis bahan ajar cetak yang memiliki unsur 

atau komponen pembentuknya. Menurut Prastowo (2015), Modul paling tidak 

harus memiliki unsur yang terdiri dari 7 komponen utama yaitu a) judul, yaitu 

sesuatu yang mencerminkan isi modul yang meliputi judul sampul depan modul 

dan judul yang disesuaikan dengan isi materi pokoknya di setiap babnya;             

b) petunjuk belajar, yaitu beris tentang bagaimana cara menggunakan modul yang 

memberikan arahan yang harus diketahui ataupun dilakukan oleh pembaca modul; 

c) kompetensi belajar, yaitu perilaku yang diharapkan dapat dicapai dan dimiliki 

oleh peserta didik setelah mempelajari modul ini; d) materi pokok, yaitu berupa 

sejumlah materi inti yang akan dibahas oleh peserta didik, agar menguasai atau 

memahami kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebelumnya; e) informasi 

pendukung, berupa instruksi ataupun berupa uraian materi yang memberikan 

informasi yang dipelajari oleh peserta didik; f) latihan yaitu tugas yang diberikan 

kepada peserta didik (pembaca) yang dituliskan secara terus terang untuk 
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dilakukan oleh pembaca modul; dan g) penilaian yaitu berupa instruksi-instruksi 

cara menilai sendiri hasil mengerjakan soal yang terdapat dalam modul. 

d) Kelebihan dan Kekurangan Modul bagi Kegiatan Pembelajaran 

Modul merupakan sumber belajar yang digunakan sebagai salah satu 

bentuk bahan ajar di dalam kegiatan pembelajaran. Kegunaan modul sebagai 

dalam pembelajaran seperti yang diungkapkan Belawati (2003), bahwa modul 

sebagai penyedia informasi dasar, karena menyajikan materi pokok yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut lagi, sebagai bahan petunjuk bagi peserta didik, 

sebagai bahan pelengkap yang dilengkapi dengan ilustrasi dan foto yang 

komunikatif, sebagai petunjuk mengajar bagi guru serta sebagai bahan latihan 

untuk peserta didik  

Keunggulan atau kelebihan pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakn modul ini yaitu peserta didik memiliki kesempatan belajar lebih 

mandiri dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya, karena 

tingkat kecepatan dan kemampuannya masing-masing peserta didik berbeda 

(Prastowo, 2015).  Sehingga dimungkinkan dalam penggunaan bahan ajar Modul, 

peserta didik dapat menyelesaikan lebih dari satu kompetensi dasar sesuai dengan 

kemampuannya dan sebagai bahan bagi peserta didik untuk berlatih melakukan 

penilaian sendiri, sedangkan bagi guru dapat digunakan sebagai pelengkap bahan 

ajar dan memberikan petunjuk mengajar yang efektif dalam proses pembelajaran. 

Adapun kekurangan penggunaan bahan ajar Modul yaitu adanya 

kecenderungan peserta didik untuk tidak mempelajari modul secara baik. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Prastowo (2015) bahwa, jika terdapat kesulitan pada 

peserta didik, maka kesulitan itu tidak segera teratasi karena tidak semua siswa 
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dapat belajar sendiri, tetapi membutuhkan bantuan guru. Kekurangan lain dari 

penggunaan modul yaitu tidak semua bahan dapat dijadikan modul, inilah yang 

menyebabkan adanya kesulitan dalam menyiapkan bahan, juga membutuhkan 

waktu dan biaya yang cukup banyak dalam pembuatan modul. 

3. Pembelajaran Tematik  

a) Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang 

menekankan pada satu tema yang jelas sesuai dengan mata pelajaran yang di 

dalamanya memadukan berbagai macam informasi untuk dipahami oleh peserta 

didik. Seperti yang terdapat dalam Permendikbud No. 57 tahun 2014 yang 

menjelaskan bahwa pembelajaran tematik yaitu pembelajaran dengan menyatukan 

berbagai gagasan atau ide, konsep atau pengetahuan, ketrampilan, sikap serta nilai 

baik dari gabungan mata pelajaran dalam satu pembelajaran (Permendikbud, 

2014). 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik bisa dilaksanakan dengan 

mengajarkan dan menggabungkan lebih dari satu materi pelajaran ke dalam satu 

tatap muka. Sukandi (2003) berpendapat, pembelajaran tematik terpadu pada 

dasarnya sebagai bentuk kegiatan pembelajaran dengan menggabungkanlebih dari 

satu materi pelajaran ke dalam satu tema. Majid (2014), menyebutkan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan dengan 

sebuah rancangan berdasarkan adanya tema tertentu yang dalam pelaksanaanya, 

tema itu dilihat dari berbagai muatan mata pelajaran. Hajar (2013), berpendapat 

bahwa tema merupakan sebuah istilah yang terdapat dalam pembelajaran tematik 
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yang berarti pokok pikiran yang menjadi inti pembahasan dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Bentuk dari pembelajaran tematik yaitu adanya penggabungan lebih dari 

satu muatan pelajaran yang disatukan ke dalam sebuah tema tertentu. Suatu 

pembelajaran yang dilakukan secara spontan atau adanya perencanaan yang 

menggunakan suatu pokok bahasan dengan menghubungkan satu mata pelajaran 

atau lebih, memasukkan berbagai pengalaman yang dimiliki peserta didik, maka 

pembelajaran itu akan lebih bermakna dan memiliki arti. Menurut Su’udiah 

(2016), pemisah antara mata pelajaran di dalam pembelajaran tematik tidaklah 

jelas, karena lebih memfokuskan pada pendalaman tema yang terdekat dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, dapat 

diambil kesimpulan yaitu pembelajaran tematik sebagai .proses pembelajaran 

yang menuntut adanya peserta didik secara aktif terlibat untuk menemukan 

bebagai pengalaman langsung dan memperoleh pengetahuan yang dipelajari 

melalui pembelajaran dengan menggabungkan beberapa konsep ke dalam suatu 

tema yang spesifik, sehingga pembelajaran itu akan lebih bermankna dan 

memiliki arti bagi peserta didik. 

b) Keuntungan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran yang mengarah pada tema, guru dan peserta didik memiliki 

keuntungan yang dapat dirasakan oleh guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Keuntungan yang dapat dirasakan dalam pembelajaran tematik 

menurut Frindani (2009) yaitu peserta didik memiliki kesempatan yang luas untuk 

belajar secara nyata dan kontekstual, sehingga peserta didik dapat 
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mengembangkan rasa percaya diri dan tingkat kemandirian, serta mendorong 

peserta didik untuk menemukan sendiri konsep-konsep pengetahuan.  

Senada dengan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

menggunakan modul pendamping tematik dalam pembelajaran tematik, akan 

memiliki tujuan yang sama yaitu memberi peluang dan kesempatan bagi peserta 

didik melakukan sebuah proses daripada hasil akhir, memberi kesempatan peserta 

didik untuk melakukan penyelidikann di dalam ataupun di luar kelas, mencoba 

berbagai latihan yang berhubungan dengan tema tertentu dalam materi yang 

sedang dipelajari serta mengembangkan berbagai materi antar muatan pelajaran di 

dalam tema yang sama sesuai dengan pengalaman yang dilakukan. 

Selain keuntungan, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik juga terdapat 

kekurangan atau keterbatasan. Menurut Trianto (2011), kekurangan atau 

keterbatasan pembelajaran tematik yaitu lebih memaksa guru untuk melaksanakan 

tidak hanya evaluasi proses dan evaluasi dampak pembelajarannya saja, tetapi 

guru harus lebih memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik memiliki konsekuensi yang menuntut 

beberapa pihak untuk memperbaiki kualitas diri. Konsekunsi dari pembelajaran 

tematik yang berhubungan dengan sarana prasarana menurut Hajar (2013), yaitu 

perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga dapat mendukung terlaksananya pembelajaran 

dan mewadahi kreatifitas bagi peserta didik.  

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 

hendaknya menggunakan berbagai sumber belajar yang sekiranya dapat 

digunakan dan dikunjungi peserta didik sebagai penunjang proses belajar 
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mengajar. Penggunaan media pembelajaran yang beragam atau bervariasi dan 

tidak monoton sehingga peserta didik dapat memahami konsep atau pengetahuan 

yang dianggap sulit. Memungkinkan bagi guru untuk menggunakan buku 

tambahan sebagai pendukung bahan ajar yang memuat materi pembelajaran yang 

menggabungkan berbagai konsep sesuai dengan kurikulum tematik. 

4. Materi Tematik 

Materi pembelajaran tematik kelas tinggi dalam Permendikbud No. 24 

tahun 2016, meliputi semua KD di sekolah dasar yang terdapat dalam muatan 

pelajaran kecuali agama, matematika dan PJOK. Muatan pelajaran itu adalah 

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia (BI), Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya dan Prakarya (SBDP). 

Sedangkan untuk kelas rendah meliputi semua mata pelajaran kecuali agama 

(Permendikbud, 2016). Berdasarkan hal itu, artinya di kelas tinggi ada beberapa 

mata pelajarann yang terpisah dan berdiri sendiri, sehingga ada beberapa mata 

pelajaran yang ditematikkan dalam proses pembelajaran, begitu juga di kelas 

rendah. 

a) Konsep Muatan dalam pembelajaran Tematik 

Konsep-konsep mata melajaran yang disajikan dalam pembelajaran 

tematik termuat pada Kompetensi Dasar KI-3 dan ketrampilan tergambar dalam 

Kompetensi Dasar KI-4. Pelaksanaan KD KI-3 dan KD KI-4 dengan harapan 

mampu mengembangkan bebagai sikap yang mencerminkan dari KI-1 dan KI-2. 

Tujuan adanya pemahaman konsep dan ketrampilan secara utuh, diharapkan 

mampu memberikan kemudahan bagi pesertadidik untuk menyelesaikan masalah-
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masalah yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari (Permendikbud 

No. 57 tahun 2014). 

Karakteristik setiap mata pelajaran di SD dalam Permendikbud No. 57 

tahun 2014, muatan pelajaran di kelas tinggi yaitu kelas IV-VI, menggunakan 

pendekatan tanpa menggabungkan KD sehingga setiap muatan pelajaran memiliki 

KDnya sendiri, seperti IPA dan IPS. Adapun muatan Pendidikan 

Kewarganegaraan (PPKN) tidak dipelajari secara terpisah atau tersendiri, tetapi 

dimasukkan dengan muatan pelajaran lain melalui pembelajaran tematik terpadu. 

Muatan Bahasa Indonesia, mengarahkan peserta didik memiliki kecakapan 

untuk berkomunikasi dengan baik dan benar menggunakan bahasa Indonesia 

secara tulis maupun lisan, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif melalui 

bertanya, menjawab pertanyaan, dan menyanggah pendapat dengan orang lain. 

Muatan matematika yang berdiri sendiri, memiliki tujuan untuk 

mengarahkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dan kecakapan dalam 

bernalar, komunikasi, menemukan cara menyelesaikan berbagai permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari melalui ketrampilan berhitung dengan topik bahasan 

bilangan asli, bilangan bulat, pecahan, materi geometri dan pengukuran sederhana, 

serta statistika sederhana. 

Materi IPA sekolah dasar di kelas rendah (Permendikbud, 2014) yaitu 

kelas I, II dan III tergabung atau terintegrasi dengan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia (BI) dan PJOK yang pembelajaran itu dilakukan dengan 

menggabungkan materi ke dalam sebuah tema dengan mata pelajaran lain. 

Sedangkan untuk kelas tinggi yaitu kelas IV, V dan VI, pembelajaran IPA sudah 



25 

 

 
 

berdiri sendiri yang pelaksanaan pembelajarannya dilakukan secara tematik 

terpadu. Ruang lingkup pembelajaran IPA meliputi mahluk hidup dan lingkungan. 

Materi IPS memuat materi tentang kehidupan manusia dalam berbagai 

dimensi ruang, waktu dan berbagai aktivitas kehidupan, memuat nilai 

pengetahuan, nilai ketrampilan, dan nilai sikap yang akan dikembangan dalam 

masyarakat dan lingkungan sosial. Pada kelas I, II, dan III (Permendikbud, 2014), 

muatan IPS tergabung dan termuat dalam muatan pelajaran lain yaitu Bahasa 

Indonesia dan PPKN, yang dalam proses pembelajaran diajarkan secara tematik 

terpadu. Sedangkan untuk kelas IV, V dan VI, muatan IPS ini berdiri sendiri yang 

pelaksanaan pembelajarannya dilakukan secara tematik terpadu. 

Muatan Seni Budaya dan Prakarya (SBDP), bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk lebih memahami seni dalam 

lingkup pengetahuan, teknologi serta memiliki peran dalam perkembangan sejarah 

peradaban dan kebudayaan melalui pengembangan kesadaran seni dan keindahan 

untuk mencetak peserta didik sebagai pelaku seni atau yang disebut dengan 

seniman namun lebih menerapkan pada sikap, perilaku kreatif, etis dan estetis. 

Menurut Permendikbud (2014). Pelaksanaan pembelajaran seni di sekolah tingkat 

dasar yakni dengan menggunakan lingkungan sebagai sarana apresiasi dan 

melakukan kreasi seni. 

b) Tema dan Subtema di Kelas IV 

 Pembelajaran tematik, dilakukan dengan menjadikan tema sebagai alat 

atau wadah pemersatu untuk mencapai tujuan. Jumlah tema yang menjadi bahan 

pembelajaran dikelas IV terdapat sembilan tema, yang mana pada tema ke 8 yaitu 

berhubungan dengan daerah lingkungan sekitar peserta didik dengan judul tema 
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yaitu Daerah Tempat Tinggalku. Subtema yang terdapat di dalam tema 8 antara 

lain yaitu subtema 1 tentang Lingkungan Tempat Tinggalku, subtema 2 berisi 

tentang Keunikan Daerah Tempat Tinggalku dan subtema 3 yang membahas 

Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku. Modul yang akan dikembangkan ini, 

ditujukan pada subtema 2 tentang Keunikan Daerah Tempat Tinggalku yang berisi 

peta Kompetensi Dasar sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Peta KD Pembelajaran 1 pada Tema 8 Subtema 2 

Mapel Kompetensi Dasar 

Bahasaa 

Indonesiaa 

3.9 Mencermatiatokoh-tokoh yangaterdapat padaateks fiksi. 

4.9 Menyampaiakanahasilaidentifikasi tokoh-tokohayangterdapatapada teks  

      fiksiasecaraalisan, tulis,adan visual. 

IPAi 3.4 Menghubungkan gayaidengan gerakopada peristiwaudi lingkungan sekitar.i  

4.4 Menyajikan hasilopercobaani tentang hubunganoantara gayae dan gerak. 

Sumber : Kemendikbud (2017) 

Tabel 2.2 Peta KD Pembelajaran 2 pada Tema 8 Subtema 2 

Mapel Kompetensi Dasar 

SBDPo 3.3 Mengetahuiogerakotari kreasiodaerah. 

4.3 Menggerakkan gerakotari kreasiodaerah. 

Bahasaa 

Indonesiaa 

3.9 Mencermatiatokoh-tokoh yangaterdapat padaateks fiksi. 

4.9 Menyampaiakanahasilaidentifikasi tokoh-tokohayang terdapatapada teks  

      fiksiasecaraalisan, tulis,adan visual. 

IPAi 3.4 Menghubungkan gayaidengan gerakopada peristiwaudi lingkungan sekitar.i  

4.4 Menyajikan hasilopercobaani tentang hubunganoantara gayae dan gerak. 

Sumber : Kemendikbud (2017) 

Tabel 2.3 Peta KD Pembelajaran 3 pada Tema 8 Subtema 2 

Mapel Kompetensi Dasar 

IPSo 3.3 Mengidentifikasiokegiatan ekonomiodan hubungannnyaodengan berbagaio 

      bidang pekerjaanoserta kehidupanososial danobudaya diolingkungan  

      sekitarsampaioprovinsi. 

4.3 Menyajikanuhasil identifakasiakegiatan ekonomiudan hubungannya  

     dengani berbagaiobidang pekerjaan,oserta  kehidupan  sosiali dan budaya di   

      lingkungan sekitarosampai provinsi. 

Bahasaa 

Indonesiaa 

3.9 Mencermatiaatokoh-tokoh yangaterdapat padaateks fiksi. 

4.9 Menyampaiakanahasilaidentifikasi tokoh-tokohayang terdapatapada teks  

      fiksiasecaraalisan, tulis,adan visual. 

PPKNa 1.3 Mensyukuriakeberagaman umataberagaman diamasyarakat,asebagai  

      anugerahaTuhanaYangaMaha Esa dalamakonteksaBhineka TunggalaIka. 

2.3 Bersikapatoleran dalamakeberagaman umataberagama di masyarakatadalam   

      konteksaBhineka TunggalaIka. 

3.3 Menjelaskanamanfaat keberagamanakarakteristikaindividu dalama 

      kehidupanasehari-hari. 

4.3 Mengemukakanamanfaat keberagamanakarakteristikoindividu dalamo 

      kehidupan sehari-hari. 

Sumber : Kemendikbud (2017) 
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Tabel 2.4 Peta KD Pembelajaran 4 pada Tema 8 Subtema 2 

Mapel Kompetensi Dasar 

Bahasaa 

Indonesiaa 

3.9 Mencermatiaatokoh-tokoh yangaterdapat padaateks fiksi. 

4.9 Menyampaiakanahasilaidentifikasi tokoh-tokohayang terdapatapada teks  

      fiksiasecaraalisan, tulis,adan visual. 

IPSo 3.3 Mengidentifikasiokegiatan ekonomiodan hubungannnyaodengan berbagaio 

      bidang pekerjaanoserta kehidupanososial danobudaya diolingkungan sekitar 

      sampaioprovinsi. 

4.3 Menyajikanuhasil identifakasiakegiatan ekonomiudan hubungannya  

     dengani berbagaiobidang pekerjaan,oserta  kehidupan  sosiali dan budaya di   

     lingkungan sekitarosampai provinsi. 

PPKNa 1.3 Mensyukuriakeberagaman umataberagaman diamasyarakat,asebagai  

      anugerahaTuhanaYangaMaha Esa dalamakonteksaBhineka TunggalaIka. 

2.3 Bersikapatoleran dalamakeberagaman umataberagama di masyarakatadalam   

      konteksaBhineka TunggalaIka. 

3.3 Menjelaskanamanfaat keberagamanakarakteristikaindividu dalama 

      kehidupanasehari-hari. 

4.3 Mengemukakanamanfaat keberagamanakarakteristikoindividu dalamo 

      kehidupan sehari-hari. 

Sumber : Kemendikbud (2017) 

Tabel 2.5 Peta KD Pembelajaran 5 pada Tema 8 Subtema 2 

Mapel Kompetensi Dasar 

SBDPo 3.3 Mengetahuiogerakotari kreasiodaerah. 

4.3 Menggerakkan gerakotari kreasiodaerah. 

Bahasaa 

Indonesiaa 

3.9 Mencermatiaatokoh-tokoh yangaterdapat padaateks fiksi. 

4.9 Menyampaiakanahasilaidentifikasi tokoh-tokohayang terdapatapada teks  

      fiksiasecaraalisan, tulis,adan visual. 

PPKNa 1.3 Mensyukuriakeberagaman umataberagaman diamasyarakat,asebagai  

      anugerahaTuhanaYangaMaha Esa dalamakonteksaBhineka TunggalaIka. 

2.3 Bersikapatoleran dalamakeberagaman umataberagama di masyarakatadalam   

      konteksaBhineka TunggalaIka. 

3.3 Menjelaskanamanfaat keberagamanakarakteristikaindividu dalama 

      kehidupanasehari-hari. 

4.3 Mengemukakanamanfaat keberagamanakarakteristikoindividu dalamo 

      kehidupan sehari-hari. 

Sumber : Kemendikbud (2017) 

Tabel 2.6 Peta KD Pembelajaran 6 pada Tema 8 Subtema 2 

Mapel  Kompetensi Dasar 

SBDPo 3.3 Mengetahuiogerakotari kreasiodaerah. 

4.3 Menggerakkan gerakotari kreasiodaerah. 

Bahasaa 

Indonesiaa 

3.9 Mencermatiaatokoh-tokoh yangaterdapat padaateks fiksi. 

4.9 Menyampaiakanahasilaidentifikasi tokoh-tokohayang terdapatapada teks  

      fiksiasecaraalisan, tulis,adan visual. 

Sumber : Kemendikbud (2017) 

5. Kearifan Lokal 

Potensi yang dimiliki suatu daerah untuk dimanfaatkan menjadi suatu 

barang atau jasa yang sangat bernilai dan menambah penghasilan daerah dan 
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bersifat unik serta memiliki keunggulan yang dapat bersaing dengan daerah lain 

disebut sebagai kearifan lokal  (Mumpuni,  2013). Adapun pengembangan potensi 

lokal ini meliputi potensi sumber daya alam yang terdapat dalam suatu daerah 

tertentu, potensi sumber daya manusia yang dapat diberdayakan, kondisi geografis 

suatu daerah, adanya budaya yang dimiliki masyarakat dan sejarah yang terdapat 

di daerah itu.  

a) Ciri-ciri Kearifan Lokal 

Kearifan lokal atau yang disebut dengan budaya lokal, merupakan budaya 

asli yang berkembang pada masyarakat di suatu daerah, sehingga kearifan lokal 

ini sebagai bentuk ciri khas yang menggambarkan suatu daerah tertentu 

(Wijiningsih, 2017). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kearifan lokal yang ada pada suatu daerah, memiliki nilai-nilai hasil budaya 

masyarakat yang terbentuk secara alami yang diperoleh dari suatu proses belajar 

dari waktu ke waktu, sehingga nilai-nilai yang ada pada masyarakat tertanam 

melekat, dijaga dan dilestraikan keberadaannya agar tetap ada dan dikenang 

keberadaanya oleh generai selanjutnya. 

Nilai-nilai hasil budaya yang melekat di masyarakat yang mendiami suatu 

daerah tertentu, akan menjadi ciri khas budaya di suatu daerah. Hal ini didukung 

oleh pendapat bahwa unsur budaya daerah yang dapat bertahan sampai sekarang 

memiliki ciri-ciri keraifan lokal yaitu memiliki kemampuan untuk mempertahanan 

budaya asli dan mampu menampung unsur-unsur terhadap adanyabudaya luar, 

mampu menggabungkan unsur dari budaya luar ke dalam budaya asli, serta 

memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan bisa memberi arah terhadap 

perkembangan budaya (Primyastanto, 2015). Sehingga dapat disimpulkan, 
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kearifan lokal akan dapat bertahan bila memiliki kemampuan untuk bertahan dari 

budaya luar. 

b) Subjek Kearifan Lokal 

Pengenalan kearifan lokal yang ada disekitar peserta didik sebagai generasi 

selanjutnya, penting untuk dilakukan sebagai bentuk dari pelestraian budaya lokal.  

Tujuan dari pengenalan budaya lokal menurut Anwar (2017), supaya peserta didik 

lebih mencintai budaya lokal di daerahnya serta mengetahui makna perbedaan 

ketika membandingkannya dengan budaya di daerah lain. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa dengan adanya perbedaan ini peserta didik akan belajar 

bagaimana cara menghargai perbedaan-perbedaan dan menumbuhkan sikap 

toleransi dalam keberagaman khusunya budaya daerah. 

Pembelajaran menggunakan budaya merupakan suatu cara pembelajaran 

dengan memasukkan beragam latar belakang budaya yang dimiliki ke dalam 

muatan materi tertentu,dengan mengutamakan adanya aktivitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran melalui berbagai macam bentuk penilaian. Pendekatan 

yang dilakukan di dalam pembelajaran ini, diharapkan peserta didik memehami 

konsep serta memahami budaya lokal yang ada, sehingga budaya lokal berfungsi 

sebagai sarana menyampaikan pembelajaran yang lebih menekankan kepada 

tercapainya sebuah pemahaman yang terpadu daripada pemahaman mendalam 

(Ekowati,  2017).  

Kearifan lokal sebagai bentuk ciri khas di suatu daerah tertentu yang 

melekat dan dipercaya oleh suatu masyarakat  yang mendiami daerah tertentu. Hal 

ini di dukung oleh pernyataan Wijiningsih (2017), bahwa kearifan lokal hadir 

dalam bentuk pengetahuan daerah setempat yang digunakan untuk bertahan hidup 



30 

 

 
 

di suatu lingkungan mayarakat dengan adanya sistem kepercayaan, hukum, 

norma, budaya yang digambarkan dalam bentuk kebudayaan dan mitos yang 

bertahan dalam jangka waktu yang lama (Utari, 2016).  

Tujuan penerapan pendidikan menggunakan kearifan lokal dikarenakan 

suatu daerah yang mempunyai potensi lingkungan, adanya kebutuhan, serta 

tantangan keragaman karakteristik dari masing-masing lingkungan, sehingga 

setiap daerah akan memerlukan suatu pendidikan yang mencerminkan adanya 

karakteristik atau sebuah ciri khas, serta mengkaitkannya dengan pengalaman 

hidup sehari-hari yang bertujuan untuk mencetak lulusan yang sesuai dengan 

kebutuhan pengembangan di suatu daerah (Hidayat, 2013). Selain itu, pendidikan 

yang dikembangkan juga harus melihat karakteristik atau ciri khas sosial budaya 

masyarakat yang mendiami suatu tempat serta memberikan sarana untuk 

melestarikan keragaman budaya agar peserta didik mampu menumbuhkan, 

memasukkan nilai-nilai dan mengapresiasi budaya sekitar, sebelum peserta didik 

mempelajari budaya daerah dari bangsa lain. 

Pentingnya pembelajaran tematik menggunakan kearifan lokal bertujuan 

sebagai bentuk mempertahankan pengetahuan tentang daerah dalam menghadapi 

adanya perkembangan serta kemajuan pendidikan, serta menanamkan rasa bangga 

kepada peserta didik terhadap ciri khas yang dimiliki budaya daerah sekitarnya, 

sehingga diharapkan mampu memberikan bekal kepada peserta didik sebagai 

generasi muda yang menjdadi bagian dari sumber daya manusia yang lebih 

berkualitas, memiliki ketrampilan, serta kemampuan dibidangnya. 
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6. Langkah Pengembangan Modul Pendamping Pembelajaran Tematik  

Sebelum membuat modul, maka yang harus diketahui adalah mengenai 

unsur-unsur modul yaitu menentukan judul, terdapat petunjuk belajar, tercantum 

kompetensi dasar yang akan dicapai atau materi pokok, dilengkapi informasi 

pendukung, latihan soal, petunjuk kerja atau lembar kerja, serta penilaian 

(Prastowo, 2015).  

Langkah yang dilakukan untuk mengembangkan modul pendamping 

pembelajaran tematik tema daerah tempat tinggalku berbasis kearifan lokal Blitar 

di kelas IV SD ini seperti apa yang disampaikan oleh Daryanto (2013) dan 

dijabarkan sebagai berikut yaitu langkah pertama yaitu berupa melakukan analisis 

kebutuhan modul yang akan dibuat dengan melihat karakteristik serta kondisi 

lingkungan peserta didik. Kemudian penyusunan draf modul dengan melakukan 

pemilihan subtema yang sesuai dengan kebutuhan yaitu “Keunikan Daerah 

Tempat Tinggalku”.  

Langkah berikutnya adalah membuat garis besar materi pelajaran yang 

akan disusun dalam modul pendamping pembelajaran tematik subtema Keunikan 

Daerah Tempat Tinggalku berbasis Kearifan Lokal Blitar di Kelas IV SD, yaitu 

pembelajaran 1 berisi tentang letak geografi, pembelajaran 2 berisi tentang ragam 

gerakan tari, pembelajaran 3 berisi tentang kegiatan ekonomi, pembelajaran 4 

berisi tentang sejarah berdirinya, pembelajaran 5 berisi tentang ragam pelestarian 

kesenian daerah Blitar, pembelajaran 6 berisi tentang tempat wisata. 

Membuat modul pendamping pembelajaran tematik dengan memasukkan 

kearifan lokal Blitar sebagai kunci utama materi dengan memperhatikan 

kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai dalam setiap pembelajaran yang 
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akan dilakukan. Materi berupa teks bacaan akan digunakan untuk mengaitkan 

materi pelajaran Bahasa Indonesia, IPA. Pada muatan IPS akan menggunakan 

meteri yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi sekitar daerah tempat tinggal. 

Materi PPKN lebih menekanan sikap toleransi terhadap perbedaan di lingkungan 

peserta didik. Sedangkan untuk materi SBDP akan memuat ragam kesenian yang 

ada di daerah Blitar. 

Sebelum dilakukan uji coba terhadap modul, akan dilakukan uji kelayakan 

terhadap isi modul yaitu ahli materi, ahli bahann ajar, dan ahli pembelajaran. 

Setelah uji kelayakan modul, kemudian, akan dilakukan revisi dan periksa ulang 

oleh penulis modul. Setelah dilakukan validasi dan modul dicetak, selanjutnya 

modul akan di cetak dan siap untuk diuji cobakan pada peserta didik kelas IV SD 

Gadungan 02, Blitar. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian berjudul 

“Pengembangan Modul Pembelajaran Tematik Terpadu Berbasisi Kearifan Lokal 

Kabupaten Sumenep Kelas IV Subtema Lingkungan Tempat Tinggalku” yang 

dilakukan oleh Anwar, (2017). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menghasilkan 

sebuah modul yang digunakan dalam pembelajaran tematik terpadu dengan 

berbasis kearifan lokal Kabupaten Sumenep yang diujicobakan di kelas IV materi 

subtema Lingkungan Tempat Tinggalku yang valid dan efektif sehingga layak 

untuk digunakan. Persamaan yang dilakukan oleh peneliti adalah mengembangkan 

modul pembelajaran tematik, menggunakan kearifan lokal sebagai bahan isi dari 

modul, serta ditujukan untuk siswa kelas IV SD. Sedangkan untuk perbedaan, 

penelitian terdahulu menggunakan subtema lingkungan tempat tinggalku dan 

dilakukan penelitian di Sumenep, sedang peneliti mengembangkan subtema 

keunikan daerah tempat tinggalku yang penelitian akan dilakukan di daerah Blitar. 

Jika penelitian terdahulu menggunakan model Borg and Gall, peneliti akan 

menggunakan penelitian model ADDIE. 

Terdapat pula peneliian relevan yang lain yaitu dengan judul 

“Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis Budaya Lokal” oleh Wijiningsih, 

N. (2016) yang mengembangkan buku teks tematik yaitu berupa buku guru dan 

buku siswa dengan basis budaya lokal di dalam tema Bangga sebagai Bangsa 

Indonesia dengan hasil penelitian buku teks yang dikategorikan valid, efektif, dan 

praktis digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Persamaan yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu mengembangkan bahan ajar temati dengan menggunakan 

kearifan lokal. Perbedaan pada penelitain ini yaitu, penelitian terdahulu 
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mengembangkan bahan ajar berbentuk buku teks, sedang peneliti 

mengembangkan modul; perbedaan pada tema yang dikembangkan jika penelitian 

terdahulu subtema “Bangga sebagai Bangsa Indonesia” pada kelas V dengan 

mengunakan daerah Bojonegoro, sedang peneliti mengembangkan subtema 

“Keunikan Daerah Tempat Tinggalku” di kelas IV menggunakan daerah Blitar, 

serta perbedaan model penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan 4D, 

sedang peneliti menggunaan model ADDIE. 

Penelitian terdahulu yang relevan lainnya yaitu penelitian berjudul 

“Pengembangan bahan Ajar tematik Berbasis Kearifan Lokal sebagai Upaya 

melestarikan Nilai Budaya Pada Siswa Sekolah Dasar” oleh Tinja, (2017), dengan 

hasil penelitian menghasilkan produk berbentuk bahan ajar tematik yang berbasis 

kearifan lokal berupa buku panduan untuk guru dan buku siswa yang didalamnya 

berisi kearifan lokal Manggarai Barat NTT yang sangat layak digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Persamaan di dalam penelitian yaitu sama-sama 

mengembangankan bahan ajar menggunakan kearifan lokal dan tematik. 

Sedangkan perbedaan penelitain yang dilakukan adalah produk bahan ajar, jika 

penelitian terdahulu membuat produk buku siswa dan buku panduan guru dengan 

bahan daerah Manggarai Barat NTT, sedang peneliti mengembangkan modul 

pendamping tematik daerah Blitar, dan perbedaan penelitian yang digunakan pada 

penelitian terdahulu adalah model Borg and Gall, sedangkan peneliti 

menggunakan model penelitian ADDIE. 

Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Buku teks Tematik Berbasis Kontekstual” yang dilakukan oleh 

Su’udiah (2016), yang menghasilkan buku suplemen berbentuk buku teks tematik 
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dengan berbasis kontekstual yang memiliki kevalidan, menarik untuk digunakan, 

praktis dan efektif saat digunakan dalam pembelajaran. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah kesamaan subtema yang dikembangakan “Keunikan Daerah 

Tempat tinggalku”, dan sasaran untuk kelas IV SD. Perbedaannya jika penelitian 

terdahulu mengembangkan buku teks, sedang peneliti menghasilkan modul; lokasi 

penelitian yang berbeda yaitu penelitian terdahulu di Sidoarjo dengan model Borg 

and Gall, sedang peneliti di Blitar dengan model ADDIE. 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini berjudul 

“Pengembangan Modul Pembelajaran Tematik Integratif Berkarakter 

Nasionalisme Kelas IV Sekolah Dasar Daerah Banyumas”, oleh Pambudhi, 

(2017), dengan menghasilkan produk pembelajaran tematik integratif berkarakter 

nasionalisme yang layak digunakan dalam proses pembelajaran dilihat dari aspek 

meteri, aspek media, respon peserta didik dan respon guru kelas IV SD. 

Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama mengembangkan modul tematik 

pada tema “Daerah Tempat Tinggalku” dan sasarannya untuk kelas IV SD. 

Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengembangkan modul tematik dengan 

memadukan karakter nasionalisme pada subtema tempat tinggalku, sedang 

peneliti menggunakan kearifan lokal daerah Blitar dan pada subetema keunikan 

daerah temapt tinggalku, model penelitian terdahulu menggunakan model Borg 

and Gall, sedangkan peneliti menggunakan model ADDIE. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian berjudul “Pengembangan Modul 

Tematik dan Inovatif Berkarakter Pada Tema Pencemaran Lingungan untuk Siswa 

Kelas VII SMP” oleh Izzati (2013), yang menghasilkan modul tematik dan 

inovatif bernilai karakter dalam tema pencemaran lingkungan dengan kategori 
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sangan layak. Persamaan dengan penelitian ini adalah menghasilkan bahan ajar 

modul tematik. Perbedaannya terletak pada modul yang dikembangkan jika 

penelitian terdahulu mengembangkan modul tematik dan inovatif berkarakter 

untuk kelas VII SMP, sedang peneliti modul tematik menggunakan kearifan lokal 

Blitar untuk kelas IV SD, dan model penelitian terdahulu menggunakan model 

Borg and Gall, sedangkan peneliti menggunakan modal ADDIE. 

Penelitian relevan yang terakhir adalah penelitian yang berjudul 

“Pengembnagan Modul Pembelajaran Tematik Integratif Subtema Hubungan 

Mahluk Hidup dalam Ekosistem Pendekatan Saintifik untuk Kelas V SD” yang 

dilakukan oleh Arum (2016), dengan menghasilkan modul pembelajaran tematik 

yang terintegratif dengan pendekatan saintifik subtema Hubungan Mahluk Hidup 

di dalam Ekosistem untuk Kelas V SD yang terbukti valid. Persamaan dengan 

penelitian ini yaitu mengembangkan bahan ajar modul tematik dan menggunakan 

pendekatan ADDIE. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu subtema yang 

digunakan adalah hubungan mahluk hidup dalam ekosistem, sedangkan peneliti 

menggunakan kearifan lokal Blitar dan subtema keunikan daerah tempat 

tinggalku. Sasaran penelitianpun juga berbeda, jika penelitian terdahulu untuk 

peserta didik kelas V, sedang sasaran peneliti adalah peserta didik kelas IV SD. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pengembangan Modul PendampingTematik 

Analisis Kebutuhan : 

Untuk menunjang proses pembelajarn terkait daerah tempat 

tinggalku, diperlukan bahan ajar pendamping untuk mendukung dan 

memperluas wawasan peserta didik, serta membantu guru dalam 

memperkenalkan kearifan lokal Blitar. 

Jenis pengembangan, pendekatan ADDIE (tahap analyze, design, 

develop, implementation, evaluation), peserta didik kelas IV sebagai subjek 

di sekolah SDN Gadungann 02 Blitar, melalui teknik pengumpulan data 

Wawancara, Observasi, Angket dan Dokumentasi. 

Bagaimana pengembangan modul 

pendamping pembelajaran 

tematik tema daerah tempat 

tinggalku berbasis kearifan lokal 

Blitar di kelas IV SD? 

Bagaimana respon peserta didik 

dan guru terhadap modul 

pendamping pembelajaran tematik 

tema daerah tempat tinggalku 

berbasis kearifan lokal Blitar di 

kelas IV SD? 

Produk Akhir 

 

Modul Pendamping Pembelajaran Tematik Tema Daerah Tempat 

Tinggalku Berbasis Kearifan Lokal Blitar di Kelas IV SD yang layak 

digunakan dan memperluas wawasan peserta didik. 

Kondisi Ideal: 

Pemenuhan sumber belajar 

berupa buku ajar selain buku guru 

dan buku siswa yang mengenalkan 

daerah tempat tinggal.  

Kondisi Lapangan: 

Terdapat materi yang 

mengenalkan daerah sekitar 

peserta didik, namun belum 

terdapat bahan ajar pendukung. 

 

 




