
 
 

12 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Modul 

a. Pengertian Modul 

Menurut Surahman (dalam Prastowo 2015:105) modul ialah satuan program 

pembelajaran terkecil yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara perseorangan 

(self instructional). Sementara itu,  menurut Prastowo (2015:106) modul ialah 

sebuah bahan ajar cetak yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang 

mudah dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, 

agar mereka dapat belajar sendiri (mandiri) dengan bantuan atau bimbingan yang 

minimal   dari pendidik. Sedangkan menurut  Daryanto (2013:9) modul 

merupakan salah satu bahan ajar yang dikemas secara sistematis yang memuat 

seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu 

peserta didik menguasai materi. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Badan Pengembangan Pendidikan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Prastowo 2015:105) 

mendefinisikan modul adalah sebagai salah satu unit program belajar mengajar 

terkecil yang secara terperinci menggariskan sebagai berikut: 

1) Tujuan-tujuan instruksional umum yang akan akan dicapai 

2) Topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar mengajar 

3) Pokok-pokok materi yang akan dipelajari  

4) Kedudukan dan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih luas 

5) Peranan guru di dalam proses belajar mengajar 
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6) Alat-alat dan sumber yang akan dipakai 

7) Kegiatan-kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dihayati  murid secara 

berurutan 

8) Lembaran-lembaran kerja yang harus diisi oleh peserta didik 

9) Program evaluasi yang akan dilaksanakan 

Oleh karena itu modul dapat dinyatakan sebagai bahan ajar cetak yang 

dikemas secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami agar pesrta didik 

dapat belajar secara mandiri, baik secara kelompok atau perorangan tanpa atau 

dengan bimbingan dari guru. Menurut Maidah (2015:17) modul tematik adalah 

bahan ajar cetak berupa seperangkat bahan ajar yang terdiri dari serangkaian unit 

kegiatan belajar yang disusun secara sistematis, menjajikan materi bahasan dan 

berbagai bidang studi secara tematik dan terintegrasi antara mata pelajaran satu 

dengan mata pelajaran lain melalui penggunaan tema yang konstektual. 

Uraian definisi modul dan modul tematik tersebut, akan dijadikan landasan 

bagi peneliti dalam mengartikan modul tematik berbasis kearifan lokal secara 

definitif. Bedasarkan definisi modul dan modul tematik yang sudah dipaparkan, 

dapat digaris bawahi  bahwa modul tematik berbasis kearifan lokal dapat diartikan 

sebagai bahan ajar cetak yang dikemas secara sistematis dengan bahasa yang 

mudah dipahami, menyajikan materi bahasan dan berbagai bidang studi secara 

tematik dan terintegrasi antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain, 

agar peserta didik dapat memiliki ilmu dan pengetahun serta pesrta didik dapat 

mengetahui kearian lokal yang ada didaerahnya, dan dapat melestarikan kearifan 

lokal tersebut. 
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b. Fungsi Modul 

Sebagai salah satu bentuk bahan ajar, modul memiliki fungsi menurut 

Prastowo (2015:107) sebagai berikut : 

1) Bahan ajar mandiri, maksudnya, penggunaan modul dalam proses 

pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran pendidik atau guru. 

2) Pengganti fungsi pendidik atau guru, maksudnya, modul sebagai bahan ajar 

yang harus mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan mudah 

dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka. Oleh 

sebab itu, penggunaan modul bisa berfungsi sebagai pengganti fungsi atau 

peran fasilitator/pendidik. 

3) Sebagai alat evaluasi, maksudnya, dengan modul peserta didik dapat mengukur 

dan menilai sendiri tingkat penguasaannya terhadap materi yang dipelajari 

karena dalam modul sudah ada kunci jawaban. Oleh sebab itu, modul juga bisa 

dikatakan sebagai alat evaluasi. 

4) Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik, maksudnya, karena modul 

mengandung berbagai materi yang harus dipelajari oleh peserta didik. 

Berdasarkan fungsi modul menurut Prastowo (2015:107) sebagaimana 

dinyatakan, dapat digaris bawahi bahwa modul berfungsi sebagai  bahan ajar 

mandiri tanpa tergantung kepada pendidik atau guru, modul juga berfungsi 

sebagai alat evaluasi untuk mengukur penguasaan peserta didik dalam materi yang 

sudah dipelajari, serta modul dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau 

rujukan lainnya. 
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c. Tujuan Pembuatan Modul 

Adapun tujuan penyusunan atau pembuatan modul menurut Prastowo 

(2015:108) antara lain: 

1) Agar pesrta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan 

guru. 

2) Agar peran seorang guru tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan 

pembelajaran 

3) Melatih kejujuran peserta didik 

4) Mengakomodasi berbagai tingkat belajar peserta didik. Bagi peserta didik yang 

kecepatan belajarnya tinggi, maka mereka dapat belajar lebih cepat serta dapat 

menyelesaikan modul dengan lebih cepat pula. Sebaliknya, bagi yang lambat 

maka mereka dipersilakan atau bisa  untuk mengulanginya kembali. 

5) Peserta didik dapat mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang sudah 

dipelajari. 

Berdasarkan paparan Prastowo (2015:108) tujuan pembuatan modul 

sebagaimana dinyatakan maka dapat digaris bawahi agar peserta didik dapat 

belajar secara mandiri tanpa bimbingan dari guru atau seorang pendidik sehingga 

peran guru tidak terlalu dominan dalam proses pembelajaran serta peserta didik 

dapat mengukur kemampuannya sendiri dalam penguasaan materi yang telah 

dipelajari. 

 

d. Prosedur Penyusunan Modul 

Untuk menghasilkan suatu modul yang baik dalam sesuai dengan kriteria-

kriteria yang telah diterapkan, maka pembuatan modul harus dilakukan secara 
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sistematis, melalui prosedur yang benar dan sesuai kaedah-kaedah yang baik. 

Menurut Widodo dan Jasmadi (dalam Asyhar 2011:159) menyebutkan beberapa 

langkah-langkah kegiatan dalam penyusunan modul antara lain: 

1) Analisis kebutuhan modul. Dari hasil analisis akan bisa dirumuskan jumlah dan 

judul modul yang akan disusun, dalam analisis kebutuhan dapat dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menetapkan kompetensi yang telah dirumuskan pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) atau silabus. 

b) Mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup unit kompetensi atau 

bagian dari kompetensi utama. 

c) Mengidentifikasi dan menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang dipersyaratan 

d) Menentukan judul modul yang akan disusun. 

2) Penyusuna naskah/draf modul. Tahap ini sesungguhnya merupakan kegiatan 

pemilihan, penyusunan dan pengorganisasian materi pembelajaran yaitu 

mencakup judul media, judul bab, sub bab, materi pembelajaran yang 

mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dikuasai oleh 

pembaca, dan daftar pustaka. Draft disusun  secara sistematis dalam satu 

kesatuan sehingga dihasilkan suatu prototipe modul yang sdiap diujikan. 

a) Uji coba. Tujuan dari uji coba adalah untuk mengetahui kemampuan peserta 

didik dalam memahami media dan mengetahui efisiensi waktu belajar 

menggunakan media pembelajaran yang akan diproduksi. Uji coba pertama 

dilakukan kepada peserta didik dalam kelompok terbatas, mosalnya 5-10 

siswa. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan dan manfaat 
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serta efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran untuk bahan revisi 

atau penyempurnaan sebelum diproduksi. Uji coba kedua dilaksanakan pada 

kelompok siswa yang lebih besar (satu kelas) 

b) Validasi adalah proses permintaan persetujuan atau pengesahan terhadap 

kesesuaian modul dengan kebutuhan. Untuk mendapatkan pengakuan 

kesesuaian tersebut, maka validasi perlu dilakukan dengan melibatkan pihak 

praktisi yang ahli sesuai dengan bidang-bidang terkait dalam modul. 

Validasi modul bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau pengesahan 

kesesuaian modul dengan kebutuhan, sehingga modul tersebut layak dan 

cocok digunakan dalam pembelajaran. Dari kegiatan validasi draft modul 

akan dihasilkan draft modul yang mendapat masukkan dan persetujuan dari 

para validator yang sesuai dengan bidangnya. Masukan tersebut digunakan 

sebagai bahan penyempurnaan modul. 

c) Revisi dan produksi. Masukan-masukan yang diproleh dari pengamat 

(observer) dan pendapat para peserta didik merupakan hal yang sangat 

bernilai bagi pengembang modul karena dengan masukan-masukan tersebut 

dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap media yang dibuat. Setelah 

disempurnakan, modul tersebut bisa diproduksi untuk diaplikasikan dalam 

proses pembelajaran atau distribusikan kepada pengguna lain. 

Berdasarkan paparan Widodo dan Jasmadi (dalam Asyhar 2011:159)  

tentang prosedur penyusunan modul sebagaimana dinyatakan maka dapat digaris 

bawahi prosedur penyusunan modul meliputi analisis kebutuhan dan penyusunan 

naskah/draf modul. Analisis kebutuhan bertujuan untuk menetapkan kompetensi 

dan indikator yang dirumuskan pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau 
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silabus. Penyusunan naskah/draf modul meliputi uji coba, validasi, revisi dan 

produksi. uji coba dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam 

mengetahui atau memahami tentang materi. Validasi dilakukan untuk 

memperoleh pengakuan atau pengesahan kesesuaian modul dengan kebutuhan 

sehingga modul tersebut layak dan cocok digunakan dalam pembelajaran. Refisi 

dan produksi dilakukan untuk menerima masukan-masukan dari observer atau 

saran dari ahli yang sesuai dengan bidang-bidang terkait dalam modul, dengan 

masukan-masukan tersebut dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap media yang 

dibuat. Setelah disempurnakan, modul tersebut bisa diproduksi untuk 

diaplikasikan dalam proses pembelajaran atau distribusikan kepada pengguna lain. 

 

e. Kegunaan Modul bagi Kegiatan Pembelajaran 

Menurut Andriani (dalam Prastowo, 2015:109) kegunaan modul dalam 

proses pembelajaran sebagai berikut: 

1) Sebagai penyedia informasi dasar, karena dalam modul disajikan berbagai 

materi pokok yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. 

2) Sebagai bahan instruksi atau petunjuk bagi peserta didik serta sebagai bahan 

pelengkap dengan ilustrasi dan foto yang komunikatif 

3) Menjadi petunjuk mengajar efektif bagi pendidik serta menjadi bahan untuk 

berlatih bagi peserta didik dalam melakukan penilaian sendiri (self 

assessment). 

Berdasarkan paparan Andriani (dalam Prastowo, 2015:109) tentang tiga 

kegunaan modul bagi kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan maka dapat 

digaris bawahi sebagai penyedia informasi dasar karena dalam modul dapat 



19 
 

 
 

disajikan bergai materi yang dapat dikembangkan untuk lebih lanjut. Sebagai 

bahan petunjuk bagi perserta didik dan sebagai sumber informasi lainnya bagi 

guru maupun peserta didik, juga sebagai peserta didik untuk melakukan penilaian 

sendiri. 

 

f. Kelebihan dan Kelemahan Modul 

1) Kelebihan Modul  

Modul memiliki kelebihan untuk digunakan sebagai salah satu bahan ajar 

dalam proses pembelajaran. Menurut Oemar (dalam Maidah, 2015:41) pengajaran 

menggunakan modul mempunyai kelebihan dibandingkan dengan metode 

pembelajaran lain yaitu: 

a) Kebebasan, peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar mandiri, seperti 

membaca sendiri, tidak banyak bergantung pada guru. 

b) Individualisasi belajar, peserta didik atau pembelajar dapat belajar berdasarkan 

kemampuan dab kecepatan sendiri, tidak banyak tergantung kepada guru. 

c) Modul mudah dibawa-bawa, sehingga dapat dipelajari dimanapun dan kapan 

pun. 

d) Partisipasi aktif, kegiatan belajar dapat dilakukan dengan patrisipasi aktif 

dalam bentuk learning by doing. 

2) Kelemahan Modul  

Disamping mempunyai kelebihan modul juga mempunyai kelemahan. 

Secara umum modul memiliki kelemahan yang sama dengan bahan ajar cetak 

lainnya. Adapun kelemahan modul sebagai berikut: 
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a) Modul menuntut siswa untuk memiliki disiplin dan keinginan belajar yang 

tinggi. 

b) Membutuhkan kemampuan membaca dengan pemahaman. Hal ini menjadi 

hambatan bagi siswa yang kurang terampil dalam membaca. 

c) Dari segi fisik, karena modul disajikan dalam bentuk kertas atau cetak, maka 

akan sangat rentan dan mudah rusak. 

 

2. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik menurut Poerwadarminta (dalam Majid, 2014:80) 

adalah pembelajaran terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tema 

adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang 

merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara 

individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-

prinsip keilmuan secara holistic, bermakna, dan otentik.  

Konsep pembelajaran tematik merupakan merupakan pengembangan dari 

pemikiran dua orang tokoh yakni Jacob dengan konsep pembelajaran 

interdisipliner dan Forgarty dengan konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran 

tematik sendiri merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara 

sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran atau antarmata 

pelajaran. Adanya perpaduan itu peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik. 
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Bermakna artinya bahwa pada pembelajaran tematik peserta didik akan dapat 

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung 

dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra maupun antar mata 

pelajaran. 

 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, menurut Majid 

(2014:86) pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai 

berikut : 

1) Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered). Hal ini sesuai 

dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai 

fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk 

melakukan aktivitas belajar. 

2) Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 

Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata 

(konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu 

jelas. Focus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang 

paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 
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4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran 

dalam suatu proses pembelajaran. dengan demikian, siswa mampu memahami 

konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini perlu dilakukan untuk membantu 

siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5) Bersifat Fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwe atau fleksibel dimana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang 

lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan 

lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. 

6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

Berdasarkan paparan Majid (2014:86) tentang karakteristik pembelajaran 

tematik, sebagaimana dinyatakan maka dapat digaris bawahi bahwa karakteristik 

pembelajarn tematik adalah berpusat pada siswa, memberikan pengalaman 

langsung pada peserta didik, pemisahan materi tidak begitu jelas sehingga lebih 

difokuskan pada tema-tema yang dekat dengan peserta didik, menyajikan konsep 

dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel maksudnya guru dapat megaitkan 

mata pelajaran satu denga mata pelajaran lainnya dan mengaitkan dengan 

kehidupan peserta didik, serta menggunakan prinsip belajar sambil bermain. 
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c. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

1) Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Menurut Majid (2014:92) pembelajaran tematik memiliki kelebihan 

dibandingkan pendekatan konvensional, yaitu sebagai berikut: 

a) Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan 

tingkat perkembangan anak. 

b) Kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta 

didik. 

c) Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil 

belajar akan dapat bertahan lebih lama. 

d) Pembelajaran tematik dapat menumbuhkembangkan keterampilan berfikir dan 

sosial peserta didik. 

e) Pembelajaran tematik menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis, dengan 

permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan/ lingkungan nyata peserta 

didik. 

2) Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Disamping kelebihan, pembelajaran tematik memiliki kelemahan terutama 

dalam pelaksanaannya, yaitu pada perancangan dan pelaksanaan evaluasi yang 

lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses, dan tidak hanya 

evaluasi dampak pembelajarn langsung saja. Menurut Balitbang Diknas (dalam 

Majid, 2014:93) mengidentifikasi beberapa aspek keterbatasan pembelajaran 

terpadu, yaitu sebagai berikut : 
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a) Aspek Guru 

Guru harus berwawasan luas, memiliki kreatvitas 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 pada bidang kajian tertentu saja. Tanpa kondisi ini, 

pembelajaran terpadu akan sulit terwujud. 

b) Aspek Peserta Didik 

Pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relative 

baik, baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Hal ini terjadi 

karena model pembelajarn terpadu menekankan pada kemampuan analitis 

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

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

dimiliki, penerapan model pembelajaran terpadu ini sangat sulit dilaksanakan. 

c) Aspek Sarana dan Sumber Pelajaran 

Pembelajaran tematik 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 

peserta didik (bukan pada pencapaian target penyampaian materi). Guru perlu 
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diberi kewenangan dalam mengembangkan materi, metode, penilaian 

keberhasilan pembelajaran peserta didik. 

e) Aspek Penilaian 

Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh 

(komprehensif), yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari 

beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. Dalam kaitan ini, 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 

 

3. Kearifan Lokal 

a. Pengertian Kearifan Lokal 

Kearifan lokal yang ada pada setiap daerah harusnya dikembangkan sesuai 

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

pada daerah yang ditempati atau ditinggali. Menurut Ahmadi (2012:1) kearifan 

lokal merupakan segala sesuatu yang berciri khas kedaerahan yang mencakup 

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

Dedi Dwitagama (dalam Ahmadi, 2012:1) menyatakan bahwa kearifan lokal 

merupakan hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya 

alam, sumber daya manusia yang menjadikan keunggulan di daerahnya. Oleh 

karena itu, kearifan lokal dapat dinyatakan sebagai ciri khas atau keunggulan dari 

suatu daerah yang  mencakup aspek ekonomi, budaya, sumber daya alam, tradisi, 

sumber daya manusia, hasil bumi, dan kreasi seni.  

Kerifan Lokal yang dibahas dalam modul tematik berbasis kearifan Lokal 

ini membahas keraifan lokal yang ada di daerah Lamongan terutama tentang 
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tarian dan sejarah yang ada di daerah Lamongan, adapun tari khas yang ada di 

daerah Lamongan adalah sebagai berikut: Tari Boran, Tari Silir-silir, Tari Caping 

Ngancak, Tari Ngincik, Tari Mayang Madu, serta Tari Wayangan. Selain 

membahas tentang tarian yang ada di daerah Lamongan Modul tematik ini juga 

membahas tentang sejarah yang ada di daerah Lamongan yaitu sejarah dari 

Bandeng dan Lele. 

b. Tujuan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal 

Menurut Ahmadi (dalam Kardiana, 2018:16) menyatakan bahwa tujuan 

adanya pendidikan berbasis kearifan lokal adalah sebagai berikut: 

1) Agar siswa mengetahui kearifan lokal yang ada di daerah dimana siswa tinggal. 

2) Agar siswa memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan kearifan 

lokal  daerah tersebut 

3) Agar siswa dapat melestarikan budaya atau tradisi maupun sumber daya yang 

menjadi ciri khas atau keunggulan yang ada di daerah tersebut.  

Berdasarkan paparan menurut Ahmadi (dalam Kardiana, 2018:16) tentang 

tujuan pendidikan berbasis kearifan lokal, sebagaimana dinyatakan maka dapat 

digaris bawahi agar peserta didik mengetahui kearifan lokal yang ada di 

daerahnya dan dapat melestarikan kearifan lokan tersebut agar budaya atau tradisi 

yang ada di daerah tersebut tidak punah dan terus terjaga. 

 

4. Prosedur Pengembangan Modul Tematik Berbasis Kearifan Lokal pada 

Subtema Kunikan Daerah Tempat Tinggalku Pembelajaran 2 

Prosedur Pembuatan Modul Tematik Berbasis Kearifan Lokal pada Subtema 

Kunikan Daerah Tempat Tinggalku Pembelajaran 2 adalah sebagai berikut : 
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a. Langkah pertama berupa analisis kebutuhan, karakteristik, dan lingkungan 

tempat tinggal siswa 

b. Perencanaan berupa menetapkan subtema yang sesuai yaitu subtema 2 

“Keunikan Daerah Tempat Tinggalku” 

c. Membuat indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar 

d. Membuat tujuan pembelajaran dengan memperhatikan ABDC (Audience, 

Behavior, Conditions, dan Degree) 

e. Membuat modul tematik berbasis kearifan lokal tersusun dengan melihat 

pemetaan kompetensi dasar dan inikator yang telah dibuat, kemudian 

menentukan teks bacaan yang layak untuk dibaca siswa sekolah dasar. Teks 

bacaan dibuat dengan mengaitkan lingkungan siswa yang ada di daerah 

Lamongan. Teks bacaan ini terdari dari muatan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, SBDP, dan IPA. 

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

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

g. Setelah mendapat revisi dari ahli materi, ahli bahasa, dan ahli desain produk, 

maka produk modul tematik berasis kearifan lokal pada subtema keunikan 

daerah tempat tinggalku pembelajaran 2 siap untuk dijadikan uji coba lapangan 

yang dilakukan di SDN Blawi Lamongan yang berjumlah 17 siswa 

 

5. Kompetensi Dasar dan Materi yang digunakan dalam Pengembangan 

Modul Tematik Berbasis Kearifan Lokal pada Subtema Keunikan Daerah 

Tempat Tinggalku Pembelajaran 2 

Materi pembelajaran yang disampaikan dalam modul tematik berbasis 

kearifan lokal sesuai dengan KD: matei teks fiksi, tari kreasi, dan materi gaya dan 
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gerak. Materi tersebut akan diintegrasikan dengan kearifan lokal yang ada di 

Lamongan yaitu tentang sejarah daerah Lamongan dan ragam tari khas yang ada 

di Lamongan, pada pembelajaran 2 menggunakan 3 muatan mata pekajaran yaitu 

Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan Prakarya (SBDP), dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Kompetensi dasar (KD) yang digunakan dalam muatan tersebut 

adalah : 

a. 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, tulus, dan visual 

b. IPA 

3.4 Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa dilingkungan sekitar 

4.4 Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak 

c. SBDP 

3.3 Mengetahui gerak tari kreasi daerah 

4.3 Meragakan gerak tari kreasi daerah 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Pada penelitian ini terdapat tiga kajian yang relevan yang digunakan sebagai 

pembanding dalam pengembangan Modul Tematik Berbasis Kearifan Lokal. 

Adapun tiga kajian penelitian yang relevan antara lain. Penelitian dan 

pengembangan yang ditulis oleh Mutala’liah (2018) dengan judul “Pengembangan 

Bahan Ajar Modul Ilmu Pengetahuan Alam bagi Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” 

dalam penelitian tersebut modul yang dikembangkan adalah untuk mata pelajaran 
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ilmu pengetahuan alam saja. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti untuk mengembangkan modul tematik berbasis kearifan 

lokal yang tidak hanya untuk mata pelajaran Ipa melainkan untuk pembelajaran 

tematik berbasis kearifan lokal Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. 

Penelitian kedua oleh Maidah (2015) dengan judul “ Pengembangan Modul 

Tematik Sebagai Penunjang Bahan Ajar Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 

Patuk 1 Gunungkidul” dalam penelitian tersebut modul yang dikembangkan 

adalah modul tematik untuk kelas 1. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti untuk modul tematik berbasis kearifan lokal. 

Penelitian ketiga oleh Avalentina (2018) dengan judul “Pengembangan 

Modul Berbasis Potensi Daerah Trenggalek dengan Subtema Keunikan Daerah 

Tempat Tinggalku Kelas IV Semester II Sekolah Dasar)” dalam penelitian 

tersebut modul yang dikembangkan adalah Modul Tematik Berbasis Kearifan 

Lokal Daerah Trenggalek. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti untuk mengembangkan modul tematik berbasis kearifan lokal 

daerah Lamongan. 

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian pengembangan modul yang 

dikembangkan peneliti dengan penelitian yang relevan disajikan sebagaimana 

pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian yang Relevan 

Peneliti Tahun Judul Persamaan Perbedaan 

Nurdyansyah 

Nahdliyah 

Mutala,liah 

2018 Pengembangan Bahan 

Ajar Modul Ilmu 

Pengetahuan Alam bagi 

Siswa Kelas IV Sekolah 

Dasar 

1. Pengembangan 

dirancang untuk 

kelas IV  

2. Membuat Bahan 

Ajar Cetak 

Berupa Modul 

untuk Sekolah 

Dasar 

1. Pengembangan 

modul tematik, 

sedangkan peneliti 

terdahulu modul  

untuk mata 

pelajaran ilmu 

pengetahuan alam 

saja 

Arsy al Maidah 2015 Pengembangan Modul 

Tematik Sebagai 

1. Membuat modul 

tematik sekolah 

1. Pengembangan 

modul dirancang 
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Penunjang Bahan Ajar 

Siswa Kelas 1 Sekolah 

Dasar Negeri Patuk 1 

Gunungkidul 

dasar 

 

untuk kelas IV, 

peneliti terdahulu 

modul dirancang 

untuk kelas 1 

2. Pengembangan 

modul dirancang 

berbasis kearifan 

lokal, peneliti 

derdahulu hanya 

modul tematik 

sebagai penunjang 

bahan ajar. 

3. Modul yang dibuat 

1 pembelajaran, 

sedangkan pada 

peneliti terdahulu 

dibuat 1 Tema. 

4. Pengembangan 

modul 

menggunakan 

model penelitian 

Addie, sedangkan 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

model penelitian 

versi Borg and Gall 

Kardiana 

Zendha 

Avalentina 

2018 Pengembangan Modul 

Berbasis Potensi Daerah 

Trenggalek dengan 

Subtema Keunikan 

Daerah Tempat 

Tinggalku Kelas IV 

Semester II Sekolah 

Dasar 

1. Membuat modul 

tematik sekolah 

dasar berbasis 

kearifan lokal 

2. Pengembangan 

dirancang untuk 

kelas IV 

1. Modul yang 

dibuat 1 

pembelajaran, 

sedangkan pada 

peneliti terdahulu 

dibuat 1 subtema. 

2. Modul 

pengembangan 

dirancang 

berbasis kearifan 

lokal daerah 

lamongan, 

sedagkan pada 

peneliti terdahulu 

pengembagan 

modul berbasis 

potensi daerah 

Trenggalek. 

3. Pengembangan 

modul 

menggunakan 

model penelitian 

Addie, sedangkan 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

model penelitian 

versi Borg and 

Gall 
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C.  Kerangka Pikir 

Pengembangan Modul Tematik Berbasis Kearifan Lokal dilakukan melalui 

beberapa tahapan dengan menggunakan model pengembangan ADDIE, (1) 

Alalyze, peneliti melakukan observasi langsung di kelas IV SDN Blawi Lamongan 

memperoleh hasil dengan kondisi nyata bahwa penunjang bahan ajar di sekolah 

masih belum cukup memadahi, dan permasalahan yang lain seperti guru dan siswa 

masih menggunakan buku penunjang pembelajaran (buku guru dan buku siswa) 

serta LKS. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran guru cenderung berorientasi 

pada buku paket (buku guru dan buku siswa) dan kurang memperhatikan 

karakteristik, kebutuhan, dan lingkungan tempat tinggal siswa. Pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru kelas 4 sudah pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(Student Centered). Masalah demikian diperoleh karena kurangnya sumber belajar 

lain yang ada di sekolah tersebut. Selain itu peneliti melakukan wawancara 

dengan guru kelas IV SDN Blawi Lamongan memperoleh hasil sumber belajar 

yang digunakan hanya buku guru, buku siswa serta Lks, siswa juga kurang 

mengetahui kearifan lokal yang ada di daerah Lamongan. (2) Design, rancangan 

dari pengembangan modul tematik berbasis kearifan lokal mengacu pada 

spesifikasi produk yang telah dibuat. (3) Development,  dilakukan proses 

mengumpulkan berbagai referensi yang dijadikan bahan sangatlah penting, 

dikarenakan isi dari buku yaitu materi yang dimuat dan diimplementasikan di 

dalam kelas. (4) Implementation, menerapkan produk Modul Tematik Berbasis 

Kearifan Lokal kepada siswa kelas IV SDN Blawi Lamongan. (5) Evaluation, 

dilakukan setiap tahapan atau evaluasi formatif. Adapun kerangka pikir dijabarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Kondisi Ideal: 

1. Hendaknya guru menggunakan sumber lain 

untuk menunjang pengetahuan siswa. 

2. Pembelajaran dimulai dari tempat tinggal 

siswa. 

3. Memperbaiki perkembangan kognitif siswa 

4. Pembelajaran harus melihat karakteristik, 

kebutuhan, dan lingkungan tempat tinggal 

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 

 

Kondisi Fisik: 

1. Guru cenderung berorientasi pada buku 

pemerinta (buku guru dan buku siswa) 

2. Pembelajaran menampilakan potensi di 

indonesia secara keseluruhan 

3. Materi yang ada pada buku paket perlu 

dikembangkan 

4. Pembelajaran kurang memperhatikan 

karakteristik, kebutuhan dan lingkungan 

tempat tinggal siswa 

Sumber observasi awal di SDN Blawi 

Lamongan, 17 November 2018  

 

 

Analisis Kebutuhan 

1) Guru kelas IV masih menggunakan buku penunjang pembelajaran (buku guru dan buku siswa) 

serta LKS dalam melakukan pembelajaran. 2) Dalam buku penunjang pembelajarn tersebut ada 

bahasa yang sulit difahami oleh siswa. 3) Siswa belum mengetahui sejarah berdirinya daerah 

Lamongan, siswa tidak mengetahui ragam tari khas yang ada di Lamongan.  

Penelitian dan pengembangan Modul Tematik Berbasis Kearifan Lokal menggunakan 

model pengembangan ADDIE (analyze, design, development, implementation, 

evaluation). Siswa kelas IV SDN Blawi Lamongan sebagai subjek melalui teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi, angket dan dokumentasi 

 

Modul yang layak Modul yang praktis 

Modul Tematik Berbasis Kearifan Lokal 


