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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal, norma dan adat istiadat yang 

muncul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bersifat turun-temurun. 

Kearifan lokal masyarakat setempat terbentuk dari keunggulan budaya suatu 

daerah. Sejalan dengan Alqomayi  (2018:18) mengatakan bahwa “Kearifan lokal 

terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat”. Keunggulan budaya 

masyarakat setempat dijadikan sebagai identitas dari suatu daerah yang 

membedakannya dengan daerah lain. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai 

budaya yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan ke arah yang 

lebih baik. Sejalan dengan Khuriyah, dkk (2017:102) mengatakan bahwa “Every 

culture has positive values that can be used as guidelines”.  

Nilai-nilai budaya yang terdapat dalam kearifan lokal harus dijaga dengan 

baik agar nilai-nilai budaya asli tidak tercampur dengan budaya luar yang bisa 

mempengaruhi karakter dan lunturnya nilai-nilai kearifan lokal. Sejalan dengan 

pendapat Prayogi & Danial (2016:62) menyatakan bahwa “Pergeseran nilai-nilai 

budaya dalam masyarakat terjadi seiring dengan pengaruh globalisasi dan 

pengaruh budaya lain”. Oleh sebab itu, masyarakat harus mampu memfilter 

kebudayaan-kebudayaan luar yang masuk dengan berpegang kepada nilai-nilai 

kearifan lokal yang ada. Nilai-nilai kearifan lokal dapat dijaga dengan baik 

apabila menerapkan kearifan lokal dalam pembelajaran. 

Salah satu kearifan lokal yang ada di provinsi Jambi adalah Tabuh Segegar 

Bumi. Etnokonstruktivisme Tabuh Segegar Bumi merupakan produk masa lalu
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masyarakat yang bersifat turun temurun sejak dulu di Provinsi Jambi, tepatnya di 

Kabupaten Kerinci, Desa Siulak Panjang. Berdasarkan informasi melalui 

wawancara yang peneliti dapatkan dari tiga narasumber yaitu ketua adat, 

bendahara adat dan tokoh masyarakat yang berasal dari Desa Siulak Panjang, 

Kabupaten Kerinci mengenai Tabuh Segegar Bumi. Peneliti mendapatkan 

informasi bahwa Tabuh Segegar Bumi merupakan peninggalan sejarah dari nenek 

moyang Desa Siulak Panjang yang digunakan dalam memperingati acara-acara 

adat, seperti kenduri sko, kenduri ajun arah, memakai sko, dll. Tradisi Tabuh 

Segegar Bumi ini tidak lain untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang 

berkaitan dengan acara adat Siulak Panjang agar tidak hilang dan tetap terjaga 

sampai masa yang akan datang, serta agar masyarakat mengetahui nilai-nilai yang 

terdapat didalamnya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

gotong royong, hidup rukun, menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. 

Nilai-nilai yang terdapat dalam etnokonstruktivisme Tabuh Segegar Bumi 

perlu dikembangkan dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

kurikulum. Kurikulum yang digunakan sesuai dengan potensi budaya yang 

dimiliki daerah satuan pendidikan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang 

No.20 Tahun 2003 Bab X Pasal 36 Ayat (2), yang menyatakan bahwa “Kurikulum 

pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip 

diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik”. 

Kurikulum yang berakar pada budaya lokal dapat memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk belajar budaya setempat. Pada saat ini, kurikulum yang 

berlaku di Indonesia adalah kurikulum 2013, dimana kurikulum 2013 lebih 

menekankan karakter peserta didik. Sejalan dengan pendapat Mulyasa (2015:6-7) 



3 
 

3 
 

mengatakan bahwa “Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter, 

terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya”. 

Oleh karena itu, sangat penting materi pembelajaran dikaitkan dengan nilai-nilai 

budaya yang berlaku di masyarakat sekitar peserta didik. Selain sebagai 

pembentukan karakter, nilai-nilai etnokonstruktivisme juga dapat dijadikan 

sebagai pengetahuan atau wawasan bagi peserta didik. 

Salah satu kajian ilmu pengetahuan yang dapat dikaitkan dengan 

etnokonstruktivisme Tabuh Segegar Bumi dalam pembelajaran adalah 

etnomatematika. Menurut Supriatna & Nurcahyono (2017:27) “Etnomatematika 

merupakan ilmu dalam mengkaji kebudayaan masyarakat, peninggalan sejarah 

yang terkait dengan matematika dan pembelajaran matematika”. Etnomatematika 

dijadikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran, dimana pembelajaran 

matematika dikaitkan dengan budaya lokal untuk membantu peserta didik dalam 

memahami materi pembelajaran tanpa meninggalkan nilai budaya. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Sagis Bipatride (2019) dengan judul “Analisis 

Implikasi Pengetahuan Etnomatematika Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Bathin 

XXIV”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan guru masuk dalam 

kategori tinggi. Hal ini dibuktikan dari hasil data angket, 40% dari 20 guru masuk 

dalam kategori tinggi. Sedangkan, 26,7% dari 20 orang guru masuk dalam 

kategori sedang dan 33,3% dari 20 orang guru termasuk dalam kategori rendah. 

Penelitian yang dilakukan Sagis Bipatride memiliki persaman dengan penelitian 

peneliti, yaitu sama-sama berbasis etnomatematika. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Rully Febriyanti, S. Pd. yang 

merupakan wali kelas VD SD Negeri 13/I Muara Bulian. Berdasarkan hasil 
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wawancara yang dilakukan berkaitan dengan teknologi, kearifan lokal dan sumber 

belajar yang berbasis kearifan lokal. Guru kelas VD mengatakan bahwa tidak 

mengetahui Kabupaten Kerinci memiliki etnokonstruktivisme Tabuh Segegar 

Bumi. Beliau hanya mengetahui etnokonstruktivisme seperti candi, rumah adat 

Batanghari, gunung kerinci, dan danau kerinci. Beliau juga mengatakan bahwa 

tidak semua mata pelajaran bisa dikaitkan dengan kearifan lokal, seperti materi 

pembelajaran matematika yang belum pernah dikaitkan dengan 

etnokonstruktivisme setempat, dikarenakan tidak ada kearifan lokal yang dapat 

dikaitkan dengan materi matematika. Pembelajaran yang sering dikaitkan dengan 

kearifan lokal biasanya pada pembelajaran IPS, IPA dan Seni Budaya, contohnya 

pada pembelajaran IPS tentang kenampakkan alam, bisa dikitkan dengan gunung 

kerinci, sungai batanghari.  

Guru kelas VD juga mengemukakan bahwa guru tidak selalu mengaitkan 

materi pembelajaran dengan kearifan lokal Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan, 

guru beranggapan bahwa tidak ada  kurikulum yang menuntut guru untuk 

menerapkan materi yang berbasis kebudayaan Provinsi Jambi. Guru hanya 

menyampaikan materi pembelajaran yang ada pada buku guru dan buku siswa. 

Beliau juga mengatakan belum adanya bahan ajar khusus yang berbasis 

etnokonstruktivisme Provinsi Jambi.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

perlunya bahan ajar yang berbasis etnokonstruktivisme di Provinsi Jambi, 

khususnya tentang Tabuh Segegar Bumi yang ada di Kabupaten Kerinci. 

Etnokonstruktivisme Tabuh Segegar Bumi ini dikaitkan dengan materi 
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pembelajaran matematika. Kemudian materi pembelajaran tersebut dikembangkan 

dalam bentuk modul pembelajaran.  

Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 membuat semua kegiatan 

manusia memanfaatkan teknologi, terutama dalam pendidikan. Seperti TIK 

dijadikan sebagai alat bantu atau media yang dapat mempermudah guru dalam 

memberikan informasi. Sejalan dengan Kurniawan, dkk (2019:9) mengatakan 

bahwa “Pada era revolusi industri 4.0 dan university 5.0, guru harus mempunyai 

keterampilan yang memadai, seperti melek teknologi”. Pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi dapat membantu proses pembelajaran dikelas, karena 

dengan memanfaatkan teknologi akan memudahkan guru dalam mengajar dan 

proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Menurut Husain (2014:185) 

“Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dilakukan 

untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar dan mutu peserta didik”. Oleh karena itu, 

dengan kemajuan teknologi guru harus kreatif dan inovatif untuk 

mengembangkan bahan ajar yang berbentuk modul elektronik. 

Penggunaan bahan ajar dalam bentuk modul elektronik dapat membantu 

peserta didik untuk belajar secara mandiri. Sejalan dengan Wulansari, dkk 

(2018:2) mengatakan bahwa “Modul elektronik merupakan bahan ajar yang dapat 

membantu siswa dalam memahami materi pelajaran secara mandiri dengan 

menggunakan media elektronik”. Modul elektronik harus dirancang oleh guru 

dengan sangat menarik, agar siswa tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran 

dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan mudah, seperti guru 

menampilkan beberapa gambar dan video didalam modul elektronik.  
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Pembuatan modul elektronik ditunjung oleh salah satu aplikasi, yaitu 

aplikasi 3D Pageflip Professional. Aplikasi 3D Pageflip Professional memiliki 

tampilan yang menarik seperti sebuah buku sesungguhnya karena mempunyai 

efek 3D (tiga dimensi). Kelebihan yang terdapat pada aplikasi 3D Pageflip 

Professional diharapkan bisa membuat suasana dalam proses pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan, efektif, konteksual dan menarik bagi peserta didik, 

karena peserta didik dapat melihat langsung contoh etnokonstruktivisme tentang 

Tabuh Segegar Bumi berdasarkan gambar tanpa membayangkan. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Modul Elektronik 

Pembelajaran Matematika Berbasis Etnokonstruktivisme Tabuh Segegar 

Bumi Menggunakan Aplikasi 3D Pageflip Professional Untuk Kelas V 

Sekolah Dasar”. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengembangkan modul elektronik pembelajaran 

matematika berbasis etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi 

menggunakan aplikasi 3D Pageflip Professional di kelas V Sekolah 

Dasar? 

2. Bagaimana kelayakan modul elektronik pembelajaran matematika 

berbasis etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi menggunakan 

aplikasi 3D Pageflip Professional di kelas V Sekolah Dasar?  

 



7 
 

7 
 

1.3 Tujuan Pengambangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui cara mengembangkan modul elektronik pembelajaran 

matematika berbasis etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi 

menggunakan aplikasi 3D Pageflip Professional di kelas V Sekolah 

Dasar. 

2. Mengetahui kelayakan modul elektronik pembelajaran matematika 

berbasis etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi menggunakan 

aplikasi 3D Pageflip Professional di kelas V Sekolah Dasar. 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Produk yang akan dihasilkan berupa bahan ajar berbentuk modul  yang 

bersifat elektronik pembelajaran matematika berbasis 

etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi pada pembelajaran 4, materi 

bangun ruang, khususnya tabung di kelas V SDN 13/I Muara Bulian.  

2. Produk yang dihasilkan digunakan sebagai media pendukung dalam 

proses pembelajaran dengan materi pembelajaran berkaitan dengan 

kearifan lokal provinsi Jambi.  

3. Produk yang dihasilkan merupakan softcopy yang dijalankan hanya 

menggunakan komputer. 

4. Produk yang dihasilkan didesain menggunakan aplikasi 3D Pageflip 

Professional. 



8 
 

8 
 

5. Tampilan modul elektronik didesain dengan memperhatikan kombinasi 

warna dan tata letak yang menarik. 

1.5 Pentingnya Pengembangan  

1. Pengembangan modul elektronik pembelajaran matematika berbasis 

etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi dapat mengatasi keterbatasan 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang berbasis kearifan 

lokal. 

2. Pengembangan modul elektronik pembelajaran matematika berbasis 

etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi dapat membantu peserta didik 

untuk belajar secara mandiri dan membantu peserta didik melestarikan 

nilai-nilai budaya daerahnya. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.6.1 Asumsi Pengembangan  

Asumsi yang menjadi titik ukur pengembangan modul elektronik 

pembelajaran matematika berbasis etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi  

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Dengan modul elektronik pembelajaran matematika berbasis 

etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi  bisa meningkatkan 

pengetahuan peserta didik dalam menguasai TIK agar dapat 

menggunakan modul elektronik. 

2. Dengan modul elektronik pembelajaran matematika berbasis 

etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi, peserta didik dapat 

mengetahui tentang kearifan lokal budaya provinsi Jambi. 
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3. Dengan modul elektronik pembelajaran matematika berbasis 

etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi dapat membuat peserta didik 

menemukan informasi dan memahami konsep pembaelajaran 

matematika mengenai bangun ruang tabung.  

4. Dengan modul elektronik pembelajaran matematika berbasis 

etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi dapat membuat pembelajaran 

menjadi bermakna karena dikaitkan dengan kearifan lokal Provinsi 

Jambi. 

5. Modul elektronik berbasis etnokontruktivisme bidang matematika 

dijadikan sebagai bahan ajar tambahan di sekolah, karena bahan ajar 

berbasis etnokontruktivisme belum tersedia. 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan 

Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah yaitu pada materi kearifan 

lokal yang ada di Provinsi Jambi, khususnya kabupaten Kerinci desa Siulak 

Panjang. Peneliti memilih satu pembelajaran yang materinya dapat dikaitkan 

dengan kearifan lokal. Produk yang dihasilkan berupa modul elektronik 

pembelajaran matematika berbasis etnokontruktivisme Tabuh Segegar Bumi 

menggunakan aplikasi 3D Pageflip Professional. Modul elektronik ini 

dikembangkan untuk kelas V sekolah dasar pada materi matematika pembelajaran 

4 tentang bangun ruang, khususnya Tabung. Uji kelompok dilakukan pada 

kelompok kecil dan kelompok besar. Kelayakan dalam pengembangan modul 

elektronik pembelajaran matematika berbasis etnokontruktivisme Tabuh Segegar 

Bumi adalah kevalidan dan kepraktisan. 
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1.7 Definisi Operasional  

Agar tidak terdapat kesalahan dalam penafsiran, maka definisi istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sebuah 

produk baru atau produk yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih 

baik. 

2. Modul elektronik adalah bahan ajar yang dibuat dalam bentuk 

elektronik sebagai media tambahan untuk siswa belajar secara mandiri.  

3. Kearifan lokal atau etno adalah budaya yang sudah ada sejak nenek 

moyang dan dijadikan sebagai identitas suatu daerah yang 

membedakannya dengan daerah lain. Seperti bahasa, norma dll.  

4. Konstruktivisme adalah salah satu teori belajar, dimana peserta didik 

membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman.  

5. 3D Pageflip Professional adalah aplikasi yang dapat menampilkan 

buku dalam bentuk 3D atau seperti buku sesungguhnya, dan mampu 

menampilkan gambar. 

6. Tabuh Segegar Bumi merupakan peninggalan sejarah dari nenek 

moyang desa Siulak Panjang yang digunakan dalam memperingati 

acara-acara adat, seperti kenduri sko, kenduri ajun arah, memakai sko, 

dll. 

 

 

 


