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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Etnokonstruktivisme adalah model pembelajaran yang bersifat membangun 

pengetahuan peserta didik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada 

disekitar mereka sebelumnya berkaitan dengan kearifan lokal. Sebagaimana 

pendapat Asrial, dkk (2019) menjelaskan bahwa etnokonstruktivisme merupakan 

pembelajaran yang membentuk pengetahuan peserta didik dengan menggunakan, 

mengintegrasikan nilai-nilai budaya. Wardoyo (2015:23) konstruktivisme itu 

sendiri merupakan suatu pendekatan yang mana dalam proses pembelajarannya 

mengarah pada penemuan konsep yang lahir dari pandangan dan gambaran 

inisiatif dari peserta didik. Kearifan lokal merupakan kegiatan manusia yang 

berhubungan dengan alam sekitar, kegiatannya memiliki nilai-nilai dan norma-

norma yang dapat membentuk suatu karakter seseorang. Berdasarkan 

Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 pada lampiran 4 menegaskan bahwa 

“pembelajaran di sekolah tingkat dasar dikembangkan secara tematik, keterpaduan 

lintas matapelajaran untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

serta mengapresiasi keragaman budaya lokal”. Dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan saja, namun harus juga 

memiliki sikap dan karakter luhur yang diperoleh dari nilai-nilai luhur yang ada 

pada budaya lokal. 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan lokal, banyak 

memiliki pulau-pulau, baik pulau kecil hingga pulau besar. Sehingga memiliki 
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banyak keragaman karakteristik dari setiap daerah yang berbeda-beda, hal tersebut 

dapat dilihat dari potensi sumber daya, keadaan geografis, ketersediaan sarana, 

kondisi sosial budaya, serta keragaman lainnya. Dengan keragaman tersebut 

menyebabkan tingkat kebutuhan dan tantangan dalam meningkatkan mutu dan 

mencerdaskan kehidupan masyarakat daerah sangat dibutuhkan. Karenanya sangat 

diperlukan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang bermutu, berkarakter, dan berbudi luhur pekerti. Sebagaimana pendapat 

Shufa (2018:48) yang menjelaskan bahwa “salah satu kegiatan yang dilakukan 

untuk membentuk sikap budi pekerti yang luhur adalah dengan pengintegrasian 

kearifan lokal kedalam pembelajaran”.  

Saat ini pemerintah telah menerapkan kurikulum 2013 sebagai acuan 

dalam pelaksanaan pendidikan. Pembelajaran kurikulum 2013 merupakan 

pembelajaran yang menekankan pada kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang telah disahkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dan perbaikan dari kurikulum 

sebelumnya. Pembelajaran kurikulum 2013 ini berbentuk pembelajaran tematik, 

dan pembelajarannya menggunakan bahan ajar buku tematik berupa buku guru 

dan buku siswa. Namun sebenarnya dalam proses pembelajaran tidaklah harus 

berpatokan pada satu bahan ajar saja. Sebagaimana pendapat Wibawa (2017:63) 

“guru yang cerdas adalah guru yang mampu menciptakan suasana belajar yang 

efektif dan efisien sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan sia-sia”. Ini 

artinya guru tidak hanya berpatokan pada satu sumber ajar melainkan dapat 

memanfaatkan bahan ajar lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang 

lebih baik. 
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Guru dapat menggunakan bahan ajar berupa modul elektronik dengan 

memasukkan pembelajaran berbasis kearifan lokal yang ada disetiap daerah 

diintegrasikan kedalam proses pembelajaran. Hal tersebut selain menunjang 

proses pembelajaran juga untuk menciptakan rasa cinta maupun kepedulian 

peserta didik terhadap keberadaan kearifan lokal yang ada disekitar mereka, agar 

kearifan lokal tetap terjaga ditengah derasnya arus globalisasi. Sebagaimana 

pendapat Yuliana (2017:98) menyatakan bahwa “secara nyata globalisasi yang 

semakin pesat dilingkungan masyarakat dapat mempengaruhi kebudayaan asli”. 

Salah satu cara agar kearifan lokal tetap terjaga adalah dengan memasukkan 

kearifan lokal kedalam bahan ajar dan diintegrasikan kepeserta didik. Bahan ajar 

yang dapat digunakan adalah modul elektronik berbasis kebudayaan lokal yang 

disajikan menggunakan aplikasi 3D PageFlip. Kebudayaan yang bisa dimasukkan 

salah satunya adalah kebudayaan jambi, Kab. Tebo.  

Modul elektronik yang dibuat akan disajikan dalam bentuk 3D PageFlip 

dengan animasi dan warna yang menarik sesuai dengan karakter peserta didik. 

“modul elektronik is a digital-based teaching material designed systematically 

and interestingly that can be used independently by students according to the 

expected competencie” Fitri, dkk (2017). Sedangkan Kurnawati, dkk (2016) “3D 

PageFlip adalah suatu software untuk merubah file dengan format PDF menjadi 

sebuah animasi buku 3D yang didalamnya dapat dimasukkan musik, video, 

gambar, tombol dan animasi”. Jelas sudah dari beberapa pendapat yang telah 

dipaparkan bahwa modul elektronik yang ditampilakn dalam bentuk 3D PageFlip  

dapat menarik minat peserta didik dalam belajar karena dibuat dengan 

karakteristik peserta didik yang suka akan hal bersifat nyata atau lebih mendekati 
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sifat nyata dari suatu benda. Karena itu peneliti ingin mengangkat tradisi turun 

mandi yang ada di Kab. Tebo akan dimasukkan kedalam materi pembelajaran 

yang akan disajikan kedalam bahan ajar berbentuk modul elektronik 

menggunakan aplikasi 3D PageFlip. 

Sebelumnya peneliti melakukan wawancara bersama beberapa tokoh 

masyarakat untuk mencari informasi mengenai tradisi turun mandi. Peneliti 

mendapatkan informasi melalui wawancara yang dilakukan bersama beberapa 

tokoh masyarakat tentang tradisi turun mandi yang ada di Kab. Tebo, kecamatan 

VII Koto Ilir, Desa Balai Rajo. Bahwa tradisi turun mandi merupakan tradisi yang 

sejak zaman nenek moyang terdahulu sudah ada dan sudah menjadi kebiasaan 

bagi masyarakat setempat. Tradisi turun mandi ini dilakukan sebagai bentuk 

syukur kepada sang pencipta atas kelahiran seorang anak kedunia dan untuk 

memperkenalkan kepada anak sejak dini akan lingkungannya. Proses tradisi turun 

mandi ini dilakukan dengan cara memandikan bayi untuk pertama kalinya. 

Namun tradisi turun mandi ini sudah mulai hilang keberadaannya dikarenakan 

teknologi yang sudah semakin canggih membuat perubahan pola pikir masyarakat 

semakin berkembang dan meninggalkan budaya lama. Hal ini dijelaskan oleh 

salah satu tokoh mayarakat pada saat peneliti melakukan wawancara. Oleh karena 

itu penelitian ingin pembelajaran kebudayaan tradisi turun mandi ini disajikan 

kedalam bentuk modul elektronik yang akan digunakan guru dan siswa dalam 

menunjang proses pembelajaran selain dari buku tematik dan buku siswa. 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap guru kelas V SD Negeri 

13/I Rengas Condong. Hasil wawancara yang didapatkan adalah, guru telah 

menerapkan pembelajaran berbasis kebudayaan lokal namun tidak kesemua mata 
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pelajaran, seperti pembelajaran IPA. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan 

bahan ajar. Beliau berharap ada bahan ajar lain yang dapat memudahkan ia dalam 

menyampaikan materi ajar berbasis kebudayaan  dan bahan ajar berbentuk inofasi 

baru seperti buku yang dapat memasukkan sebuah video dan yang ada kaitannya 

dengan kebudayaan lokal agar dapat memudahkan dalam menyampaikan materi 

tersebut kepada peserta didik. 

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Lulu Dwi Maretika (2019) 

dengan judul “Studi Pengembangan Etnosains Guru Sekolah Dasar di Kecamatan 

Pemayungan”. Kesamaan yang terdapat pada penelitain Lulu Dwi Maretrika 

dengan penelitian adalah sama-sama membahas penerapan pembelajaran IPA 

berbasis etno, sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengembangkan modul 

elektronik pembelajaran sains berbasis etnostruktivisme tradisi turun mandi 

menggunakan aplikasi 3D PageFlip, dan penelitian yang dilakukan penelitian 

yang dilakukan peneliti juga merupakan lanjutan dari Lulu Dwi Maretika. 

Berdasarkan latar belakang masalah menjadi bahan pertimbangan bagi 

peneliti untuk mengembangkan sebuah bahan ajar dengan judul “Pengembangan 

Modul elektronik Pembelajaran Sains Berbasis Etnokonstruktivisme Tradisi 

Turun Mandi Menggunakan Aplikasi 3D PageFlip untuk Kelas V Sekolah 

Dasar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah-

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana mengembangkan  modul elektronik pembelajaran sains berbasis 

etnokonstruktivisme dengan menggunkan aplikasi 3D PageFlip di kelas V 

sekolah dasar ? 

2. Bagaimana kelayakan dari pengembangan modul elektronik pembelajaran 

sains berbasis etnokonstruktivisme tradisi turun mandi dengan menggunakan 

aplikasi 3D PageFlip di kelas V sekolah dasar ? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana cara  mengembangkan modul elektronik 

pembelajaran sains berbasis etnokonstruktivisme tradisi turun mandi dengan 

menggunakan aplikasi 3D PageFlip di kelas V sekolah dasar. 

2. Untuk mengetahui kelayakan modul elektronik pembelajaran sains berbasis 

etnokonstruktivisme tradisi turun mandi dengan menggunakan aplikasi 3D 

PageFlip di kelas V sekolah dasar. 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Penelitian ini mengembangkan bahan ajar dalam bentuk modul elektronik 

pembelajaran berbasis etnokonstruktivisme sains menggunakan aplikasi 3D 

PageFlip sebagai berikut : 

1. Modul elektronik ini dimuati dengan materi yang dikembangkan dalam 

pembelajaran sains berbasis etnokonstruktivisme mengenai tradisi turun 

mandi yang berada di Provinsi Jambi, Kab. Tebo. 

2. Modul elektronik ini didalamnya disajikan beberapa gambar, video tentang 

kearifan lokal dalam bentuk aplikasi 3D PageFlip. 
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3. Modul elektronik ini sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran 

yang berbasis kearifan lokal dalam bidang sains dengan kearifan lokal 

tradisi turun mandi yang ada di Provinsi Jambi, Kab. Tebo.  

4. Modul elektronik ini dibuat dengan semenarik mungkin serta dibuat sesuai 

dengan karakteristik peserta didik agar materi yang akan disampaikan dapat 

dipahami dengan baik oleh peserta didik. 

5. Media pembelajaran berupa modul elektronik ini terdiri dari cover, kata 

pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan, kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, tujuan, cerita etnokonstruktivisme, halaman evaluasi, 

materi pembelajaran, soal latihan, prakarya, dan daftar pustaka. 

1.5  Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan ini penting untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 

oleh guru dalam menyampaikan materi aajar pada tema 4 “sehat itu penting”, 

subtema 2 “gangguan kesehatan pada organ peredaran darah”, Pembelajaran 1 dan 

2 yang dikaitkan dengan kearifan lokal budaya Jambi. Dengan adanya modul ini 

diharapkan peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran dan 

mampu melestarikan kearifan lokal yang ada disekitar mereka. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dalam pengembangan modul elektronik ini terdapat beberapa asumsi yang 

menjadi titik ukur :  

1. Modul elektronik dapat menjadi media dan menambah pengetahuan peserta 

didik mengenai budaya Provinsi Jambi khususnya Kab. Tebo. 

2. Modul elektronik yang disajikan dalam bentuk 3D PageFlip dapat 

memotivasi peserta didik dalam belajar. 
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3. Belum tersedianya bahan ajar modul elektronik dengan muatan materi tentang 

kearifan lokal  yang disajikan kedalam aplikasi  3D PageFlip untuk 

mendukung proses pembelajaran. 

Adapun keterbatasan dalam pengembangan yaitu : 

1. Produk pengembangan modul elektronik hanya dapat digunakan oleh 

sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti laptop, 

proyektor, dan aliran listrik. 

2. Produk pengembangan modul elektronik hanya berbatas untuk kelas V SD 

pada tema 4 “Sehat Itu Penting”, Subtema 2 “Gangguan Kesehatan pada 

Organ Peredaran Darah”, pembelajaran 1 dan 2. 

3. Kelayakan produk pengembangan modul elektronik hanya berbatas kepada 

kepraktisan dan kevalidan. 

1.7 Definisi Operasional 

1. Etnokonstruktivisme adalah salah satu model pembelajaran yang 

mengkonstruk pengetahuan dasar peserta didik berkaitan pengetahuannya 

terhadap kearifan lokal. 

2. Modul elektronik merupakan bahan ajar berbasis elektronik. Dimana 

didalamnya terdapat gambar, video, dan animasi-animasi yang menarik. 

3. 3D PageFlip adalah apliakasi flash flipbook yang dapat digunakan untuk 

mengubah file PDF, Word, PowerPoint dan Excel yang mampu mengedit, 

mengolah teks, video, gambar dalam bentuk 3D (tiga dimensi). 

4. Tradisi turun mandi adalah adalah salah satu kegiatan masyarakat yang 

diwarisi oleh para leluhur yang memiliki nilai dan norma yang baik. Dimana 
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dalam kegiatannya terdapat nilai-nilai luhur yang dapat membentuk suatu 

karakter seseorang menjadi lebih baik. 

5. Pembelajaran IPA adalah pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan 

manusia sehari-hari. 

6. Pengembangan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sebuah produk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


