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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Etnokontruktivisme merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan budaya 

untuk membangun pengetahuan peserta didik secara aktif melalui pengalaman 

sebelumnya. Setiap daerah memiliki kebudayaan atau kearifan lokal yang berbeda-

beda. Dahliani, Soemarno dan Setijanti (2015: 157) menyatakan bahwa “Local 

wisdom is the positive behavior of man connecting with nature and the surrounding 

environment” ( Kearifan lokal adalah perilaku positif manusia yang berhubungan 

dengan alam dan lingkungan sekitarnya). 

Menurut Anggraini (2017: 26) “By the existence of local wisdom, the students 

would be  easier to catch some information related to prior values, then, 

synchronize the cultural values through literary works” (Dengan adanya kearifan 

lokal, para siswa akan lebih mudah untuk menangkap beberapa informasi yang 

berkaitan dengan nilai-nilai sebelumnya, kemudian, menyinkronkan nilai-nilai 

budaya melalui karya sastra ). Jadi, kearifan lokal merupakan gagasan yang bersifat 

bijaksana penuh kearifan yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. 

Kearifan lokal perlu dilestarikan sebagai tuntunan hidup setiap individu sesuai 

dengan norma dan adat. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 22 tahun 2016 tentang 

standar proses bahwa pembelajaran di Sekolah Dasar mengakomodasi 

pembelajaran tematik terpadu, pada aspek keberagaman budaya dapat 

diintegrasikan dalam konteks pembelajaran dengan memasukkan konten kearifan 

lokal.
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Ditegaskan juga pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A tahun 2013 Lampiran IV bahwa pembelajaran disekolah 

tingkat dasar dikembangkan secara tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran 

untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan keragaman budaya 

lokal.  

Pentingnya pembelajaran berbasis keraifan lokal untuk menanamkan nilai-

nilai budaya yang ada dilingkungan sekitar. Melihat kondisi saat ini banyak anak-

anak yang enggan mempelajari nilai-nilai budaya sendiri, karena anak-anak saat ini 

lebih suka dengan budaya-budaya baru yang hadir melalui televisi maupun internet. 

Sejalan dengan Oktavianti dan Ratnasari (2018: 151) kearifan lokal yang 

dikembangkan pada pembelajaran menggunakan empat prinsip yaitu kesesuaian 

dengan perkembangan peserta didik, kebutuhan kompetensi, flekstibilitas jenis, 

bentuk, pengaturan waktu penyelenggaraan dan manfaat untuk kepentingan 

nasional menghadapi tantangan global.   

Berdasarkan studi pendahuluan, peneliti mendapatkan informasi bahwa di 

daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Kuala Jambi, Kelurahan 

Kampung Laut memiliki kearifan lokal. Peneliti melakukan wawancara kepada tiga 

tokoh narasumber dengan maksud dan tujuan yaitu untuk mengeksplorasi kearifan 

lokal mengenai Pantun Tari Inai yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada tiga narasumber oleh peneliti 

dapat disimpulkan bahwa banyak nilai-nilai luhur dan budaya yang ada di daerah 

ini sehingga perlu dilestarikan sesuai dengan norma adat tertentu. 

Kekhasan daerah memiliki kearifan lokal budaya masing-masing yang tidak 

dapat dipisahkan dari bahasa itu sendiri termasuk adat istiadat Takkiddin (2014: 
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162). Sehingga kearifan lokal penting untuk diperkenalkan pada tingkat pendidikan 

dasar dan perlu diperhatikan sejak dini, agar peserta didik tidak kehilangan nilai-

nilai kulturalnya. Maka nilai-nilai luhur sangat penting untuk di eksplor dan 

diterapkan terhadap pendidikan seseorang. Pemerintah selalu berupaya untuk 

meningkatkan kualitas Pendidikan. Namun, masyarakat Indonesia masih minim 

akan pengetahuan sehingga peran guru sangat dibutuhkan. Untuk itu kurikulum 

2013 yang diharapkan mampu memberi bekal kepada peserta didik memiliki 

kompetensi masa depan. 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu dan proses pendidikan 

yang mengarah pada pembentukan budi pekerti serta akhlak mulia peserta didik 

secara utuh. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan 

pendidikan. Sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Pendidikan nasional 

pada penjelasan pasal 35, dimana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai 

dengan standar nasional yang telah disepakati. Mulyasa (2015: 7) mengemukakan 

bahwa kurikulum adalah program yang merancang pembelajaran baik isi dan materi 

pembelajaran serta memberikan pengalaman bagi siswa baik di  dalam kelas 

maupun di luar kelas. Oleh karena itu, dilakukan upaya agar nilai-nilai kearifan 

lokal yang ada dikembangkan dalam suatu materi pembelajaran.  

Menurut Nadlir (2014: 309) menyatakan bahwa “pertimbangan memasukan 

nilai-nilai kearifan lokal disekolah pada dasarnya lebih menitikberatkan pada upaya 

yang membentengi siswa akan pengaruh budaya luar yang sebenarnya belum tentu 

dengan tatanan dan norma di masyarakat lokal”. Untuk mempertahankan budaya 

tersebut peran guru harus benar-benar memberikan pengajaran atau arahan kepada 
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peserta didik dengan bimbingan yang tepat. Menurut Kurniawan, Kardi dan 

Tjandrakirana (2016: 176) Bimbingan guru juga memungkinkan siswa dapat 

menggali informasi dengan memberikan kesempatan siswa bertanya, sehingga 

pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan siswa diharapkan tidak dengan 

jalan mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi dengan jalan menemukan sendiri 

sebagai hasil kemandiriannya. Kearifan lokal yang ditinjau dari ilmu  bahasa dan 

budaya memiliki peranan penting dalam kehidupan individu maupun kelompok. 

Penggunaan Bahasa dan budaya sangat berpengaruh dalam pembelajaran salah 

satunya etnolinguistik.  

Linguistik kebudayaan atau etnolinguistik merupakan cabang linguistik yang 

dapat digunakan untuk menyelidiki hubungan antara budaya masyarakat di 

pedesaan atau masyarakat yang belum memiliki tulisan Komariyah (2018: 3). 

Etnolinguistik adalah pembelajaran pada konteks bahasa yang disusun berdasarkan 

nilai-nilai yang dikonstruksi berdasarkan pengalaman belajar peserta didik. 

Penelitian sebelumnya dilakukan Nur Amalina (2019) dalam skripsinya berjudul 

Analisis Pengetahuan Etnolinguistik Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Pemayung. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari data angket menunjukkan bahwa guru sekolah 

dasar di kecamatan Pemayung memiliki pengetahuan etnolinguistik dalam kategori 

sedang dengan persentase sebesar 56% yaitu sebanyak 10 dari 18 orang guru. 

Dengan keterampilan menggunakan bahasa dan pemahaman yang baik terhadap 

nilai-nilai budaya diharapkan guru mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial 

budaya kedalam materi pembelajaran. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada guru kelas VB SD Negeri 112/I 

Perumnas Muara Bulian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan berkaitan 
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dengan teknologi, kearifan lokal dan sumber belajar yang berbasis kearifan lokal. 

Beliau menyatakan bahwa kurang mengetahui kearifan lokal Pantun Tari Inai. 

Namun, dalam proses pembelajaran telah menggunakan teknologi dan mengetahui 

kearifan lokal yang ada di Kota Jambi seperti Rumah Adat, Makam Pahlawan, 

Makanan Khas Jambi. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran beliau pernah 

mengaitkannya dengan kearifan lokal yang memudahkan dalam menyampaikan 

materi pembelajaran berbasis  etno atau kearifan lokal.  

Pembelajaran yang sering dikaitkan dengan kearifan lokal biasanya pada 

pembelajaran Muatan Lokal, Seni Budaya dan Prakarya. Beliau mengemukakan 

bahwa masih kurangnya bahan ajar dan sarana pada saat proses pembelajaran. Hal 

ini dikarenakan, guru menganggap bahwa kurikulum yang berlaku tidak menuntut 

untuk menerapkan materi yang berbasis kebudayaan setempat. Guru hanya 

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

Oleh karena itu, guru perlu memiliki buku panduan berupa modul yang bisa 

dijadikan panduan untuk menerapkan pembelajaran berbasis etno dalam proses  

pembelajaran. Agar lebih menarik pembelajaran berbasis kearifan lokal perlu 

dikembangkan menggunakan teknologi guna mendukung proses pembelajaran.  

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkat pesat dan 

penggunaan komputer menjadi lebih luas. Berdasarkan Permen No.22 tahun 2016 

tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan 

bahwa “Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas pembelajaran”. Pada era saat ini hampir semua kegiatan 

menggunakan teknologi, termasuk menunjang proses pembelajaran.  
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Penggunaan modul berbasis elektronik  sebagai salah satu bentuk  teknologi 

baru dalam dunia pendidikan, yang dapat membantu guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. Sejalan dengan Muhtadi & Herawati (2018) E-modul atau 

elektronik modul adalah modul dalam bentuk digital, yang terdiri dari teks, gambar, 

atau keduanya yang berisi materi elektroniika digital disertai dengan simulasi yang 

dapat dan layak digunakan dalam pembelajaran. Dengan adanya modul elektronik 

ini maka proses belajar menjadi menyenangkan dan diminati baik dari siswa 

maupun guru yang akan mengajarkannya. Tampilan-tampilan gambar didalam 

modul membuat pemahaman lebih mendalam kepada peserta didik tentang budaya 

kearifan lokal yang ada disekitar mereka.  

Modul elektronik adalah sebuah bentuk penyajian bahan bahan ajar mandiri 

yang disajikan dalam format elektronik Sugianto (2013). Harapannya dengan 

menggunakan modul berbasis elektronik kearifan lokal di sekitar peserta didik, 

supaya peserta didik mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya kearifan 

lokal tersebut  agar  tetap ada dan tidak tergeser dengan budaya luar. Penting bagi 

guru untuk menguasai  pembelajaran berbasis etno, agar siswa dapat mengetahui 

dan memahami nilai-nilai budaya sebagai identitas mereka dalam berkebudayaan 

sebagai penguatan pendidikan didaerah setempat. Oleh karena itu, penelitian ini 

akan mengembangkan modul elektronik pembelajaran yang berbasis 

etnokoontruktivisme. Salah satu untuk mengatasinya yaitu menggunakan aplikasi 

Kvisoft Flipbook Maker.  

 

Menurut Andani dan Yulian (2018: 2) memaparkan bahwa software kvisoft 

flipbook memiliki banyak fitur pendukung atau kelebihan antara lain mampu 
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menghasilkan media interaktif, media pembelajaran, bahan ajar dan mampu 

membuat animasi. Melalui modul elektronik guru dan peserta didik menggunakan 

aplikasi Kvisoft Flipbook Maker menjadikan pembelajaran lebih menarik dan 

kontekstual. Selain itu, dapat membantu menumbuhkan keinginan belajar kepada 

peserta didik untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya yang ada di daerahnya. 

Modul pembelajaran inilah yang akan menjadi inovasi baru dalam dunia 

pendidikan. Karena, selama ini belum ada dikembangakan sebuah modul atau 

bahan ajar yang berbasis kebudayaan. Dengan penggunaan modul elektronik ini 

dalam pembelajaran diharapkan mampu menarik minat peserta didik dalam 

pembelajaran dan membantu guru  

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dengan judul “Pengembangan Modul 

Elektronik Berbasis Etnokontruktivisme Menggunakan Aplikasi Kvisoft 

Flipbook Maker Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Topik Pantun Tari Inai 

di Kelas V Sekolah Dasar ”. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana cara mengembangkan modul elektronik berbasis 

etnokontruktivisme menggunakan aplikasi kvisoft flipbook maker pada 

pembelajaran bahasa indonesia topik Pantun Tari Inai di kelas v sekolah 

dasar? 
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2. Bagaimana kelayakan modul elektronik berbasis etnokontruktivisme 

menggunakan aplikasi kvisoft flipbook maker pada pembelajaran 

bahasa indonesia topik Pantun Tari Inai di kelas v sekolah dasar? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkam rumusan masalah maka tujuan penelitian pengembangan 

ini adalah:  

1. Untuk mengetahui cara mengembangkan modul elektronik berbasis 

etnokontruktivisme menggunakan aplikasi kvisoft flipbook maker pada 

pembelajaran bahasa indonesia topik Pantun Tari Inai di kelas v sekolah 

dasar? 

2. Untuk mengetahui kelayakan modul elektronik berbasis 

etnokontruktivisme menggunakan aplikasi kvisoft flipbook maker pada 

pembelajaran bahasa indonesia topik Pantun Tari Inai di kelas v sekolah 

dasar? 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah modul 

elektronik etnokontruktivisme menggunakan aplikasi kvisoft flipbook maker 

pada pembelajaran bahasa indonesia topik Pantun Tari Inai di kelas v sekolah 

dasar. 

1. Produk yang akan dihasilkan berupa bahan ajar berbentuk modul 

elektronik berbasis etnokontruktivisme menggunakan aplikasi kvisoft 

flipbook maker pada pembelajaran bahasa indonesia topik Pantun Tari 

Inai di kelas v sekolah dasar negeri 112/1 perumnas muara bulian. Tema 



9 

 

 

 

4 “Sehat Itu Penting” Subtema 1 “Peredaran Darahku Sehat” 

Pembelajaran 5 dan Pembelajaran 6. 

2. Materi yang akan dikembangkan mencakup dalam modul elektronik 

pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis etnokontruktivisme yaitu 

tentang kearifan lokal Pantun Tari Inai yang berada di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur. 

3. Tampilan modul elektronik didesain dengan memperhatikan kombinasi 

warna  yang menarik dan mudah dipahami agar tujuan pembelajaran 

tercapai serta berjalan dengan baik. 

4. Bahan ajar berupa modul elektronik berisi halaman cover, prakata, 

daftar isi, petunjuk penggunaan modul, kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, tujuan pembelajaran, cerita etnokonstruktivisme, 

evaluasi, materi pembelajaran, evaluasi, prakarya, permainan 

tradisional dan penilaian. 

5. Media pendukung dalam proses pembelajaran dengan materi 

pembelajaran berkaitan dengan kearifan lokal Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Pantun Tari Inai yang dioperasikan menggunakan 

aplikasi Kvisoft Flipbook Maker di Kelas V Sekolah Dasar. 

1.5 Pentingnya pengembangan  

Pengembangan modul elektronik berbasis etnokontruktivisme 

menggunakan aplikasi kvisoft flipbook maker pada pembelajaran bahasa 

indonesia topik Pantun Tari Inai di kelas v sekolah dasar dapat mengatasi 

keterbatasan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang berbasis 

kearifan lokal. Selain itu, pengembangan modul elektronik 
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etnokontruktivisme pembelajaran Bahasa Indonesia dapat membantu peserta 

didik untuk belajar secara mandiri dan membantu peserta didik melestarikan 

nilai-nilai kebudayaan daerahnya. Melalui modul elektronik yang 

diintegrasikan kedalam pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis 

etnokontruktivisme ini, diharapkan peserta didik dapat menguasai dan 

memahami nilai-nilai budaya sebagai identitas mereka dalam berkebudayaan 

sebagai penguatan pendidikan didaerah setempat. 

1.6 Asumsi dan keterbatasan pengembangan 

Ada beberapa asumsi yang menjadi titik ukur pengembangan modul 

elektronik berbasis etnokontruktivisme menggunakan aplikasi kvisoft 

flipbook maker pada pembelajaran bahasa indonesia topik Pantun Tari Inai di 

kelas v sekolah dasar dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Dengan modul elektronik berbasis etnokontruktivisme pembelajaran 

Bahasa Indonesia peserta didik dapat mengetahui tentang kearifan lokal 

budaya provinsi Jambi. 

2. Peserta didik  mampu mengoperasikan modul elektronik yang 

dikembangkan.  

3. Modul elektronik berbasis etnokontruktivisme pembelajaran Bahasa 

Indonesia menjadi media pembelajaran disekolah, karena belum adanya 

bahan ajar berbentuk modul elektronik. 

Adapun keterbatasan dalam pelaksanaan pengembangan pada 

penelitian ini adalah : 

1. Produk pengembangan modul elektronik hanya berbatas pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis etnokontruktivisme. 
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2. Produk pengembangan modul elektronik pembelajaran Bahasa 

Indonesia berbasis etnokontruktivisme hanya berbatas pada aplikasi 

kvisoft flipbook maker. 

3. Produk pengembangan modul elektronik berbasis etnokontruktivisme 

menggunakan aplikasi kvisoft flipbook maker pada pembelajaran 

bahasa indonesia topik Pantun Tari Inai di kelas v sekolah dasar. Tema 

4 “Sehat Itu Penting” Subtema 1 “Peredaran Darahku Sehat” 

Pembelajaran 5 dan Pembelajaran 6. 

4. Modul elektronik yang dikembangkan untuk melihat kelayakan yang 

berbatas kepada kevalidan dan kepraktisan.  

1.7 Definisi Operasional 

1. Pengembangan adalah suatu langkah-langkah untuk mengembangkan 

suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang 

dapat dipertanggung jawabkan.  

2. Modul elektronik adalah salah satu bahan ajar dalam bentuk elektronik 

dan teknologi yang digunakan oleh peserta didik sebagai media 

pendukung, untuk belajar secara mandiri serta digunakan guru dalam 

memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik secara runtut. 

3. Pantun Tari Inai adalah tradisi adat melayu saat prosesi pernikahan dan 

kebudayaan ini ada di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

kelurahan Kampung Laut.  

4. Kearifan lokal atau etno adalah gagasan yang timbul dan berkembang 

secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa kebudayaan 

daerah. 
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5. Etnokontruktivisme adalah pembelajaran yang mengintegrasikan 

budaya untuk membangun atau menyusun pengetahuan baru pada 

struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman. 

6. Kvisoft Flipbook Maker adalah salah satu aplikasi yang mendukung 

sebagai media pembelajaran yang akan membantu dalam proses 

pembelajaran karena aplikasi ini tidak bisa dimasukan sebuah animasi 

gerak, video dan audio yang bisa menjadikan sebuah interaktif media 

pembelajaran yang menarik.  

  


