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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai kebudayaan suatu daerah yang perlu 

dilestarikan. Kearifan lokal juga salah satu aspek yang sangat berpengaruh 

terhadap karakter budaya bangsa yang dapat dijadikan sebagai perekat sekaligus 

memperkokoh identitas bangsa. Local wisdom is the positive behavior of man 

connecting with nature and the surrounding environment (Dahliani, Soemarno, 

dan Setijanti, 2015:157). Kearifan lokal yang dimiliki daerah dalam lingkup 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luar biasa banyaknya dan 

menunjukkan indahnya keberagaman. Sejalan dengan pendapat Rachmawati, Yi-

Fong & Chen (2014:323) in historical view, Indonesia had a good starting 

foundation in favor the diversity and exalting human values, receive the diversity 

and differences.  

Indonesia memiliki 34 provinsi yang setiap daerahnya mempunyai 

keberagaman yang berbeda-beda. Salah satu daerah yang memiliki banyak 

keberagaman yaitu di Provinsi Jambi misalnya rumah adat, pakaian adat, makanan 

khas hingga permainan tradisional. Provinsi Jambi memiliki masyarakat yang 

sangat beragam dari aspek suku, ras, agama dan budaya sehingga Jambi memiliki 

nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang beraneka ragam. Salah satu kebudayaan 

dan kearifan lokal di Provinsi Jambi tepatnya di Kota Jambi yang beberapa tahun 

akhir ini sangat terkenal yaitu Lacak dan Tengkuluk. Lacak dan Tengkuluk adalah 

salah satu perlengkapan pakaian adat Provinsi Jambi. 
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Hasil studi pendahuluan berupa wawancara yang telah dilakukan dengan 

tokoh masyarakat, diantaranya Ketua Adat, Pegawai Museum Gentala Arasy dan 

Kepala Museum Siginjei bahwa Lacak dan Tengkuluk adalah kebudayaan dari 

Kota Jambi yang mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Lacak adalah salah 

satu pakaian adat bagi pria yang digunakan sebagai pengikat kepala, sedangkan 

Kuluk atau yang dikenal dengan Tengkuluk ialah penutup kepala bagi perempuan. 

Lacak dan Tengkuluk digunakan dalam acara besar, acara adat hingga digunakan 

dalam keseharian.  

Lacak dan Tengkuluk memiliki nilai sosial yang tinggi yaitu dijadikan 

sebagai perlengkapan pakaian adat. Menurut Inah (2013:177) “sebagai makhluk 

sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak luput dari 

namanya interaksi atau komunikasi”. Dengan menggunakan lacak dan Tengkuluk 

di acara besar atau acara adat akan menimbulkan nilai-nilai sosial yang berupa 

interaksi dan komunikasi. Pembelajaran sosial yang dihubungkan dengan nilai 

kebudayaan disebut dengan istilah etnososial. Etnososial merupakan bidang ilmu 

yang berkaitan dengan kelompok sosial dalam kebudayaan yang mempunyai arti 

dan kedudukan tertentu. 

Nilai-nilai sosial pada Lacak dan Tengkuluk dapat diterapkan ke dunia 

pendidikan dan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran di sekolah, karena 

nilai-nilai sosial di daerah sekitar peserta didik merupakan acuan pembentukan 

karakter yang terdekat dengan peserta didik. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 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 
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memasukkan konten kearifan lokal. Ditegaskan juga pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A tahun 2013 

Lampiran IV bahwa pembelajaran di sekolah tingkat dasar dikembangkan secara 

tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan keragaman budaya lokal.  

Potensi daerah merupakan salah satu acuan dalam mengembangkan 

kurikulum, maka dari itu perlunya pembelajaran berbasis kearifan lokal. Sejalan 

dengan pendapat Nakpodia (2010:2) menyatakan bahwa “culture is maintained or 

modified through education by way of curriculum development, budaya 

dipertahankan atau dimodifikasi melalui pendidikan dengan cara pengembangan 

kurikulum”. Etno ataupun pembelajaran berbasis budaya lokal harus terserap dan 

terbangun secara baik oleh peserta didik. Ethno cultural education is an education 

directed on keeping ethno cultural identity of the person by familiarizing to native 

language and culture simultaneously with values of world culture development 

(Baigabylov 2013:410).  

Dengan adanya pembelajaran berbasis budaya lokal akan membuat peserta 

didik mengetahui nilai-nilai kebudayaan daerah. Selain itu peserta didik harus 

mampu membangun pengetahuan dari pengalaman agar pembelajaran menjadi 

lebih bermakna. Kalpana (2014:27) menyatakan “Constructivism is a view that 

emphasizes the active role of students in building understanding and making 

sense of the information”, konstruktivisme adalah pandangan yang menekankan 

peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memahami informasi. Jadi 

etnokonstruktivisme adalah membangun pengetahuan peserta didik secara aktif 

dari pengalaman mengenai kearifan lokal.  
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Hasil studi pendahuluan di SD Negeri 13/I Rengas Condong berupa 

wawancara dengan guru mengenai permasalahan yang ada di sekolah mengatakan 

bahwa guru telah memasukkan kearifan lokal ke dalam pembelajaran tertentu 

namun tidak pada semua mata pelajaran. Selain itu, guru masih berfokus pada 

buku siswa dan buku guru dalam proses pembelajaran yang membuat peserta 

didik cepat bosan dan konsentrasi yang tidak dapat bertahan lama. Untuk 

meningkatkan keefektifan peserta didik dalam pembelajaran dapat menggunakan 

bahan ajar yang interaktif seperti media pembelajaran yang menarik. 

  Menurut Nadlir (2014:306) “pendidikan berbasis kearifan lokal adalah 

pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkret 

yang mereka hadapi”. Untuk menciptakan pembelajaran yang konkret, guru memiliki 

peran penting dalam hal ini, salah satu caranya yaitu  memasukkan/ menyisipkan 

nilai kearifan lokal ke pendidikan dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis kearifan lokal sangat penting guna menanamkan nilai-nilai 

budaya yang ada dilingkungan sekitar melihat kondisi saat ini banyak anak-anak 

yang tidak mengetahui nilai budaya karena anak-anak saat ini cenderung melihat 

budaya-budaya yang hadir melalui handpone, internet maupun televisi. Maka dari 

itu perlunya sumber belajar yang berisi materi nilai-nilai kebudayaan, kemudian 

materi tersebut dikemas dengan menarik dalam bentuk modul.  

Kreatifitas dan inovasi dari guru sangat diperlukan untuk dapat 

mengembangkan sumber belajar yang berbasis kearifan lokal dan budaya 

setempat. Salah satu kreativitas guru dalam mengembangkan sumber  belajar 

yaitu dengan menggunakan teknologi. Menurut Fonda (2018:110) “the 

development of science and technology increasingly encourages renewal efforts in 
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the utilization of technology results in the learning process”. Teknologi membuat 

akses informasi lebih cepat dan mudah dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang 

diperlukan dalam pendidikan. Untuk menggunakan teknologi, guru memiliki 

peran penting yaitu guru harus mempunyai  keterampilan dalam pemanfaatan 

teknologi. Sejalan dengan pendapat Carreon (2018:20) yang menyatakan 

“teachers as tecnology-driven leaders can do strategis to maximize the use of  

technology  to control learning at their own pace, time and place appropriate to 

millennials”. Jika guru mampu menggunakan teknologi dengan baik maka 

penyampaian informasi akan mudah dan menjadikan pembelajaran lebih 

bermakna. Sebaliknya jika guru tidak mempunyai keterampilan dalam 

memanfaatkan teknologi maka pembelajaran tidak terlaksana secara maksimal. 

Untuk memaksimalkan pembelajaran, nilai-nilai kebudayaan yang akan di 

implementasikan sebagai media sumber belajar berupa modul elektronik. Menurut 

Rendra (2018) “modul elektronik memiliki potensi yang besar untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran”. Dengan pemakaian modul elektronik diharapkan 

dapat membantu guru dalam menyampaikan materi di dalam kelas. Menurut 

(Mulyadi, 2016:297) “salah satu media pembelajaran yang diharapkan dapat 

menciptakan suasana belajar yang menarik dan kondusif yaitu dengan 

penggunaan media Flipbook”. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Neng 

Nenden Mulyaningsih (2017) dengan judul “Penerapan Media Pembelajaran 

Digital Book dengan Kvisoft Flipbook Maker”. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat pengaruh penggunaan digital book terhadap pemahaman konsep dan hasil 

belajar mahasiswa dari rata-rata 70 untuk kelas kontrol (gain ternormalisasi 0,4) 

menjadi 84 untuk kelas eksperimen (gain ternormalisasi 0,7). 
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Pemilihan media Kvisoft Flibook Maker dirasa cocok dengan 

pengembangan kurikulum saat ini dan dapat meningkatkan berfikir kreatif siswa 

dalam proses pembelajaran. Wibowo dan Pratiwi (2018:149) menyatakan bahwa :   

“aplikasi  kvisoft  flipbook  maker  adalah  salah  satu  aplikasi  yang  

mendukung  sebagai  media  pembelajaran  yang  akan  membantu  dalam  

proses  pembelajaran  karena aplikasi  ini  tidak  terpaku  hanya  pada 

tulisan-tulisan  saja  tetapi  bisa  dimasukan sebuah animasi gerak, video,  

dan audio yang bisa menjadikan sebuah  interaktif  media  pembelajaran  

yang  menarik  sehingga  pembelajaran  menjadi  tidak  monoton”. 

 

Aplikasi Kvisoft flipbook maker diharapkan dapat memberikan pembaruan 

suasana dalam proses pembelajaran di kelas. Sejalan dengan pendapat 

Mulyaningsih dan Saraswati (2017:26) “Kvisoft Flipbook Maker juga dapat 

membuat file PDF menjadi seperti sebuah majalah, majalah digital, flipbook, katalog 

perusahaan, katalog digital dan lain-lain”. Dengan tampilan modul elektronik yang 

bervariatif berbasis aplikasi Kvisoft flipbook maker dapat membantu peserta didik 

untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan membantu guru untuk memperkenalkan 

kepada peserta didik nilai-nilai budaya yang ada didaerah setempat sehingga dapat 

menciptakan pembelajaran yang kontekstual.  

 Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Modul Elektronik 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Berbasis Etnokontrruktivisme 

Dalam Topik Lacak dan Tengkuluk menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook 

Maker untuk Kelas V Sekolah Dasar”. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana mengembangkan modul elektronik pembelajaran ilmu 

pengetahuan sosial berbasis etnokontruktivisme dalam topik lacak dan 

Tengkuluk menggunakan aplikasi KviSoft Flipbook Maker di Kelas V 

Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana kelayakan modul elektronik pembelajaran ilmu 

pengetahuan sosial berbasis etnokontruktivisme dalam topik lacak dan 

Tengkuluk menggunakan aplikasi KviSoft Flipbook Maker di Kelas V 

Sekolah Dasar? 

1.3 Tujuan Pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian pengembangan ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui cara mengembangkan modul elektronik 

pembelajaran sosial berbasis etnokontruktivisme lacak dan Tengkuluk 

menggunakan aplikasi KviSoft Flipbook Maker di Kelas V Sekolah 

Dasar 

2. Untuk mengetahui kelayakan modul elektronik pembelajaran sosial 

berbasis etnokontruktivisme lacak dan Tengkuluk menggunakan 

aplikasi KviSoft Flipbook Maker di Kelas V Sekolah Dasar 

1.4 Spesifikasi Pengembangan  

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini berupa modul elektronik 

berbasis etnokontruktivisme dengan spesifikasi sebagai berikut. 
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1. Mengembangkan modul elektronik pembelajaran sosial berbasis 

etnokontruktivisme lacak dan Tengkuluk menggunakan aplikasi 

KviSoft Flipbook Maker di Kelas V Sekolah Dasar 

2. Materi yang akan dikembangkan mencakup dalam modul elektronik 

pembelajaran sosial berbasis etnokontruktivisme yaitu tentang 

kearifan lokal Lacak dan Tengkuluk yang berada di Kota Jambi 

3. Modul elektronikini dilengkapi dengan gambar, video, serta animasi  

tentang kearifan lokal Kota Jambi Lacak dan Tengkuluk yang 

disajikan dalam bentuk aplikasi KviSoft Flipbook Maker. 

4. Materi pembelajaran berbasis etnokontruktivisme pada modul dibuat 

semenarik mungkin dan mudah dipahami agar tujuan pembelajaran 

tercapai dan berjalan dengan baik  

5. Bahan ajar berupa modul elektronik berisi halaman cover, kata 

pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan, kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, cerita 

etnokonstruktivisme, evaluasi, materi pembelajaran, evaluasi, 

prakarya. 

1.5 Pentingnya Pengembangan  

Pengembangan ini dibuat untuk menghasilkan media pembelajaran yang 

dapat digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran dan dapat membantu 

guru dalam menyampaikan pembelajaran secara kontekstual. Selain itu, 

pengembangan modul elektronik juga dapat digunakan dalam memperkenalkan 

kearifan lokal kepada peserta didik melalui pembelajaran. Melalui modul 

elektronik pembelajaran sosial berbasis etnokontruktivisme ini diharapkan peserta 



9 

 

 

 

didik lebih mudah memahami pembelajaran dan menjadi pribadi yang mampu 

melestarikan kebudayaan daerah.  

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

Ada beberapa asumsi yang menjadi titik ukur pengembangan modul 

elektronik pembelajaran sosial berbasis etnokontruktivisme lacak dan Tengkuluk 

menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook maker, antara lain : 

1. Peserta didik  mampu mengoperasikan modul elektronik yang 

dikembangkan  

2. Modul elektronik pembelajaran sosial berbasis etnokontruktivisme 

dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang kearifan lokal 

Kota Jambi 

3. Modul elektronik pembelajaran sosial berbasis etnokontruktivisme 

dapat memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran 

4. Belum adanya modul elektronik pembelajaran sosial berbasis 

etnokontruktivisme di sekolah untuk membantu proses pembelajaran 

sekaligus menjadi bahan ajar.  

Adapun keterbatasan pengembangan pada penelitian pengembangan ini 

adalah : 

1. Produk ini hanya bisa digunakan pada sekolah yang memiliki fasilitas 

yang menunjang seperti laptop dan proyektor 

2. Produk pengembangan modul elektronikhanya berbatas pada 

pembelajaran sosial berbasis etnokontruktivisme  
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3. Produk pengembangan modul elektronik pembelajaran sosial berbasis 

etnokontruktivisme hanya berbatas pada aplikasi KviSoft Flipbook 

Maker  

4. Produk pengembangan modul elektronik pembelajaran sosial berbasis 

etnokontruktivisme hanya berbatas pada kelas V Tema IV “Sehat Itu 

Penting” Subtema 2 “Gangguan Kesehatan pada Organ Peredaran 

Darah” Pembelajaran 3 dan Pembelajaran 4. 

5. Modul elektronikyang dikembangkan untuk melihat kelayakan yang 

hanya berbatas  kepada kevalidan dan kepraktisan.  

1.7 Definisi Istilah  

1. Pengembangan adalah suatu kegiatan untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggung jawabkan.  

2. Lacak dan Tengkuluk adalah salah satu kebudayaan di Kota Jambi 

yang digunakan untuk pengikat kepala bagi laki-laki dan penutup 

kepala bagi perempuan.  

3. Etnokontruktivisme adalah proses membangun atau menyusun 

pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan 

pengalaman yang berlandaskan kearifan lokal  

4. Modul elektronik merupakan salah satu bahan ajar dalam bentuk 

teknologi yang digunakan oleh peserta didik sebagai alat untuk belajar 

secara mandiri dan digunakan seorang pengajar untuk memberikan 

materi kepada peserta didik secara runtut 
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5. Kvisoft Flipbook Maker adalah salah satu aplikasi yang digunakan 

untuk membuat modul elektronik yang dapat menyisipkan gambar, 

animasi maupun video. 

 


