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ABSTRAK 
 

Hermawan, Budi. 2015. “Pengembangan Bahan Ajar Tematik Kelas IV SD 

Berbasis Pembelajaran Kontekstual Berwawasan Kearifan Lokal 

Kabupaten Banyumas”. Tesis. Program Studi Pendidikan Dasar PGSD. 

Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. 

Achmad Sopyan, M.Pd., Pembimbing II Dr. Titi Prihatin, M.Pd. 
 

Kata Kunci:  bahan ajar, pembelajaran kontekstual, kearifan lokal 
 

 Pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual penting diterapkan 

karena dapat membantu siswa membuat sebuah keterkaitan antara materi dengan 

konteks kehidupan sehari-hari mereka. Pengaitan pembelajaran kontekstual 

dengan kearifan lokal juga penting agar siswa mudah mengaitkan sebuah materi 

dengan lingkungan mereka serta dapat mengenal kearifan lokal daerahnya. Salah 

satu faktor penunjang keberhasilan dalam pembelajaran adalah bahan ajar. Bahan 

ajar tematik kelas IV yang berbasis pembelajaran kontekstual dengan wawasan 

kearifan lokal Kabupaten Banyumas saat ini masih belum ada. Untuk itu 

dibutuhkan bahan ajar tematik berbasis pembelajaran kontekstual berwawasan 

kearifan lokal Kabupaten Banyumas. 

Fokus penelitian ini akan mendeskripsikan karakteristik bahan ajar tematik 

kelas IV yang ada pada saat ini, menghasilkan bahan ajar tematik kelas IV SD 

berbasis pembelajaran kontekstual berwawasan kearifan lokal Kabupaten 

Banyumas yang valid, menguji kepraktisan, dan keefektifannya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

desain Research & Development (R&D) yang terdiri dari 7 langkah yaitu, (1) 

potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi 

desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk. Validasi produk 

dilakukan oleh ahli, uji coba kepraktisan diukur melalui angket respon guru dan 

siswa setelah pemakaian produk, uji coba keefektifan dilakukan menggunakan 

pre-experimental design dengan bentuk One–Shoot Case Study. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa karakteristik bahan ajar tematik kelas IV 

yang ada pada saat ini masih kurang kontekstual, materi yang diajarkan perlu 

dikaitkan dengan kearifan lokal Kabupaten Banyumas agar lebih kontekstual serta 

dapat mengenalkan kearifan lokal Kabupaten Banyumas kepada siswa. Dihasilkan 

produk bahan ajar tematik kelas IV SD berbasis pembelajaran kontekstual 

berwawasan kearifan lokal Kabupaten Banyumas yang valid dengan presentase 

90,78%, kriteria keterbacaan yang mudah dipahami dengan nilai rata-rata tes 

keterbacaan 86, bahan ajar yang praktis dengan presentase kepraktisan guru dan 

siswa sebesar 85,65% dan 87,96%, bahan ajar yang efektif dengan nilai rata-rata 

siswa adalah 3,31 atau B+ dan ketuntasan klasikal sebesar 88,89%. 

Berdasarkan hasil ini, disarankan agar bahan ajar tematik kelas IV SD 

berbasis pembelajaran kontekstual berwawasan kearifan lokal Kabupaten 

Banyumas dapat digunakan sebagai pembanding serta referensi dalam kegiatan 

penelitian lain yang sejenis dengan tujuan menghasilkan produk yang dapat 

meningkatkan proses pembelajaran dan pengetahuan kearifan lokal kabupaten 

Banyumas. 
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ABSTRACT 

 

Hermawan, Budi. 2015. "Development of Thematic Teaching Materials for 

Fourth Grade Based Contextual Learning Insightful of Banyumas Local 

Wisdom". Thesis. PGSD Basic Education Program Study. Graduate 

Program. Semarang State University. Supervisor I Dr. Achmad Sopyan, 

M.Pd., Supervisor II Dr. Titi Prihatin, M.Pd. 

 

Keywords: teaching material, contextual learning, local wisdom 

 

Learning used the applied contextual is important because it could help 

students make a links between materials in the context of their daily life.An 

interlocking contextual learning with local wisdom is also important that students 

material is easily linked to their environment and can improve their knowledge 

about local wisdom. One of the factor associated success in learning is teaching 

materials. Thematic teaching material for fourth grade student based contextual 

learning insight with local wisdom of Banyumas district is still not yet. Therefore 

it is need material based contextual thematic learning insightful local wisdom of 

Banyumas district. 

The focus of this study will described characteristics of thematic teaching 

material for fourth garde existing at the present time, produce a valid thematic 

teaching material for fourth grade based contextual learning and insightful local 

wisdom of Banyumas district, testing the practicality, and the effectiveness. 

The method used in this study using a design Research & Development (R 

& D), which consists of seven steps, namely, (1) the potential and problems; (2) 

data collection; (3) the design of the product; (4) validation of the design; (5) the 

revision of the design; (6) product trials; (7) product revision. Product validation 

is done by experts, practicality test measured through a questionnaire responses of 

teachers and students after using the product, testing the effectiveness was 

performed using pre-experimental design with a form of One-Shoot Case Study. 

The result showed that the characteristics of the fourth grade thematic 

teaching materials that exist at the moment still lacking contextual material that is 

taught should be related to local wisdom of Banyumas to be more contextual and 

can introduce Banyumas local wisdom to students. Products produced thematic 

teaching materials for fourth grade based contextual learning insightful local 

wisdom of Banyumas valid with a percentage of 90,78%, legibility criteria are 

easily understood by the average value of legibility tests 86, practical teaching 

materials to teachers and students practicality percentage of 85,65% and 87,96%, 

effectiveness teaching materials with an average value of students is 3,31 or B+ 

and classical completeness amounted to 88,89%. 

Based on these results, it is suggested that the thematic teaching materials 

for fourth grade based contextual learning insightful Banyumas local wisdom can 

be used as a comparison and reference in other similar research activities with the 

aim of producing a product that can enhance the learning process and knowledge 

of local wisdom Banyumas district. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. 

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik buruknya pribadi manusia 

menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius 

menangani bidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan yang 

baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu 

menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani bidang 

pendidikan adalah dengan selalu menggembangkan kurikulum di Indonesia. 

Kurikulum terbaru yang diimplementsikan di Indonesia adalah Kurikulum 2013. 

Rasional pengembangan kurikulum 2013 dilakukan karena adanya beberapa 

faktor seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Faktor-faktor tersebut yaitu berupa tantangan internal, 

tantangan eksternal, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, 

dan penguatan materi. Tantangan internal terkait tuntutan pendidikan yang 

mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan dan faktor perkembangan penduduk 

Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Tantangan besar 

yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia 

produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya 

1 
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manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar 

tidak menjadi beban. Tantangan eksternal berkaitan dengan arus globalisasi dan 

berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi 

dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan 

pendidikan di tingkat internasional. 

Lahirnya Kurikulum 2013 diharapkan dapat merubah wajah pendidikan 

nasional kita demi menyongsong Generasi Emas di tahun 2045 mendatang. Akan 

tetapi mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum. Salah satu pihak 

yang berperan penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan adalah guru. 

Guru adalah bagian dari sistem pendidikan sehingga harus dapat menciptakan 

suasana pembelajaran yang bermakna, kreatif, dinamis, menyenangkan, dialogis, 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran, serta memberi teladan kepada siswa dan 

masyarakat (Janawi, 2012:10). Selain itu, guru dan sekolah sebagai lembaga 

pendidikan harus mampu melaksanakan dan mengembangkan kurikulum yang 

berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan peningkatan mutu 

pendidikan melalui perubahan kurikulum pada akhirnya akan sangat ditentukan 

oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. 

Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 

menyebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tugas-tugas guru tersebut tercakup 

dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi agar 
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pembelajaran dapat dilaksanakan dengan maksimal. Salah satu faktor tersebut 

adalah penggunaan bahan ajar. Hal ini merujuk pendapat Mustikan (2013:11) 

yang menyatakan bahwa faktor-faktor penunjang pembelajaran adalah kreatifitas 

guru dengan berbagai metode dan pendekatan mengajar, bahan ajar yang 

digunakan, serta aktivitas siswa sebagai pusat dari pembelajaran.  

Implementasi Kurikulum 2013 di SD dalam pembelajarannya menggunakan 

pendekatan tematik terpadu yang diberlakukan untuk kelas I sampai dengan kelas 

VI. Bahan ajar yang digunakan disediakan oleh pemerintah yaitu berupa Buku 

Guru dan Buku Siswa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 

Tahun 2013 menetapkan bahwa Buku Teks Pelajaran sebagai Buku Siswa yang 

layak digunakan dalam pembelajaran yang disebut Buku Siswa. Selain itu, 

menetapkan Buku Panduan Guru sebagai buku guru yang layak digunakan dalam 

pembelajaran yang disebut Buku Guru. Buku Siswa yang dimaksud adalah Buku 

Teks Tematik bagi siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Buku Teks Tematik 

semsester I untuk kelas I (satu) terdiri dari empat buku dengan judul tema; Diriku, 

Kegemaranku, Kegiatanku, dan Keluargaku. Buku Teks Tematik semester I untuk 

kelas IV terdiri dari empat buku dengan judul tema Indahnya Kebersamaan, 

Selalu Berhemat Energi, Peduli terhadap Mahluk Hidup, dan Berbagai Pekerjaan.  

Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendididkan Dasar Direktorat 

Pembinaan Sekolah Dasar (2013:3) menjelaskan bahwa Buku Siswa adalah buku 

yang diperuntukan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktifitas 

pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. 

Buku Siswa bukan sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk 
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melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran (activities based 

learning) isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan 

dengan tujuan agar dapat terselenggaranya pembelajaran kontekstual, artinya 

siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang 

dialaminya. Buku Siswa disusun untuk memfasilitasi siswa mendapat pengalaman 

belajar yang bermakna. Isi sajian buku diarahkan agar siswa lebih aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, berdiskusi serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik antar 

teman maupun dengan gurunya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan 

dapat menumbuhkan motivasi, rasa keingintahuan, inisiatif, dan kreatifitas siswa. 

Walaupun telah disusun sedemikian rupa, guru masih dapat mengembangkan atau 

memperkaya materi dan kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

Buku Siswa merupakan bahan ajar yang disusun untuk memfasilitasi siswa 

agar mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Pengalaman belajar yang 

bermakna akan diperoleh siswa bila siswa dapat mengaitkan materi pelajaran 

dengan pengalaman dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Atas dasar 

inilah bahan ajar yang digunakan harus bersifat kontekstual. Kemendikbud 

melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pusat Pengembangan Tenaga 

Kependidikan (2013:5) menjelaskan bahwa pembelajaran Kontekstual merupakan 

suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk 

dapat memahami makna materi pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan 
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materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, 

sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/keterampilan yang 

secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan/konteks ke 

permasalahan/konteks lainnya.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tirtayadnya, 

dkk. (2014) juga memperkuat penjelasan Kemendikbud bahwa implementasi 

pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu cara 

untuk mengembangkan atau memperkaya materi dan kegiatan lain yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam buku siswa agar lebih 

bersifat kontekstual adalah dengan mengaitkannya dengan kearifan lokal.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 

tentang Implementasi Kurikulum pada bagian Pedoman Pengembangan Muatan 

Lokal menjelaskan bahwa muatan lokal sebagai bahan kajian yang membentuk 

pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya bermanfaat untuk 

memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada siswa agar: 1) 

mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan 

budayanya; 2) memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan 

mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat 

pada umumnya; dan 3) memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-

nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan 

mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang 

pembangunan nasional. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

muatan lokal sangat penting diberikan kepada siswa untuk mengenalkan kearifan 

lokal serta menanamkan sikap dan perilaku mencintai budaya bangsa. 
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Pemilihan bahan ajar oleh guru sangat penting untuk diperhatikan agar dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa. Pemilihan bahan ajar dalam pembelajaran 

juga mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Penggunaan bahan ajar yang menarik, sesuai dengan perkembangan siswa, serta 

sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan akan memudahkan guru dan 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

Materi yang diajarkan dalam Buku Siswa kelas IV SD pada tema Indahnya 

Kebersamaan adalah materi yang dikaitkan dengan keanekaragaman budaya di 

Indonesia. Pemahaman berbagai ragam budaya, upacara adat, dan kesenian yang 

bertujuan untuk menambah kecintaan siswa pada tanah air Indonesia. 

Berdasarakan hasil analisis Buku Siswa pada tema tersebut ditemukan bahwa 

materi pembelajarannya sudah disesuaikan dengan karakteristik siswa, namun 

masih perlu adanya penekanan pada materi pembelajaran dengan daerah 

lingkungan tempat tinggal siswa seperti pengenalan budaya atau kearifan lokal 

pada masing-masing daerah lingkungan tempat tinggal siswa.  

Sebagai contoh, materi yang diajarkan pada tema Indahnya Kebersamaan 

adalah “Mengenal Suku Minang”. Siswa diminta untuk menemukan informasi 

yang terdapat dalam bacaan tentang Suku Minang, kemudian membuat 

kesimpulan dalam bentuk peta pikiran. Bagi siswa yang tinggal di daerah 

Sumatera Barat, tentu materi tentang Mengenal Suku Minang akan membuat 

siswa lebih mudah dalam menemukan informasi dan membuat kesimpulan dalam 

peta pikiran serta menambah pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai suku 

asal daerahnya. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran Kontekstual bahwa 
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siswa akan termotivasi untuk dapat memahami makna materi pelajaran yang 

dipelajari dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka 

sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural). Berdasarkan contoh tersebut, 

seharusnya buku siswa yang dibuat dan dibagikan oleh pemerintah disesuaikan 

dengan lingkungan dan karakteristik siswa, serta perlu adanya penekanan pada 

materi pembelajaran yang dikaitkan dengan pengenalan budaya atau kearifan 

lokal pada daerah tempat tinggal siswa. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Warpala, dkk. (2010) memperkuat 

pentingnya bahan ajar yang berbasis kearifan lokal bahwa bahan ajar berbasis 

kearifan lokal dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Penelitian yang 

dilakukan oleh Taniredja dan Kosasih (2007) juga memperkuat pentingnya 

mengenalkan kearifan lokal sejak dini kepada siswa karena penanaman nilai-nilai 

luhur seperti penanaman wawasan kearifan lokal kepada anak sangat penting 

dilakukan secara dini untuk memberikan bekal nilai-nilai moral yang akan 

dihadapi anak atau siswa pada masa mendatang. 

Penyajian materi pada Buku Siswa juga ditemukan adanya beberapa 

permasalahan seperti penyajian materi pembelajaran yang disertai ilustrasi atau 

gambar yang kurang tepat, serta beberapa soal latihan yang kurang sesuai.  

Berdasarkan permasalahan tersebut seharusnya bahan ajar yang digunakan perlu 

dikembangkan serta disesuaikan dengan karakteristik siswa dengan menambahkan 

penekanan pengenalan kebudayaan daerah lingkungan tempat tinggal siswa, 

menyajikan materi pembelajaran dengan ilustrasi dan gambar yang tepat, serta 

menyajikan latihan soal yang sesuai. 
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Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 23 Maret 2015 di SD Negeri 4 

Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dengan guru kelas IV 

ditemukan permasalahan dalam pembelajaran pada tema Indahnya Kebersamaan. 

Permasalahan tersebut yaitu (1) siswa kurang memahami materi pada buku siswa, 

(2) kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (3) 

kurangnya pengenalan kearifan lokal Kabupaten Banyumas dalam pembelajaran, 

(4) bahan ajar yang digunakan oleh guru dan siswa hanya satu yaitu Buku Guru 

dan Buku Siswa yang diperoleh dari pemerintah, (5) belum tersedianya bahan ajar 

tematik SD yang berwawasan kearifan lokal Kabupaten Banyumas sebagai sarana 

untuk mengenalkan kearifan lokal Banyumas pada siswa. Berdasarkan 

permasalahan ini, guru seharusnya dapat mengembangkan serta menyusun bahan 

ajar sendiri agar sesuai dengan materi yang disampaikan, karakteristik dan 

lingkungan siswa yaitu kearifan lokal Kabupaten Banyumas, serta tujuan yang 

diharapkan. 

Hasil observasi dan wawancara pada studi pendahuluan tersebut dijadikan 

dasar untuk membuat kesimpulan mengenai analisis kebutuhan guru dan siswa. 

Hasil analisis kebutuhan guru menunjukkan bahwa guru membutuhkan suatu 

bahan ajar tematik yang dapat membantu siswa untuk memahami materi 

pelajaran, penyajian materi dan soal-soal yang tepat dengan ilustrasi atau gambar 

yang tepat, materi pembelajaran yang lebih kontekstual, serta dapat digunakan 

sebagai media untuk mengenalkan kearifan lokal Kabupaten Banyumas. Siswa 

membutuhkan bahan ajar yang memuat wawasan kearifan lokal sehingga siswa 

dapat mengenal dan mempelajari kearifan lokal Kabupaten Banyumas melalui 
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materi pembelajaran pada tema Indahnya Kebersamaan dengan tujuan agar siswa 

lebih mudah memahami materi pelajaran yang ada dalam bahan ajar tersebut. 

Selain itu, kearifan lokal Kabupaten Banyumas juga perlu diperkenalkan kepada 

siswa sejak dini sebagai jati diri masyarakat Banyumas. 

Buku siswa yang diberikan oleh pemerintah digunakan di seluruh wilayah 

Indonesia. Daerah tempat tinggal dan lingkungan siswa sangat beragam namun 

kearifan lokal pada masing-masing daerah siswa tidak termuat dalam buku 

tersebut. Padahal dengan mengenal dan memahami kearifan lokal daerahnya, 

siswa akan lebih bangga pada daerahnya. Selain itu, pembelajaran akan lebih 

bermakna karena pembelajaran menjadi lebih kontekstual sehingga siswa dapat 

mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata, sehingga 

mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, maka diperlukan suatu bahan 

ajar tematik yang menarik serta mudah digunakan agar dapat menumbuhkan 

minat belajar, menjadikan pembelajaran lebih bermakna, serta dapat digunakan 

untuk mengenalkan kebudayaan daerah tempat tinggal siswa yang disesuaikan 

dengan karakteristik dan lingkungan siswa. Oleh karena itu peneliti akan 

melakukan penelitian Research and Development dengan judul Pengembangan 

Bahan Ajar Tematik Kelas IV SD Berbasis Pembelajaran Kontekstual 

Berwawasan Kearifan Lokal Kabupaten Banyumas. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang 

di atas, meliputi: 

1.  Siswa kurang memahami materi pada buku siswa. 

2. Pembelajaran masih terpusat pada guru meskipun telah menggunakan 

Kurikulum 2013. 

3. Kurangnya motivasi siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran. 

4. Penggunaan media pembelajaran yang belum optimal. 

5. Sejak Kurikulum 2013 diimplementasikan di sekolah dasar di wilayah 

Kabupaten Banyumas, mata pelajaran muatan lokal Budaya Banyumasan tidak 

lagi diajarkan kepada siswa karena muatan lokal diganti dengan mata pelajaran 

Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris sehingga pengenalan kearifan lokal 

Kabupaten Banyumas dalam pembelajaran belum ada. 

6. Bahan ajar yang digunakan oleh guru dan siswa hanya satu yaitu Buku Guru 

dan Buku Siswa dari pemerintah. 

7. Belum tersedianya bahan ajar tematik SD yang berwawasan kearifan lokal 

Kabupaten Banyumas sebagai sarana untuk menambah pemahaman terhadap 

materi pelajaran serta mengenalkan kearifan lokal Kabupaten Banyumas pada 

siswa. 

 

 

 

 



11 
 

1.3  Cakupan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang ada pada latar belakang, dipilih 

satu permasalahan untuk dijadikan cakupan masalah dalam penelitian ini. 

Cakupan masalah dalam penelitian ini terkait pada penggunaan bahan ajar oleh 

guru dan siswa yaitu: 

1. Guru hanya menggunakan satu bahan ajar tematik yaitu bahan ajar yang 

diterbitkan dan diberikan oleh pemerintah. 

2. Belum tersedianya bahan ajar tematik SD yang berwawasan kearifan lokal 

Kabupaten Banyumas sebagai sarana untuk menambah pemahaman terhadap 

materi pelajaran serta dapat mengenalkan kearifan lokal Kabupaten Banyumas 

kepada siswa. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan cakupan masalah, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai batasan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik bahan ajar tematik kelas IV SD tema Indahnya 

Kebersamaan yang sudah ada? 

2. Bagaimanakah bahan ajar tematik kelas IV SD berbasis pembelajaran 

kontekstual berwawasan kearifan lokal kabupaten Banyumas yang sudah 

tervalidasi? 

3. Bagaimanakah kepraktisan bahan ajar tematik kelas IV SD berbasis 

pembelajaran kontekstual berwawasan kearifan lokal kabupaten Banyumas? 

4. Bagaimanakah keefektifan bahan ajar tematik kelas IV SD berbasis 

pembelajaran kontekstual berwawasan kearifan lokal kabupaten Banyumas? 
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1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan utama 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bahan ajar tematik kelas IV SD tema Indahnya Kebersamaan 

yang sudah ada. 

2. Menghasilkan bahan ajar tematik kelas IV SD berbasis pembelajaran 

kontekstual berwawasan kearifan lokal kabupaten Banyumas yang sudah 

tervalidasi. 

3. Menguji kepraktisan bahan ajar tematik kelas IV SD berbasis pembelajaran 

kontekstual berwawasan kearifan lokal kabupaten Banyumas. 

4. Menguji keefektifan bahan ajar tematik kelas IV SD berbasis pembelajaran 

kontekstual berwawasan kearifan lokal kabupaten Banyumas. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan praksis pendidikan terutama bagi 

pengambil keputusan serta sebagai dasar perumusan kebijakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan keberhasilan 

pendidikan khususnya dalam pembelajaran di Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan 

sekolah. Berikut penjelasan masing-masing masalah tersebut. 
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a. Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar tematik berbasis pembelajaran kontekstual 

berwawasan kearifan lokal sehingga siswa lebih mudah memahami materi 

pelajaran yang diberikan serta dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengenalkan kearifan lokal Kabupaten Banyumas. 

b. Bagi Guru 

Memberikan wawasan baru tentang pembelajaran menggunakan bahan ajar 

berbasis pembelajaran kontekstual berwawasan kearifan lokal yang telah 

dikembangkan sehingga dapat mengarahkan pembelajaran menjadi lebih 

kontekstual serta dapat meningkatkan kualitas mengajarnya. 

c. Bagi Sekolah 

Menambah pengetahuan bagi guru-guru di SD Negeri IV Teluk tentang 

bahan ajar tematik berbasis pembelajaran kontekstual berwawasan kearifan 

lokal yang dikembangkan dan telah disesuaikan dengan karakteristik dan 

lingkungan siswa sehingga dapat memberi kontribusi yang lebih baik dalam 

perbaikan pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. 

 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

 Gambaran lengkap tentang karakteristik produk yang diharapkan dari 

kegiatan pengembangan dapat dilihat dalam spesifikasi produk yang 

dikembangkan berikut ini. 
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1. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahan ajar tematik 

berupa buku siswa kelas IV berbasis pembelajaran kontekstual berwawasan 

kearifan lokal kabupaten Banyumas beserta dengan perangkat pembelajarannya 

yang meliputi Silabus, RPP, dan evaluasi. 

2. Produk buku tematik siswa kelas IV berbasis pembelajaran kontekstual 

berwawasan kearifan lokal Kabupaten Banyumas digunakan sebagai pengganti 

buku tematik kelas IV SD tema Indahnya Kebersamaan yang sudah ada namun 

khusus pada subtema ketiga yaitu Kebersamaan dalam Keberagaman. 

3. Materi yang dikembangkan dalam buku tematik siswa kelas IV berbasis 

pembelajaran kontekstual berwawasan kearifan lokal Kabupaten Banyumas 

adalah materi tematik SD kelas IV semester I yaitu pada tema Indahnya 

Kebersamaan, subtema 3 Bersyukur atas Keberagaman.  

4. Pembelajaran Kontekstual digunakan untuk mengembangkan materi 

pembelajaran agar siswa mudah memahami materi yang diberikan dengan 

mengaitkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.  

5. Pembelajaran Kontekstual dalam penelitian ini dikaitkan dengan kearifan lokal 

yaitu kearifan lokal Kabupaten Banyumas. Pengaitan kearifan lokal Kabupaten 

Banyumas ke dalam materi pembelajaran yang dikembangkan bertujuan agar 

materi pembelajaran lebih kontekstual sehingga siswa mudah memahami 

materi yang diberikan dengan mengaitkannya dalam konteks kehidupan sehari-

hari mereka. Pengaitan kearifan lokal Kabupaten Banyumas ke dalam materi 

pembelajaran yang dikembangkan juga dimaksudkan agar siswa mengenal 

kearifan lokal Kabupaten Banyumas. 
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1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Bahan ajar tematik kelas IV SD berbasis pembelajaran kontekstual 

berwawasan kearifan lokal Kabupaten Banyumas dikembangkan dengan adanya 

asumsi bahwa bahan ajar yang berbasis pembelajaran kontekstual akan lebih 

mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran yang diberikan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Yamin (2012:76) bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual dapat membantu siswa dalam membuat 

sebuah katerkaitan antara sebuah materi dengan konteks kehidupan sehari-hari 

mereka. Bahan ajar ini juga dikaitkan dengan wawasan kearifan lokal Kabupaten 

Banyumas dengan tujuan agar materi pembelajarannya lebih kontekstual dan 

dapat memberikan dampak pengiring agar siswa lebih mengenal kearifan lokal 

Kabupaten Banyumas. 

Pengembangan bahan ajar dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian pengembangan menurut Borg & Gall dalam Sugiyono (2010:408). 

Terdapat sepuluh tahapan dalam penggunaan metode penelitian pengembangan 

menurut Borg & Gall, namun tahapan pengembangan dalam penelitian ini dibatasi 

menjadi tujuh tahapan yaitu: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) 

desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) ujicoba produk, (7) revisi 

produk. Materi yang dikembangkan dalam bahan ajar ini hanya materi kelas IV 

tema Indahnya Kebersamaan pada subtema ketiga yaitu Bersyukur atas 

Keberagaman.  
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