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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan skripsi ini 

akan peneliti jelaskan terlebih dahulu istilah yang terkandung 

dalam judul skiripsi ini yang berjudul: Pengembangan Modul 

Tematik Tema Ekosistem Untuk meningkatkan Penguasaan 

Konsep Siswa Kelas V SD/MI. Agar dapat tercapainya persepsi 

yang sama antara peneliti dan pembaca, maka perlu sekiranya 

peneliti menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul 

secara singkat dengan sebagai berikut: 

1. Pengembangan 

Pengembangan merupakan proses penerjemahan spesifikasi 

desain kedalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan 

mencakup banyak variasi teknologi yang digunakan dalam 

pembelajaran. Penelitian dan pengembangan merupakan 

proses/metode yang digunakan untuk memvalidasi atau 

mengembangkan produk.
1
 

2. Modul 

Modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis  

dengan bahasa yang  mudah dipahami oleh peserta didik. Modul 

ialah salah satu bahan ajar berbasis cetakan yang dirancang 

untuk belajar secara mandiri oleh peserta pembelajaran.
2
 

3. Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. 

4. Penguasaan Konsep 

                                                 
1
 Prof. Dr. Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D. Bandung: Alfabeta. h. 394. 
2
 Cecep Kustandi, M. Pd. 2020. Pengembangan Media 

Pembelajaran. Jakarta: Kencana. h. 158.  
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Penguasaan konsep merupakan kemampuan pada tingkat 

pengembangan kognitif. 

 

B.  Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran di sekolah diupayakan untuk 

mengembangkan pengetahuan peserta didik. Terdapat berbagai 

macam cara pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran 

seperti dengan menggunakan metode, model atau media 

pembelajaran yang tepat. Hal ini bertujuan agar peserta didik 

mampu menerima ilmu pelajaran dengan baik. Bukan hanya di 

Indonesia, namun di seluruh dunia pendidikan amatlah penting 

serta memiliki makna yang mendalam bagi umat manusia. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk 

memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang dimiliki dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.
3
 Pendidikan merupakan salah satu 

bagian yang terpenting untuk membangun manusia dalam 

menunjang atau meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas untuk kehidupan kedepannya. Pendidikan sekolah dasar 

merupakan salah satu tempat untuk belajar guna untuk 

mengenbangkan potensi yang dimiliki sejak dini. Kegiatan 

pendidikan selalu berlangsung didalam suatu lingkungan.  

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

                                                 
3
 Yulia Siska, M. Pd. 2018. Pembelajaran IPS SD/MI. Yogyakarta: 

Garudhawaca. h 6.  
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
4
 Pendidikan 

harus mengajak masyarakat untuk menggapai cita-cita yang tinggi 

agar kelak kehidupannya menjadi lebih terarah untuk lebih baik. 

Pendidikan tidak hanya diberikan oleh pendidik tetapi pendidikan 

juga dapat diberikan oleh orang tua sebelum anak masuk sekolah 

dasar.  

Kurikulum 2013 merupakan upaya pemerintah guna 

memfasilitasi kebutuhan peseta didik. 
5
 Kurikulum yang digunakan 

saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan 

penyempurnaan dari kurikulum sebelumnnya. Kurikulum 

diharapkan dapat memberikan keseimbangan aspek kognitif, aspek 

afektif, dan aspek psikomotorik secara seimbang. Tujuan 

kurikulum untuk meningkatkan rasa ingin tahu pada peserta didik 

dan membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran 

karena kurikulum sekarang bersifat student centred atau berpusat 

pada peserta didik, sehingga tenaga pendidik hanya sebagai 

fasilitator dalam proses pembelajaran. Dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pendidk memerlukan langkah-langkah 

pembelajaran serja sumber ajaran dalam agama, sebagaimana 

firman Allah SWT. Didalam Surah An-Nahl Ayat 44 berikut: 

                            

      

Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab kami 

turunkan kepada Alquran,agar kamu menerangkan pada 

                                                 
4
 Moh. Khoerul Anwar, “Pembelajaran Mendalam Untuk 

Membentuk Karakter Siswa Sebagai Pembelajaran”.  Jurnal Tadris, Vol. 02 

No. 2, (Desember 2017), h. 98. 
5
 Evi Susilowati, Suyatmi, “Peningkatan Keterampilan Bertanya dan 

Hasil Belajar Peserta didik Melalui Penerapan Model Problem Based 

Learning”. Jurnal Riset Teknologi dan Inovasi Pendidikan, Vol.02 No. 1, 

(Januari 2019. h 244.  
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umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka 

dan supaya mereka memikirkan (Q.S. An-Nahl: 44)
6
 

Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran tematik. 

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis 

yang mewajibakan adanya pengembangan kurikulum baru, 

landasan filosofi, dan landasan yuridis. Pada kurikulum ini mata 

pelajaran diintergrasikan dengan tema-tema atau bisa disebut 

dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah 

program pembelajaran yang berangkat dari satu tema atau 

kemudian dielaborasikan dari berbagai aspek atau tinjauan dari 

berbagai persektif mata pelajaran yang diajarkan disekolah.  

Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menggunakan 

tema untuk menghubungkan beberapa mata pelajaran yang akan 

dijadikan satu tema, dari satu tema dipecah lagi menjadi sub-

subtema. Tema berarti pokok gagasan ataupun pikiran yang akan 

menjadi suatu pokok pembahasan ataupun pembicaraan 

mengenai tema ataupun pelajaran tersebut. Pembelajaran tematik 

menekankan pada konsep belajar sambil melakukan sesuatu. 

Proses pembelajaran tematik dilakukan secara aktif, kreatif, 

sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman langsung untuk 

menemukan pengetahuannya melalui yang telah dipelajari secara 

sendiri.  

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada proses 

belajar, sambil melakukan suatu hal yang menunjang proses 

pembelajaran. Seorang pendidik harus mampu merancang serta 

mengemas pembelajaran sedemikianrupa agar peserta didik 

mendapatkan suatu pengalaman yang bermakna dalam kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat meberikan pengalaman bermakna 

kepada peserta didik.
7
 Sebelum proses pembelajaran berlangsung 

                                                 
6
Tim Penulis, Al- Hikmah Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: 

CV Penerbit Diponegoro, 2017), Surat An-Nahl Ayat 44, h. 272. 
7
 Maulana Arafat Lubis, M. Pd, dkk. Pembelajaran Tematik SD/MI. 

(Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), h 7.   
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pendidik sudah menyiapkan segala kebutuhan pada materi yang 

akan dipelajari, misalnya: lembar rencana pelaksaan 

pembelajaran, isntrumen evaluasi, dan bahan ajar.  

Bahan ajar memiliki peran yang sangat penting dalam 

keefektifan pembelajaran di sekolah dasar.
8
 Bahan ajar 

merupakan salah satu begian yang terpenting dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran menggunakan bahan 

ajar yang menyenangkan dapat membuat peserta didik merasa 

senang dan tertarik untuk belajar. Jadi bahan ajar yang digunakan 

oleh pendidik sebagai bahan belajar untuk peserta didik serta 

dapat membantu pendidik dalam peroses pembelajaran, bahan 

ajar antara lain seperti: lembar kerja peserta didik (LKPD), 

handout, dan modul. 

Modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara 

sistematis  dengan bahasa yang  mudah dipahami oleh peserta 

didik. Modul merupakan suatu bahan ajar yang bisa digunakan 

untuk membantu proses pembelajaran. Tujuan dari pembuatan 

modul mempermudah dan memperjelas kegiatan pembelajaran, 

mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dapat digunakan secara 

tepat, pserta didik dapat mengukur hasil belajarnya. Modul 

merupakan bahan untuk belajar yang telah ditulis tujuan-tujuan 

pembelajaran agar peserta didik bisa belajar dengan mandiri 

tanpa harus dibimbing dari pendidik.
9
 

Pemilihan bahan ajar modul yang mampu meningkatkan 

kualitas belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan bagi 

peserta didik. Penggunaan bahan ajar modul akan mempermudah 

peserta didik dalam memahami pembelajaran. Oleh karena itu, 

dalam proses pembelajaran dibutuhkan bahan ajar yang dapat 

digunakan oleh peserta didik secara mandiri serta mempunyai 

tampilan menarik.   

                                                 
8
 Meilan Arsanti. “ Pengembangan  Bahan Ajar Mata Kuliah 

Penulisan Kreatif Bermuatan Nilai Pendidikan Karakter Religius Bagi 

Siswa”. Jurnal Kredo, Vol. 1 No. 2 (April 2018) h 74. 
9
 Maryatul Qiftiyah, Yuli Yanti, “Pengembangan Modul 

Pembelajaran Tematik Terintegrasi Dengan Ayat-ayat Al-Qur‟an”. Jurnal 

Terampil, Vol. 5 No. 2, (Desember 2018), h. 277.  
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Berdasarkan pra penelitian di MIN 1 Tulang Bawang 

Barat dan SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Sekolah MIN 

1 Tulang Bawang Barat merupakan sekolah yang terletak di 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. MIN 1 Tulang Bawang Barat terletak di Jl. Diponegoro No 

02 Tulang bawang Tengah. Sedangkan, sekolah SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung yang merupakan salah satu 

sekolah dasar yang terletak di Labuhan Ratu Bandar Lampung 

beralamat di komplek Perguruan Tinggi Universitas 

Muhammadiyah Lampung Jl. Hi. Zainal Abidin Pagar Alam  No. 

14/58 Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. 

Jika ditinjau dari posisi SD Muhammadiyah 1 Labuhan Ratu 

Bandar Lampung tersebut, keberadaanya sangat strategis di mana 

sekolah tesebut terletak di Ibu Kota Provinsi Lampung yang 

diapit oleh dua perguruan tinggi yang ada disekitar komplek 

tersebut. Dengan jumlah tenaga pendidik 37 orang dan siswa 548 

orang dari kelas I-VI.   

Penerapan kurikulum 2013 sudah diterapkan mulai dari 

kelas I-VI, namun dalam menujang kegiatan pembelajaran hanya 

menggunakan satu sumber buku tematik belum menggunakan 

modul pembelajaran khususnya pada tema ekosistem untuk 

meningkatkan penguasaan konsep. Tenaga pendidik yang 

mengajar di SD Muhhamdiyah 1 Bandar Lampung dan MIN 1 

Tulang Bawang Barat kelas V yaitu Ibu Sinta Bella Arista S. Pd 

dan Bapak Totok Sukamto, S. Pd. I bahan ajar yang digunakan 

hanya buku yang disediakan dari sekolah  saja, namun alangkah 

lebih menarik jika materi tersebut dapat dikembangkan dalam 

modul pembelajaran tema 5 yakni ekosistem untuk menunjang 

penguasaan konsep siswa kelas V SD/MI. 

Hasil wawancara dengan salah satu tenaga pendidik kelas 

V SD muhammadiyah 1 Bandar Lampung yaitu Ibu Sinta Bella 

Arista, S. Pd dan Bapak Totok Sukamto, S. Pd. I sebagai tenaga 

pendidik di MIN 1 Tulang Bawang Barat, beliau mengatakan 

bahwa pendidik mengajar hanya menggunakan buku cetak yang 

disediakan oleh pihak sekolah saja. Media pembelajaran adalah 

buku cetak tema 5 ekosistem memiliki kelamahan, menurut 
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beliau buku yang digunakan tersebut penjelasan materinya 

kurang lengkap khususnya, selain itu gambar dan desain kurang 

menarik,  sehingga harus menambahkan materi dari buku atau 

sumber lainnya. Beliau pun mengatakan sampai saat ini belum 

ada pendidik yang mengembangkan atau menggunakan bahan 

ajar berupa modul pembelajaran pada tema  5 yakni ekosistem 

untuk kelas V SD/MI.  1) kurangnya bahan ajar yang diperlukan 

pendidik 2) bahan ajar yang ada belum mencakup kompetensi 

untuk meningkatkan penguasaan konsep peserta didik dan 

berdasarkan kurikulum 2013 dimana pembelajaran buku tematik 

oleh karena itu dapat diperlukan bahan ajar buku tematik yang 

dapat meningkatkan penguasaan konsep peserta didik. Pendidik 

hanya menggunakan satu sumber bahan ajar dalam pembelajaran. 

Sehingga dibutuhkan sumber bahan ajar laiinnya untuk 

mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam proses 

pembelajaran peran pendidik lebih dominan dari pada peserta 

didik.
10

 Peserta didik cenderung kurang tertarik untuk belajar 

membaca dengan hanya menggunakan buku paket yang setiap 

hari digunakan. Penguasaan konsep yang seharusnya diasah 

dengan kreatifitas, salah satunya adalah dengan menyajikan 

media baru sehingga peserta didik lebih berantusias dalam 

belajar.
11

 

Dalam pembelajaran tematik ini akan membantu 

menumbuhkan kreativitas peserta didik karena dalam proses 

pembelajarannya peseta didik diberi kesempatan yang lebih 

banyak dalam bereksplorasi untuk mengembangkan pegetahuan 

awalnya. Dalam proses pembelajaran peserta didik tidak akan 

merasa bosan karena peserta didik akan dituntut untuk selalu 

aktif, proses pembelajaran sangat aktual dan melibatkan 

lingkungan secara langsung. Di sini pendidik tidak hanya 

berperan sebagai sumber ilmu utama, namun pendidik hanya 

sebagai motivator dan fasilitator. Berdasarkan permasalahan di 

                                                 
10

 Sinta Bella Arista, S. Pd. Hasil Wawancara Pendidik, SD 

Muhammdiyah 1 Bandar Lampung, 11 Desember 2020. 
11

 Totok Sukamto, S. Pd.I Hasil Wawancara Pendidik, MIN 1 

Tulang Bawang Barat, 13 Januari 2021. 
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atas peneliti menyampaikan gagasan yang diwujudkan dalam 

bentuk penelitian dengan judul “Pengembangan Modul 

Pembelajaran Tematik Tema Ekosistem Untuk Meningkatkan 

Penguasaan Konsep Siswa Kelas V SD/MI”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang penulis 

kemukakan, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya bahan ajar yang diperlulan oleh pendidik. 

2. Diperlukan pengembangan bahan ajar berupa modul 

pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk 

meningkatkan penguasaan konsep siswa.  

 

D.  Batasan Masalah  

Mengingat luasnya permasalahan yang ada dan berbagai 

keterbatasan, maka penelitian ini hanya dibatasi pada 

Pengembangan Modul Pembelajaran Tematik Ekosistem Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Kelas V SD/MI. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang ditemukan peneliti, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan modul pembelajaran tematik pada 

tema  ekosistem untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa 

kelas V SD/MI? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan modul pembelajaran tema 

ekosistem untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas 

V SD/MI? 

3. Bagaimana penilaian pendidik terhadap modul pembelajaran 

tema ekosistem untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa 

kelas V SD/MI? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengembangan produk berupa modul 
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pembelajaran tema ekosistem untuk meningkatkan penguasaan 

konsep siswa kelas V SD/MI. 

2. Untuk mengetahui tingkat kelayakan modul pembelajaran 

tema ekosistem untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa 

kelas V SD/MI. 

3. Untuk mengetahui penilaian atau respond pendidik terhadap 

produk yang berupa modul pembelajaran tema ekosistem 

untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas V SD/MI. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian pengembangan modul pembelajaran 

tematik pada ekosistem untuk meningkatkan penguasaan konsep 

siswa kelas V SD/MI ini diharapkan dapat memperoleh manfaat: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

pengembangan bahan ajar bagi sekolah, pendidik, orang 

tua, masyarakat, serta dengan pengembangan yang 

berkualitas diharapkan mampu menumbuhkan semangat 

peserta didik untuk belajar lebih giat. 

b. Bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih 

lanjut, dengan materi, metode, dan teknik analisa yang 

berbeda, demi  kemajuan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat praktis 

a. Pendidik 

1. Dapat membantu pendidik dalam proses pembelajaran 

dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik 

mengenai materi pembelajaran tematik. 

2. Sebagai sumber dan media belajar bagi pendidik dalam 

proses pembelajaran tematik. 

b. Peserta Didik 

1. Dapat membantu memudahkan peserta didik untuk 

memahami pembelajaran tematik. 

2. Sebagai sumber dalam pembelajaran peserta didik ketika 
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membahas materi pembelajaran tematik. 

c. Sekolah  

1. Modul pembelajaran yang dikembangkan di sekolah 

tersebut memberikan inspirasi untuk mengembangkan 

modul pembelajaran tema ekosistem untuk meningkatkan 

penguasaan konsep siswa kelas V. 

2. Modul pembelajaran yang dikembangkan diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan pengembangan bahan ajar tematik 

sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah. 

d. Bagi pembaca atau peneliti 

 Bagi pembaca yang mengadakan penelitian sejenis, 

hasil penelitian dapat digunakan untuk membawa wawasan 

tentang modul pembelajaran tema ekosistem untuk 

meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas V. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian yang baik yaitu penelitian yang mempunyai 

beberapa referensi yang sama dengan hasil yang relevan. 

Supaya dapat digunakan sebagai pedoman pertama sebagai 

kerangka pemikiran untuk menambah, mengembangkan dan 

memperbaiki penelitian sebelumnya.penelitian ini mempelajari 

beberapa hasil dan teori yang relevan seperti dibawah ini:  

a.  Penelitian yang dilakukan oleh Siti Tsaniyatul Hidayah 

yang berjudul “Pengembangan Modul Tematik Kelas IV 

dengan  Tema Tempat Tinggalku”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang 

menghasilkan pengembangan modul tematik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kualitas dari produk modul 

yang dikembangkan menurut para ahli sudah memiliki 

kategori kualitas yang sangat baik dengan persentase ahli 

materi 93.85%, dengan persentase ahli media 92.72%. 
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Sedangkan menurut para pengguna juga sudah memiliki 

kualitas yang sangat baik yaitu guru kelas IV dengan 

persentase 86.47% dan siswa kelas IV dengan 

persentase98%. Perbedaan penelitian di atas dengan yang 

akan peneliti gunakan yaitu penelitian di atas ialah 

pengembangan tema sedangkan peneliti pengembangan 

tema untuk meningkatkan penguasaan konsep. Penelitian di 

atas mengambil kelas IV sedangkan peneliti mengambil 

kelas V. Kesamaan dalam penelitian ini adalah 

pengembangan modul.
12

 

b.  Penelitian yang dilakukan oleh Idhes Sara Andrieta 

Maharani yang berjudul “Pengembangan Modul Tematik 

Cita-Citaku bagi Siswa Kelas IV SD Negeri Pacar Sewon 

Bantul”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan (research and development) Borg & Gall, 

yang menghasilkan produk akhir berupa modul tematik 

„‟Cita-Citaku‟‟ yang layak untuk digunakan. Hal ini 

dibuktikan dari hasil penilaian produk oleh ahli materi 

dinyatakan sangat baik (4,38), hasil penilaian produk oleh 

ahli media dinyatakan baik (3,83). Hasil uji coba lapangan 

awal dinyatakan layak (0,89), hasil uji coba lapangan 

dinyatakan layak (0,96) dan hasil uji coba pelaksanaan 

lapangan dinyatakan layak(0,98). Perbedaan penelitian di 

atas dengan yang akan peneliti gunakan yaitu penelitian di 

atas tidak untuk meningkatkan penguasaan konsep 

sedangkan peneliti pengembangan modul tematik untuk 

meningkatkan penguasaan konsep. Penelitian di atas 

mengambil kelas IV sedangkan peneliti mengambil kelas 

V. Kesamaan dalam penelitian ini adalah pengembangan 

modul.
13

 

                                                 
12

 Siti Tsaniyatul Hidayah, “Pengembangan Modul Tematik Kelas 

IV dengan Tema Tempat Tinggalku” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2020). 
13

 Idhes Sara Andrieta Maharani, Pengembangan Modul Tematik 

Cita-Citaku bagi Siswa Kelas IV SD Negeri Pacar Sewon Bantul, (Skripsi: 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2018). 
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c. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrir dan Susilawati 

mengenai modul dengan judul penelitian Pengembangan 

Modul Pembelajaran tematik Siswa SD kelas VI. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa modul yang dihasilkan sangat 

layak digunakan dengan skor kelayakan sebesar 82,73% 

dengan kategori sangat layak. Perbedaan penelitian oleh 

Syahrir dan Susilawati dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah dalam penelitian ini modul tematik yang 

dikembangkan ditujukan untuk siswa kelas VI, sedangkan 

modul yang akan dikembangkan ditujukan bagi siswa kelas 

V SD.
14

 

d.  Penelitian yang dilakukan oleh Jeri Marsella Wati 

yangberjudul Pengembangan Modul Tematik Sumber 

Energi  terintegrasi pada ayat al-qur”an bagi siswa Kelas IV 

SDN Ngoto Bantul”. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan (research and development) 

Borg & Gall. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

penilaian ahli materi memperoleh penilaian rata-rata 

kategori baik (3,62), penilaian ahli media memperoleh 

kategori sangat baik (4,48), penilaian uji coba lapangan 

awal memperoleh kategori sangat baik (4,38), penilaian uji 

coba lapangan utama memperoleh kategori sangat baik 

(4,45), dan penilaian uji lapangan operasional memperoleh 

kategori sangat baik (4,46). Berdasarkan hasil tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa modul tematik “Sumber 

Energi” terintegrasi pada ayat al-Qur‟an bagi siswa kelas 

IV SDN Ngoto Bantul sudah layak untukdigunakan. 

Perbedaan penelitian di atas dengan yang akan peneliti 

gunakan yaitu penelitian di atas  terintegrasi dengan ayat-

ayat Al Qur‟an sedangkan peneliti tidak mengintegrasikan 

dengan ayat-ayat Al Qur‟an. Penelitian di atas mengambil 

kelas IV sedangkan peneliti mengambil kelas V. Kesamaan 

                                                 
14

 Syahrir dan Susilawati, “Pengembangan Modul Pembelajaran 

Temati siswa SD”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2020). 
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dalam penelitian ini adalah pengembangan modul.
15

 

I. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun 

sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan pengembangan, manfaat pengembangan, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi gambaran tentang deskriptif teorik dan 

teori-teori tentang pengembangan modul pembelajaran tematik 

untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas V SD/MI. 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan tempat dan waktu penelitian, 

desain penelitian, prosedur penelitian dan pengembangan, 

spesifikasi yang produk yang dikembangkan, subjek uji coba 

penelitian pengembangan, instrument penelitian, uji coba produk 

dan teknik analisis data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bagian ini berisi deskriptif hasil penelitian dan 

pengembangan, deskripsi dan anlisis data hasil uji coba dan 

kajian produk akhir. 

BAB V PENUTUP 

  Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan 

rekomendasi.   

 

                                                 
15

 Jeri Marsella Wati, Pengembangan Modul Tematik Sumber 

Energi Terintegrasi Ayat Al-Qur’an bagi Siswa Kelas IV SDN Ngoto Bantul, 

(Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2020). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Teori-teori Tentang Pengembangan Model 

Definisi teknologi pendidikan  menyebutkan teknologi 

pendidikan adalah teori dan praktik dalam desain, 

pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan, serta penilaian 

proses dan sumber untuk belajar. Untuk menyempurnakan 

perumusan definisi sebuah bidang, Richey menganggap harus 

dikembangkan suatu cara untuk mengidetifikasi dan 

mengorganisasi hubungan-hubugan yang timbul dari teori dan 

praktik.
1
 Pada penelitian ini  peneliti menjelaskan penelitian 

menggunakan model ADDIE yaitu pada tahap analisis, design, 

development, impelementasi dan tahap evaluasi. Model ADDIE 

merupakan komponen utama dari pendekatan system untuk 

pengembangan pembelajaran, dan prosedur  pengembangan 

dalam pembelajaran. ADDIE dapat dikategorikan sebagai model 

yang mengadaptasi prinsip desain pembelajaran yang dijabarkan 

oleh Gagne, Wager, Golas dan Keller dalam Januszewki dan 

Molenda.
2
 

Pengembangan merupakan proses penerjemahan 

spesifikasi desain kedalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan 

mencakup banyak variasi teknologi yang digunakan dalam 

pembelajaran.
3
 Penelitian dan pengembangan adalah kajian 

sistematis tentang bagaimana membuat rancangan, suatu produk, 

mengembangkan/memproduksi rancangan tersebut, dan 

mengevaluasi kinerja produk terdebut, dengan dapat diperoleh 

data yang empiris yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

                                                 
1
 Dewi Surani, “Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pendidikan” 

Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 2 No. 1 (2019) h 457.  
2
 Prof. Dr. Nunuk Suryani, M. Pd. Media Pembelajaran Inovatif dan 

Pengembangannya. (Bandung: 2019) h 125.  
3
 Cecep Kustandi, M. Pd. Pengembangan Media Pembelajaran. 

(Jakarta: Kencana, 2020), h. 97-98. 
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membuat produk, alat-alat dan model yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran atau nonpembelajaran.
4
 

Penelitian pengembangan merupakan penelitian untuk 

mengembangkan suatu produk menjadi lebih baik. Penelitian 

pengembangan ini tidak untuk menyusun atau menguji hipotesis, 

tetapi untuk memperoleh produk baru atau proses baru.
5
 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikekemukakan diatas 

dapat disimpulkan bahwa, antara satu pengertian dengan 

pengertian lain tidak mengandung perbedaan makna, karena 

berdasarkan pengertian diatas tersebut berkaitan berkenaan 

dengan pengembangan produk, melalui proses perencanaan, 

produksi dan evaluasi validasi data produk yang telah dihasilkan. 

  

B. Acuan Teoritik 

1. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah merupakan salah satu sumber belajar, 

yakni segala sesuatu yang memudahkan peserta didik 

memperoleh sejumlah informasi pengetahuan, pengalaman, 

keterampilan dalam proses belajar mengajar.
6
 Bahan ajar 

merupakan segala bentuk bahan yang digunakan dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar dapat pula 

diartikan sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik 

sebagai sarana untuk belajar.
7
 

Bahan ajar yang dipergunakan disusun berdasarkan 

dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Bahan ajar merupakan 

                                                 
4
 Umi Khulsum, “Pengembangan Bahan Ajar” Jurnal Kependidikan, 

Vol. 1 No. 1 (Februari 2018) h 8.  
5
 Dr. Asep Kurniawan, M. Ag. Metodologi Penelitian Pendidikan. 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, November 2018), h. 27. 
6
 Ummu Jauharin Farda, “Bahan Ajar SETS Sekolah Dasar” Jurnal 

Profesi Keguruan, Vol. 4 No. 1, (April 2018), h. 59. 
7
 Dr. E. Kosasih, M.Pd. Pengembangan Bahan Ajar. (Jakarta Timur: 

PT Bumi Aksara, 2021) h 1.  
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suatu bagian yang terpenting dalam proses pembelajaran. 

Dalam melaksanakan pembelajaran bahan ajar dapat berupa 

bahan ajar cetak dan noncetak.
8
 Bahan ajar bersifat mandiri, 

artinya bahan ajar dapat dipelajari oleh peserta didik sendiri 

karena sistematis dan lengkap sehingga memudahkan peserta 

didik dalam belajar.
9
 

2.  Modul 

a. Pengertian Modul 

Modul adalah unit terkecil bahan pelajaran yang memuat 

suatu konsep secara utuh sehingga dapat dipelajari secara 

terpisah dari bagian lain tanpa mengurangi maknanya.
10

 Modul 

merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dipelajari 

secara mandiri oleh peserta didik.
11

 

 Modul ialah salah satu bahan ajar berbasis cetakan yang 

dirancang untuk belajar secara mandiri oleh peserta 

pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik dapat melakukan 

kegiatan belajar sendiri tanpa kehadiran pengajar secara 

langsung.  

Menurut B.P. Sitepu  dalam bukunya Penyusunan Buku 

Pelajaran, ia mengatakan bahwa modul adalah media yang 

dapat disusun dan digunakan untuk pembelajaran konvensional 

dan mandiri. Lain lagi yang dikemukakan oleh Andi Pratowo, ia 

mengatakan bahwa modul ialah sebuah bahan ajar yang disusun 

secara sistematis dengan bahan yang mudah dipahami oleh 

peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka agar 

dapat belajar sendiri dengan bantuan atau bimbingan yang 

minimal dari pendidik. Dari pendapat yang berbeda tersebut, 

                                                 
8
 Andi Prastowo. 2019. Pengembangan Bahan Ajar. Jakarta: Kencana.  

9
 Dian adesta bujuri, Masnun Bait, “Pengembangan Bahan Ajar IPA 

Integratif Berbasis Pendekatan Kontekstual” Jurnal Terampil (vol. 4 No. 2 

Desember 2018) h 186. 
10

 Ibid. h 158.  
11

 Riri Susanti. “Pengembangan Modul Pembelajaran PAI Berbasis 

Kurikulum 2013”. Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Suvervisi 

Kependidikan. Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2017). h 160.  



 

 

 

 

18 

dapat disimpulkan bahwa modul mengandung arti bahan ajar 

yang sistematis yang bisa digunakan untuk pembelajaran 

konvesional dan juga mandiri dengan bimbingan minimal atau 

tanpa bimbingan dari pengajar. Disimpulkan bahwa modul 

adalah salah satu unit program pembelajaran yang terencana 

dan didesain dalam bentuk printed materials guna membantu 

perserta didik dalam mencapai tujuan/kompetensi pada masing-

masing mata pelajaran.  

Modul berbeda dengan handout, buku teks, atau bahan 

tertulis lainnya yang sering digunakan dalam proses 

pembelajaran biasa. Ini merupakan model pembelajaran mandiri 

yang menuntut peserta didik belajar lebih aktif, sehingga teknik 

penulisan modul tersebut berbeda dengan penulisan bahan 

tertulis lainnya.
12

 Modul merupakan paket belajar mandiri yang 

meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan 

dan dirancang secara sistematis untuk membantu siswa 

mencapai tujuan belajar.
13

 Modul pembelajaran adalah bahan 

ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup 

isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara 

mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
14

 

Modul dapat digunakan untuk keperluan: 

1) Sumber belajar yang disusun secara sistematis. 

2) Petunjuk untuk mengetahui isi materi yang disajikan. 

3) Sebagai motivator supaya terus membaca isi materi serta 

mendalaminya.  

4) Sebagai alat evaluasi.  

                                                 
12

 Ibid.  h. 158-159. 
13

 Muhhamad Wahyu Setiyadi, Ismail, Hamsu Abdul Gani. 

“Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Berbasis Pendekatan  Saintifik 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”. Jurnal Pendidikan Sains dan 

Teknologi, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2017) h 3. 
14

Eka Puspita Dewi, Agus Suyatna, “Efektivitas Modul dengan Model 

Inkuiri untuk Menumbuhkan Keterampilan Proses Sains Siswa pada Materi 

Kalor”, Jurnal Tadris (Desember 2017). 
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b. Karakteristik Modul 

Modul memiliki karakteristik stand-alone, modul tidak 

bergantung pada media lain, memiliki daya adaptive yang 

tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta 

bersahabat dengan pemakainya (user friendly).Menurut B.P. 

Sitepu, modul memili lima karakteristik umum: 

a. Belajar Mandiri (Self-Instruction) 

Modul disusun sedemikian rupa agar pemelajar 

dapat memahaminya tanpa atau sedikit mungkin bantuan 

dari orang lain. 

b. Utuh (Self-Contained) 

Yang dimaksud self-contained yaitu seluruh materi 

pembelajaran dari satu unit kompetensi atau satu sub 

kompetensi yang dipelajari terdapat didalam satu modul 

secara utuh. 

c. Berdiri Sendiri (Stand-Alone) 

Stand-alone atau berdiri sendiri bearti modul yang 

dikembangkan tidak bergantung pada media lain atau tidak 

harus digunakan dengan media lain bersama-sama. 

d. Adaptif (Adaptive) 

Modul dapat dikatakan adptive apabila modul 

tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam perkembangan kurun 

waktu tertentu (up-to-date) serta fleksibel digunakan. 

e. Akrab Dengan Pemakainya (User-Friendly) 

Modul hendaknya mudah digunakan. Media yang 

digunakan mudah dioprasikan, intruksi yang disampaikan 

mudah dimengerti dan mudah ditanggapi pemelajar.
15

 

c. Unsur-Unsur Modul Pembelajaran 

                                                 
15

Ibid. h 160-162.  
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Unsur sebuah modul pembelajaran yaitu: 

a. Modul merupakan seperangkat pengalaman belajar yang 

berdiri sendiri. 

b. Modul dimaksudkan untuk mempermudah siswa mencapai 

seperangkat tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Modul merupakan unit-unit yang berhubungan satu dengan 

yang lain secara hierarkis. 

d. Prinsip-prinsip Modul 

Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan 

modul, yaitu: 

a. Berorientasi pada tujuan/kompetensi (goal oriented) 

Peserta didik dituntut untuk mencapai 

tujuan/kompetensi dalam kegiatan belajar secara tuntas. 

Pencapaian tujuan/kompetensi tersebut menjadi hal utama 

dalam modul ini, sehingga peserta didik yang belum 

menguasai kompetensi yang diharapkan harus mengulang 

kembali pada kegiatan belajar mengajar sebelumnya 

sampai kompetensi yang diharapkan tersebut tercapai. 

b. Pembelajaran mandiri (self-instruction) 

Peserta didik dituntut untuk belajar secara mandiri 

tanpa bantuan optimal dari dosen atau fasilitator.  

c. Maju berkelanjutan (continuous progress) 

Prinsip maju berkelanjutan modul ini mengarahkan 

peserta didik yang memiliki kemampuan diatas rata-rata 

dapat menyelesaikan bahan lebih cepat yang berimplikasi 

pada kecepatan penyelesaian studi. 

d. Penataan materi yang utuh dan lengkap (self-contained) 

Modul harus memuat materi yang disajikan secara 

utuh (tidak terpotong-potong) serta menyajikan seluruh 

subtansi pembelajaran yang diperlukan peserta didik. 



 

 

 

 

21 

e. Penilaian belajar mandiri (self-evaluation) 

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pada 

setiap kegiatan belajar, maka peserta didik harus 

melakukan penilaian mandiri melalui pengerjaan test yang 

telah disediakan dalam modul.
16

 

e. Prosedur Penyusunan Modul 

1. Langkah-langkah penyusunan modul 

Dalam penyusunan modul ada empat tahap yang mesti 

dilakukan: 

a) Analisis Kurikulum 

Langkah ini bertujuan untuk menentukan bahan 

pelajaran yang akan dibuat modul sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

b) Menentukan judul modul 

Dalam menentukan judul modul dapat dilihat dari 

temanya apabila temanya mencakup terlalu sempit 

maka dapat langsung dijadikan judul modul. 

c) Penulisan modul 

Dalam penulisan modul terdapat beberapa panduan 

yang harus dilaksanakan: 

1) Perumusan KD yang harus dikuasai. 

2) Mementukan alat evaluasi peserta didik. 

3) Penyusunan materi pembelajaran. 

4) Urutan pembelajaran. 

5) Struktur bahan ajar. 

f. Kelebihan dan Kelemahan Modul: 

                                                 
16

 Ibid. h.162. 
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1. Peserta didik mempunyai kesadaran terhadap 

dirinya sendiri. 

2. Membangun rasa tanggung jawab terhadap 

kegiatan belajar yang dipelajarinya.  

3. Sifat modul lebih efisien dan efektif, materi dan 

soal-soal yang terkandung untuk menunjang 

penguasaan konsep. 

4. Terjadi pemerataan pemahaman terhadap materi 

yang disampaikan dari buku dan tenatu saja lebih 

berdaya guna.  

5. Gambar yang ditampilkan dalam modul menarik 

dan sesuai dengan materi. 

6. Desain pada modul menarik. 

Kelemahan pada modul antara lain: 

1. Masih membutuhkan evaluasi atau ujian untuk 

mengetahui apakah benar belajar secara mandiri 

menggunakan modul atau tidak. 

2. Dari segi biaya, memakan banyak sekali biaya. 

3. Desain Modul 

Desain pembuatan modul merupakan 

pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh pendidik. 

RPP sudah terdapat media, strategi, teknik, model, 

materi, pembelajaran, serta metode yang digunakan 

pada saat pembelajaran. Pembuatan modul sesuai 

dengan RPP. Apabila RPP belum ada, maka dapat 

disusun sebagai berikut: 

a. Menetapkan kerangka. 

b. Tujuan akhir pembelajaran poin-poin yang akan 

dicapai oleh peserta didik. 

c. Menetapkan system pembelajaran, contohnya 

strategi, metode, alat evaluasi. 
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d. Menetapkan outline untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, seperti komponen standar kompetensi 

dan kompetensi dasar.  

e. Materi berupa konsep, fakta yang penting untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan. 

f. Evaluasi harus dikerjakan peserta didik. 

g. Evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan 

peserta didik. 

h. Kunci jawaban dari soal-soal. 

3. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan penggabungan 

ataupun perpaduan dari beberapa mata pelajaran dalam 

lingkup Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar meliputi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa 

Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan 

Alam, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. 

Perpaduan mata pelajaran tersebut disebut sebagai 

pembelajaran tematik dan didalamnya terdapat tema, 

subtema, maupun pembelajaran.
17

 

                Pembelajaran tematik merupakan salah satu 

model pembelajaran terpadu yang merupakan suatu 

system pembelajaran yang memungkinkan siswa secara 

individu atau kelpompok, aktif menggali dan 

menumakan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan 

secara holistic, bermakna dan autentik.
18

   

Sejalan dengan pendapat Rusman, Mamat S.B., 

                                                 
17

 Maulana Arafat Lubis, Pembelajaran Tematik SD/MI, (DI 

Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, Agustus 2019), h. 13.  
18

 Abd. Muhith. “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu”. 

Jurnal Indonesia Islami, Vol. 1, No. 1, ISSN: 2615-7551, (Juni 2018), h. 49. 
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dkk memaknai pembelajaran tematik sebagai 

pembelajaran terpadu, dengan mengelola pembelajaran 

yang mengintegrasikan materi dari beberapa mata 

pelajaran dalam satu topik pembicaraan yaitu tema. 

Pendapat tersebut dilengkapi oleh Andi Prastowo dalam 

Pengembangan Bahan Ajar Tematik bahwa 

pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan 

pembelajaran yang menyatukan berbagai kompetensi 

dari beberapa mata pelajaran ke dalam berbagai tema. 

pengintegrasian tersebut dilakukan melalui pendekatan 

intradisipliner, multidisipliner, interdisipliner, dan 

transdisipliner.
19

 

Pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu 

adalah suatu konsep pembelajaran yang melibatkan 

beberapa mata pelajaran untuk memberikan 

pengalaman yang bermakna pada anak. Dalam model 

ini, guru pun harus mampu membangun bagian 

keterpaduan melalui satu tema. Pembelajaran tematik 

sangat menuntut kreatifitas guru dalam memilih dan 

mengembangkan tema pembelajaran. Tema yang dipilih 

hendaknya diangkat dari lingkungan kehidupan peserta 

didik, agar pembelajaran menjadi hidup dan tidak kaku. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada 

keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif 

dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat 

memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk 

dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang 

dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung siswa akan 

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah 

dipahaminya. Pembelajaran tematik disekolah dasar 

                                                 
19

Mohammad Syaifuddin, “Implementasi Pembelajaran Tematik di 

Kelas 2 SD Negeri Demangan Yogyakarta”, Jurnal Tadris: Keguruan dan 

Ilmu Tarbiyah (Desember 2017), h. 140- 141. 
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sangat membantu peserta didik dalam membangun 

pengetahuan dan proses berfikir. Karena mata pelajaran 

yang saling berkaitan atau terhubung dengan tema yang 

sama dan tema tersebut selaras dengan lingkungan 

disekitar peserta didik.
20

 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 

dirancang berdasarkan tema-tema sebagai salah satu 

model pembelajaran terpadu (integrated instruction) 

yaitu mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata 

pelajaran maupun antar-mata pelajaran yang merupakan 

suatu sistem pembelajaran sehingga memungkinkan 

siswa, baik secara individu maupun kelompok aktif. 

a. Karakteristik PembelajaranTematik 

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah 

dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa 

(student centered). Hal ini disesuaikan dengan 

pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa sebagai objek belajar, 

sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai 

fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-

kemudahan pada siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar. 

2. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan 

pengalaman langsung pada siswa (direct 

experiences). Dengan pengalaman langsung ini, 

                                                 
20
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siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) 

sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih 

abstarak. 

3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan 

anatarmata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. 

Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan 

tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan 

kehidupan siswa. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-

konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu 

proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat 

memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal 

ini diperlukan untuk membantu siswa dalam 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari.  

5. Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes 

(fleksibel) di mana guru dapat mengaitkan bahan 

ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan 

siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan 

siswa berada. 

6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai 

dengan minat dan kebutuhannya. 

7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan  
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8. menyenangkan.
21

 

Dari penjelasan karakteristik pembelajaran tematik 

diatas, menjadi pedoman dalam mengembangkan modul 

pembelajaran tematik yang akan menggunakan karakter 

berpusat pada keaktifan siswa untuk pembelajaran 

individual, menyajikan berbagai mata pelajaran, fleksibel 

dibawa kemana-mana untuk belajar sehingga dapat 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 

b. Implikasi pembelajaran tematik  

Penggunnaan model pembelajaran tematik disekolah 

dasar mengarah pada peningkatan mutu pendidikan 

yang memberikan prospek yang sangat mendukung 

terhadap pelaksanaan Kurikulum 2004 yang berbasis 

kompetensi. Model pembelajaran tematik dapat 

mengembangkan wawasan dan aktivitas berpikir siswa 

melalui jaringan tema yang berisi pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang diperoleh siswa 

dalam pembelajaran yang utuh/terpadu. Penggunaan 

model ini berimplikasi pada proses penciptaan situasi 

belajar dan pembelajaran di mana siswa mempelajari 

beberapa mata pelajaran secara terpadu dalam satu tema 

pemersatu. Keterpaduan tersebut akan membuat konsep 

atau keterampilan yang ada dalam mata pelajaran 

menjadi lebih bermakna bagi siswa. Model 

pembelajaran tematik di sekolah dasar juga memberi 

peluang untuk membangun pengetahuan secara utuh, 

tidak terpecah-pecah dalam mata pelajaran. Penggunaan 

model pembelajaran tematik  membawa implikasi pada 

berbagai aspek yaitu implikasi bagi guru, siswa, buku 

ajar, sarana dan prasarana, sumber belajar, dan media 

pemebalajaran. 
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1) Implikasi bagi guru 

Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab 

terhadap berhasilnya penerapan model pembelajaran 

tematik di sekolah dasar, guru dituntut untuk kreatif dan 

memiliki jiwa inovatif. Hal pertama yang harus dilakukan 

guru adalah memahami model pembelajaran tematik, baik 

secara konseptual maupun secara praktikal. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

tematik di sekolah dasar yaitu bahwa pembelajaran tematik 

ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan belajar-

mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. Dalam 

pelaksaannya perlu mempertimbangkan antara lain alokasi 

waktu setiap tema, memperhatikan banyak atau sedikit nya 

bahan yang ada dilingkungan sekitar siswa. Pilihlah tema-

tema yang terdekat dan familiar dengan anak, namun 

demikian selalu mengutamakan kompetensi dasar yang 

akan dicapai dari pada tema-tema tersebut.  

2) Implikasi bagi siswa 

Siswa sebagai objek dan subjek belajar merupakan 

factor utama keberhasilan pelaksaanan pembelajaran 

tematik di sekolah dasar. Penggunaan cara baru dalam 

menyampaikan isi kurikulum melalui penerapan model 

pembelajaran tematik perlu diperkenalkan dan 

dikondisikan sejak dini agar tidak menimbulkan 

kerancuan-kerancuan yang dapat mengganggu dan 

berpengaruh negative terhadap proses pembelajaran  dan 

hasil belajarnya. Siswa sendiri perlu menyadari atau 

disadarkan akan pentingnya pengaitan materi/isi kurikulum 

pada masing-masing mata pelajaran agar pembelajaran 

menajdi bermakna bagi kehidupannya kelak.  

3) Implikasi terhadap buku ajar 
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Penerapan model pembelajaran tematik di sekolah 

dasar menuntut tersedianya bahan ajar, terutama buku ajar, 

yang menandai dan dapat memenuhi kebutuhan 

pembelajaran yang terintegrasi anatr satu mata pelajaran 

dengan mata pelajaran lainnya, bahkan dengan kehidupan.  

4) Implikasi terhadap sarana dan prasarana, sumber belajar, 

dan media pembelajaran 

Penarapan model pembelajaran tematik akan 

berimplikasi terhadap ketersediaan berbagai sarana dan 

parasarana belajar yang memadai disertai dengan 

menejemen yang baik. Hal yang paling dominan kaitannya 

dengan sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam 

penerapan model pembelajaran tematik disekolah dasar ini 

yaitu tersedianya sumber belajar yang lengkap dengan 

pengelolaan yang professional. Sumber belajar tersebut 

baik yang sifatnya tematik (by design), maupun sumber 

belajar yang tersedis dilingkungan yang tidak di desain 

untuk kepentingan pembelajaran, namun dapat 

dimanfaatkan (by utilization).
22

 

4. Tema Ekosistem 

Ekosistem dan hubungan makhluk hidup merupakan 

materi kelas 5 SD Kurikulum 2013. Sebagai salah satu muatan 

dalam tematik, materi IPA menjadi satu pembahasan yang 

penting. Dalam materi IPA, peserta didik diajak untuk 

mengenal alam sekitar dengan segala pengetahuan di 

dalamnya.  Pada tema 5 kelas V sekolah dasar, memuat materi 

IPA tentang ekosistem. Pada tema kali ini, peserta didik diajak 

untuk mengenal ekosistem berkaitan dengan lingkungan 

sekitar. Siswa juga diajak mengenal rantai makanan makhluk 

hidup di darat maupun di air. Ekosistem merupakan salah satu 

bagian di kehidupan dunia ini. Ekosistem adalah hubungan 

timbal balik antara makhluk hidup dengan 
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lingkungannya. Ekosistem memiliki dua komponen yakni 

biotik dan abiotik. Komponen Biotik aalah komponen 

ekosistem yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan, 

tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah 

komponen ekosistem yang berasal dari makhluk tak hidup 

atau makhluk mati. Contoh dari komponen abiotik adalah air, 

batu, tanah, cahaya, dan sebagainya. Sesuai dengan firman 

Allah Subhannahu Wa Ta‟ala dalam Al-Qur‟an: 

                              

           

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah 

Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa 

yang di langit dan apa yang di bumi dan 

menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan 

batin”. (QS. Lukman: 31)23 
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 Pada hakikatnya, keseimbangan alam diatur 

dan ditetapkan oleh Allah swt, pemilik alam semesta 

ini. Keseimbangan tercipta agar Bumi dapat berputar 

pada porosnya, pergantian siang dan malam untuk 

keberlangsungan hidup, hujan dan panas untuk 

kehidupan Bumi dan seisinya, ada Kutub Utara dan 

Kutub Selatan sebagai penyeimbang alam seluruh 

dunia, ada matahari dan bulan sebagai penyeimbang 

gravitasi dan penyubur kehidupan, dan semacamnya. 

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup 

yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan 

saling mempengaruhi dalam membentuk 

keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas 

lingkungan hidup. Keseimbangan Ekosistem perlu 

ada penjagaan dan pengawasan dari manusia sebagai 

kholifah di bumi, karena bumi diciptakan dalam 

kondisi Seimbang atau ideal. Dalam kurikulum 2013 

menggunakan pembelajaran tematik. Pada kelas V 

memiliki 9 tema yang masing-masing tema terdapat 

3 subtema. Tema 5 atau tema “ekosistem” memiliki 

tiga subtema yaitu komponen ekosistem, hubungan 

makhluk hidup dalam ekosistem dan keseimbangan 

ekosistem. Penelitian ini mengguanakan tema 5 

yaitu ekosistem. 
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5. Penguasaan Konsep  

  Pada pembelajaran tematik khususnya pada 

ekosistem, penguasaan konsep sangat lah penting. Penguasaan 

konsep yang baik membuat peserta didik dapat berfikir pada 

tingkatan yang lebih tinggi lagi. Konsep adalah sekumpulan 

atau seperangkat sifat yang dihubungkan oleh aturan-aturan 

tertentu dan konsep merupakan bayangan mental, ide, dan 

proses. Penguasaan konsep merupakan kemampuan pada 

tingkat pengembangan kognitif. Konsep merupakan dasar bagi 

proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip 

atau generalisasi. Untuk memecahkan masalah, seorang 

peserta didik harus mengetahui aturan-aturan yang relevan 

dan aturan-aturan ini didasarkan pada konsep-konsep yang 

diperolehnya. Penguasaan konsep adalah suatu pemahaman 

siswa dalam menghayati kemampuan terhadap pembelajaran 

atau penyusunan konsep. Penguasaan konsep ini sangat 

diperlukan siswa karena dapat menjadikan siswa mengerti 

konsep materi yang disajikan kedalam bentuk yang lebih 

dipahami.  

  Menurut Winkel menjelaskan bahwa adanya skema 

konseptual yaitu suatu keseluruhan kognitif, yang mencakup 

semua ciri khas yang terkandung dalam suatu pengertian. 

indikator penguasaan konsep yang lebih komprehensif 

dikemukakan oleh Bloom sebagai berikut yaitu: 

1. Mengingat 

2. Memahami 

3. Mengaplikasikan 

4. Menganalisis 

5. Mengevaluasi 

6. Membuat
24
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C.  Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan inti sari dari sebuah teori 

yang sudah dikembangkan yang dapat mendasari perumusan 

hipotesis,dalam proses pembelajaran tentunya dibutuhkan suatu 

alat bantu untuk menyampaikan materi ajar supaya mudah 

dipahami oleh peserta didik serta dapat menarik perhatian dan 

minat peserta didik dalam proses belajar. Pentingnya keberadaan 

bahan ajar yang diharapkan dapat membantu dalam proses 

pembelajaran. Supaya peserta didik lebih mudah memahami 

materi sehingga diharapkan pendidik memiliki kemampuan untuk 

berinovasi untuk proses pembelajaran sehingga dapat memicu 

semangat belajar peserta didik. Pendidik tidak hanya 

menggunakan bahan ajar yang terdapat disekolah tetapi  dengan 

adanya bahan ajar seperti modul dapat memudahkan peserta didik 

memahami materi secara mandiri. Sehingga kegiatan bahan ajar 

tidak hanya monoton pada satu bahan ajar saja melainkan adanya 

inovasi menggunakan bahan ajar cetak yaitu modul. 

Pengembangan bahan ajar tematik tema ekosistem diharapkan 

dapat membantu peserta didik dalam memahami materi lebih 

mudah serta aktif dalam proses pembelajaran.  
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