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ABSTRAK 

 

ETNOPEDAGOGI DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI 

 

Oleh 

Siti Mustika 

 

Banyak lulusan sekolah yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi tetapi memiliki mental 

kepribadian yang kurang baik. Penumbuhan pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di 

Indonesia adalah pendidikan nilai, yaitu pendidikan nilai- nilai luhur yang bersumber dari budaya 

bangsa Indonesia untuk membina kepribadian generasi muda. Hal ini etnopedagogi sebagai penguat 

pendidikan karakter untuk mewujudkan Pelajar Pancasila. Pendidikan karakter memiliki misi penting 

dalam menciptakan peserta didik yang tidak hanya pandai secara kognitif, tetapi juga memiliki budi 

pekerti yang luhur. Pendidikan tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun 

bagaimana dapat mengubah atau membentuk karakter dan watak seseorang menjadi lebih baik, 

memiliki skill yang memadai, lebih sopan dalam tataran etika dan estetika, sebagai bentuk perilaku 

dalam kehidupan sehari-hari. Modul ini dapat menjadi sumber belajar guna menambah wawasan 

mahasiswa sebagai calon guru biologi mengenai etnopedagogi dalam pembelajaran biologi dan 

membangun kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya lokal di zaman modern seperti sekarang. 

Memberikan kesempatan belajar  kepada calon guru biologi yang nantinya dapat mengajar secara 

menarik sesuai suku, adat istiadat, dan kebiasaan setempat. Implementasi kearifan lokal dalam 

pembelajaran biologi diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai karakter yang berasal dari nilai-nilai 

kearifan lokal itu sendiri guna menciptakan pelajar pancasila.  

 

 

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Etnopedagogi 
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MOTTO 

 

                                 

  

Artinya : “dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena 

pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”
1
 

(Q. S. Al-Isra ayat 36) 
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 „Https://Quran.Kemenag.Go.Id/‟. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia selain memiliki keanekaragaman flora dan fauna, juga memiliki beragam agama,suku, 

budaya, adat istiadat. Kekayaan budaya tradisional merupakan ciri khas atau tradisi pada masing-masing 

daerah yang menjadi identitas budaya dari suatu daerah tertentu sebagai kerifan lokal. Kearifan lokal 

diturunkan dari generasi ke generasi yang lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki keharusan untuk melestarikannya untuk 

mengukuhkan karakter bangsa seiring pesatnya perkembangan zaman seperti sekarang.  

Upaya dalam menjawab tantangan dari berbagai elemen kehidupan mulai dari  aspek pengetahuan, 

teknologi, ekonomi, sosial, dan politik di era revolusi 4.0 diperlukan usaha yang besar, terencana dan 

strategis baik dari sisi pemerintah, kalangan akademisi maupun praktisi. Keterlibatan akademisi dilakukan 

sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik di era saat ini. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti membentuk individu yang 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cerdas, kreatif, bermoral, dan berkarakter yang dapat 

bermanfaat nantinya bagi dirinya, masyarakat, dan negara. Pendidikan yang mampu mendukung 

pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik, 

sehingga mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah terhadap problema yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari.
2
 

Asesmen kompetensi minimum diharapkan dapat mewujudkan keterampilan atau kecakapan 

hidup abad 21.
3
 Peningkatan kemampuan peserta didik dalam literasi membaca tidak terpisahkan dari 

literasi numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan.
4
 Guru memiliki tanggung jawab 

untuk membangun karakter bangsa dan budaya,  sehingga etnopedagogi memegang peranan penting 

dimana kearifan lokal (local knowledge, local wisdom) sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang 

dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Etnopedagogi merupakan aktualisasi pendidikan 

yang berbasis kearifan lokal yang meliputi berbagai ranah seperti pengobatan, seni bela diri, lingkungan 

hidup, pertanian, ekonomi, pemerintahan, sistem penanggalan dan lain-lain.
5
  

Ilmu Biologi mengkaji tentang makhluk hidup, lingkungan dan hubungan antara keduanya. Selain 

berhubungan dengan fakta-fakta ilmiah tentang fenomena alam yang konkret, biologi juga berhubungan 

dengan obyek abstrak, sifat obyek materi yang beragam ditinjau dari ukuran dan keterjangkauannya. 

Biologi berkaiatan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga pembelajaran 

biologi bukan hanya penguasaan berupa fakta-fakta, konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah.
6
 

                                                             
2
 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Yang Inovatif, Progresif, Dan 

Kontekstual, (Jakarta: Kencana, 2017), 1. 
3
 Jarnawi Afgani Dahlan Dini Andini, Mimi Nur Hajizah, "Analisis Rancangan Asesmen Kompetensi 

Minimum (AKM) Numerasi Program Merdeka Belajar", Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika, 3, 

(2020), 81-82. 
4
 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berorientasi AKM Asesmen Kompetensi Minimum (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2021), 3. 
5
 Iwan Setia Kurniawan and Rifki Survani, "Integrasi Etnopedagogi Dalam Mengembangkan Model 

Pembelajaran Biologi", Jurnal Konseling Dan Pendidikan, Vol.6, No.1, (2018): 16, 

https://doi.org/10.29210/119200. 
6
 Kurniawan and Survani: 16. 
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Etnopedagogi dalam pembelajaran biologi diharapkan dapat memberikan pengayaan yang berarti 

dalam menunjang tujuan pendidikan nasional guna membentuk karakter bangsa.
7
 Pembelajaran biologi 

berorientasi etnopedagogi dapat mendekatkan guru dan peserta didik dengan situasi nyata yang sedang 

dihadapi.
8
 Pembelajaran biologi berbasis etnopedagogi berperan penting, dimana budaya lokal 

diperkenalkan didalam proses pembelajaran di kelas, sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk lebih 

mencintai dan melestarikan budaya lokal.
9
 Pengintergrasian nilai-nilai kearifan lokal ke dalam 

pembelajaran Biologi dapat melalui komponen-komponen pembelajaran.  

Banyak dari lulusan sekolah yang memiliki nilai tinggi, cerdas, brilian serta mampu 

menyelesaikan soal sangat cepat, tetapi juga tidak sedikit orang yang cerdas mempunyai mental 

kepribadian yang kurang baik. Penumbuhan pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia 

adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai- nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia 

sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Hal ini etnopedagogi sebagai penguat 

pendidikan karakter untuk mewujudkan Pelajar Pancasila. Pendidikan karakter memiliki misi penting 

dalam menciptakan peserta didik yang tidak hanya pandai secara kognitif, namun juga berbudi pekerti 

yang luhur. Pendidikan tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun bagaimana dapat 

mengubah atau membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, memiliki  skill yang 

memadai, lebih sopan dalam tataran etika dan estetika, serta yang lebih penting adalah perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari.
10

  

Oleh karena itu, dibuatnya modul ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar guna menambah 

wawasan mahasiswa sebagai calon guru mengenai etnopedagogi dalam pembelajaran biologi dan dapat 

membangun kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya lokal di zaman modern seperti sekarang.  

 

B. Deskripsi 

Modul ini menyajikan peta konsep, petunjuk penggunaan modul, tujuan penggunaan modul, dan 

materi mengenai etnopedagogi dalam pembelajaran Biologi yang menguraikan beberapa sub tema, antara 

lain pengertian etnopedagogi dalam pembelajaran biologi, implementasi pembelajaran biologi berbasis 

etnopedagogi, ulasan etnopedagogi, etnopedagogi dalam kurikulum merdeka (kurikulum portipe 2022), 

etnopedagogi dalam membangun pembelajaran biologi berbasis abad 21, dan pentingnya etnopedagogi 

dalam pembelajaran biologi, serta etnopedagogi dan kearifan lokal dalam implementasinya dalam 

pembelajaran biologi.  Modul ini dapat memfasilitasi tentang belajar mandiri karena terdapat tes yang 

dapat dijadikan sebagai evaluasi diri. 

C. Petunjuk Penggunaan Modul 

Adapun petunjuk penggunaan modul ini, adalah sebagai berikut: 

1. Modul ini terdapat peta konsep yang menggambarkan secara umum materi etnopedagogi dalam 

pembelajaran biologi. Adanya peta konsep akan memudahkan anda dalam memahami poin-poin 

apa saja yang disajikan dalam modul ini 

2. Modul ini menyajikan ragam cara yang dapat digunakan oleh anda sebagai calon guru biologi 

untuk mengimplementasikan etnopedagogi dalam pembelajaran biologi 

3. Modul ini terdapat glosarium untuk mempermudah memahami poin-poin penting mengenai 

etnopedagogi dalam pembelajaran biologi.  

                                                             
7
 Iwan Setia Kurniawan and Uus Toharudin, "Pengembangan Model Pembelajaran Biologi Berorientasi 

Etnopedagogi Pada Mahasiswa Calon Guru", Scientiae Educatia, Vol.6, No.1, (2017): 28, 

https://doi.org/10.24235/sc.educatia.v6i1.1287. 
8
 Kurniawan and Survani: 16. 

9
 Rizki Rachmawati Sitti, "Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal “Bebentengan” 

Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Pada Materi Sistem Gerak" (Disertasi, Bandung: UNPAS, 2018) . 
10

 Shalahudin Ismail, Suhana Suhana, and Qiqi Yuliati Zakiah, "Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan 

Karakter Dalam Mewujudkan Pelajar Pancasila Di Sekolah", Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.2.No.1 (2021): 79. 
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4. Setiap akhir sub tema terdapat tes formatif yang disediakan guna menguji tingkat pemahaman 

mahasiswa mengenai etnopedagogi dalam pembelajaran biologi 

5. Di akhir modul terdapat lampiran yang berisikan contoh RPP berbasis kearifan lokal pada 

pembelajaran biologi 

 

D. Tujuan Penggunaan Modul  

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan untuk: 

1. Memahami etnopedagogi dalam pembelajaran biologi 

2. Menjadikan modul ini sebagai bahan pembelajaran mahasiswa 
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BAB II 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

A. Kegitan Pembelajaran 1 Pengertian Etnopedagogi dalam Pembelajaran Biologi 

Etnopedagogi bearasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kata etos yang berarti ilmu, dan kata 

paidagogeo yang memiliki arti membimbing. Pendidikan merupakan kata yang berhubungan dengan 

pedagogi, hal ini merujuk pada konteks pembelajaran dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan 

membimbing anak. Menurut Rustaman yang dikutip oleh Albaiti menuturkan bahwa etnopedagogi adalah 

praktik pendidikan berbasis kearifan lokal yang bersumber dari nilai-nilai kultural suatu etnis yang 

menjadi standar perilaku. Etnopedagogi merupakan pendekatan dalam pendidikan yang berbasis 

budaya.
11

 Pendidikan berbasis etnopedagogi (kearifan lokal) adalah sebuah praktik pendidikan dimana 

sebuah pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dan diwariskan melalui kearifan lokal di daerah 

tertentu.
12

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan lokal berasal dari dua kata, yaitu kearifan dan 

lokal. Kearifan berarti kebijaksanaan, dan lokal diartikan sebagai ruang yang terbatas pada satu tempat 

tertentu atau setempat. Berdasarkan asal penyusun katanya, kearifan lokal diartikan sebagai kebijaksanaan 

setempat yang bersifat tertentu terhadap suatu kejadian, peristiwa, produksi, tumbuh, hidup dan 

sebagainya. Kearifan lokal dalam bahasa asing dikonsepsikan sebagai local wisdom (kebijaksanaan 

setempat), local genius (kecerdasan setempat), dan local knowledge (pengetahuan setempat).
13

 

Kearifan (wisdom) dan lokal (local), local berarti setempat dan wisdom berarti kebijaksanaan. Secara 

umum makna local wisdom (kearifan atau kebijaksanaan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-

gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh 

masyarakat setempat.
14

 Kearifan lokal dapat dikonsepsikan sebagai local genius. Lokal genius merupakan 

sejumlah karakteristik budaya daerah yang dimiliki masyarakat setempat sebagai akibat dari pengalaman 

mereka di masa lalu. Local genius disebut juga sebagai cultural identity, yakni identitas atau kepribadian 

budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyaring dan mengolah kebudayaan asing 

sesuai watak dan kemampuan sendiri. Unsur budaya daerah berpotensi sebagai local genius, karena unsur 

budaya daerah telah teruji kemampuannya untuk bertahan hingga sekarang.
15

  

Kearifan lokal juga dikonsepsikan sebagai local knowledge karena kearifan lokal berakar dari sistem 

pengetahuan. Kearifan lokal yang dikonsepsikan  sebagai local knowledge dimaknai sebagai pengetahuan 

lokal. Pengetahuan lokal merupakan pengetahuan khas yang dimiliki suatu masyarakat atau budaya 

tertentu yang telah berkembang lama sebagai karena adanya timbal balik antara masyarakat dan 

lingkungannya. Local knowledge merupakan gagasan masyarakat setempat yang bernilai baik. Berbagai 

bentuk kearifan lokal yaitu dapat berupa pandangan hidup, nilai, norma, etika, kepercayaan, hukum adat, 

adat istiadat, dan aturan-aturan khusus yang biasanya tersimbolisasi dalam mitos dan dan atau ritual.
16

 

 

1. Hakikat Etnopedagogi 

Etnopedagogi bertujuan untuk menguji dimensi pedagogi melalui perspektif sosiologi pedagogi 

sehingga etnopedagogi dapat ditempatkan sebagai bagian dari disiplin pedagogi. Alexander dalam 

                                                             
11

 Haris Firmansyah M.Pd, Pembelajaran Berbasis Etnopedagogi (Penerbit Lakeisha, 2021), 1-2. 
12

 Saihu, „Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Jembrana Bali)‟, Edukasi Islami: Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol. 8. No.1 (2019): 70, https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.364. 
13

 Siti Alimah, "Kearifan Lokal Dalam Inovasi Pembelajaran Biologi: Strategi Membangun Anak Indonesia 

Yang Literate Dan Berkarakter Untuk Konservasi Alam", Jurnal Pendidikan Hayati, Vol.5. No.1, (2019): 1. 
14

 Maria Waldetrudis Lidi, "Ragam Implementasi Materi Lokal Melalui Komponen-Komponen 

Pembelajaran Dalam Pembelajaran Sains", Jurnal Dinamika Sains,Vol.3. No.1, (2019), 11-12. 
15

 Alimah:  2. 
16

 Alimah: 2. 
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bukunya yang berjudul Culture and Pedagogy menyebutkan bahwa adanya hubungan yang erat 

antara pedagogi dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Etnopedagogi adalah praktik pendidikan 

berbasis kearifan lokal yang melibatkan berbagai ranah. Etnopedagogi memandang kearifan lokal 

sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. 

Kearifan lokal berisi koleksi fakta, konsep kepercayaan, dan persepsi masyarakat yang berkaitan 

dengan dunia sekitar diharapkan dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian masalah sehari-hari. 

Hal ini, kearifan lokal terkait dengan bagaimana pengetahuan dan keterampilan tersebut dihasilkan, 

disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi 

berikutnya.
17

 

 

2. Etnopedagogi dan Pendidikan 

Etnopedagogi dalam praktik pendidikan menekankan akan pentingnya hubungan kemanusiaan, 

terutama hubungan emosional antara guru dan peserta didik. Hubungan emosional tersebut terjalin 

secara alamiah, tidak dibuat-buat dan  direkayasa. Hal inilah yang menyebabkan konteks pedagogi 

mempengaruhi budaya atau sebaliknya budaya mempengaruhi pedagogi, sehingga etnopedagogi 

berperan membangun peradaban manusia yang berbudaya melalui pembudayaan. Etnopedagogi 

dalam pendidikan mengangkat nilai-nilai budaya lokal dengan mempertimbangkan aspek-aspek pada 

budaya global untuk bisa menemukan energinya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Oleh 

karena itu, etnopedagogi dapat berperan dalam pendidikan berbasis nilai budaya pembelajaran, 

dalam konteks teaching as cultural activity. Di sisi lain, etnopedagogi juga dapat mendorong peserta 

didik yang memiliki potensi, khususnya kecerdasan kultural, untuk mencapai tujuan belajarnya.
18

  

Etnopedagogi mencakup elaborasi unsur, ciri, dan sifat dari nilai-nilai kearifan lokal diharapkan 

menjadi perantara guna mencapai tujuan pendidikan yang dapat digunakan sebagai landasan sosial 

budaya bagi kepentingan pendidikan nasional. Pengembangan pendidikan berbasis etnopedagogi  

tidak mengubah struktur dan program yang telah ada, namun lebih pada pembaharuan praktik 

pendidikan yang selama ini kurang optimal dalam implementasinya. Oleh karena itu, sifat dari 

pembaharuan dalam etnopedagogi lebih menekankan pada budaya pendidikan dan pendidikan yang 

berbudaya. Pendidikan tidak hanya sekadar transfer of knowledge, tetapi juga harus menjadi bagian 

dari character building atau pengembangan karakter peserta didik.
19

 Tujuan etnopedagogi anatara 

lain:
20

 

a. Menggali nilai dan pengalaman terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis 

budaya lokal 

b. Menggali nilai-nilai inti sebagai landasan sosial budaya untuk pendidikan nasional 

c. Mengelaborasi sistem prilaku berpola sebagai konteks sosial budaya bagi pendidikan 

nasional. 

 

3. Pengembangan Karakter dan Etnopedagogi 

Nilai-nilai budaya yang ada pada etnopedagogi bersamaan dengan penerapan berbagai ranah 

yang berbasis pada kearifan lokal saling menunjang proses pendidikan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan. Etnopedagogi lebih memfokuskan pada keharmonisan antara pendidik dan peserta didik, 

sehingga proses pembelajaran menjadi korelasi intra personal di dalam kelas yang menyentuh hati 

melibatkan perasaan. Hal tersebut dapat menjadi  perekat hubungan antara pendidik dan peserta 

didik dalam rangka mencapai pengelolaan kelas yang efektif, sehingga membangun kepercayaan dan 

                                                             
17

 Furqon, "Etnopedagogi: Pendekatan Pendidikan Berbudaya Dan Membudayakan", dalam The 

Proceeding of International Seminar on Ethnopedagogy, (2015), 2, http://eprints.ulm.ac.id/1891/1/6. 

Ethnopedagogy %28Belum Edit%29.pdf. 
18

 Furqon,  2. 
19

 Furqon,  3. 
20

 Furqon, 3. 
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komitmen emosional yang menjadikan pembelajaran menyenangkan dan inspiratif bagi peserta didik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.
21

  

 

4. Pendidik dan Etnopedagogi 

Pengetahuan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh guru dan peserta didik dikembangkan dalam 

proses pembelajaran. Etnopedagogi menawarkan sebuah rekonstruksi sosial dan atau budaya melalui 

pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran (pedagogi), dengan menekankan pada aspek-

aspek budaya lokal (local culture). Etnopedagogi mencakup hubungan komplementer antara budaya 

(culture), kebijakan (policy), praktik (practice), guru (teacher), dan peserta didik (learner) baik yang 

bersifat kelompok maupun individu.
22

  

5. Peserta Didik dan Etnopedagogi 

Pengkonstruksian pengetahuan seorang peserta didik ditentukan oleh apa yang dipelajari. Oleh 

karena itu, seorang guru perlu memikirkan  pengetahuan dan pengalaman belajar yang telah dimiliki 

sebelumnya oleh peserta didik. Kedua hal tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk 

mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap apa yang dipelajari. Guru sebisa mungkin 

menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Peserta didik 

mengembangkan konsep yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan belajar sebagai 

medium budaya yang didapatkan melalui kolaborasi sosial di antara peserta didik dan lingkungan 

belajar. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan pada aspek sosial, pembelajaran, dan budaya 

sebagai landasan diperolehnya pengetahuan dan keterampilan melalui proses belajar.
23

  

 

6. Lingkungan Belajar dan Budaya Belajar 

Proses pembelajaran yang optimal didukung oleh lingkungan belajar yang dilihat dari seberapa 

efektif peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Guru perlu memahami potensi dan 

kebutuhan setiap peserta didik dengan berbagai latar belakang, sehingga dapat mengetahui porsi 

pada masing-masing peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya dengan memanfaatkan 

kekuatan yang dimilikinya. Hal ini pedagogi dipandang sebagai sesuatu yang dapat memberikan 

perbedaan, namun tetap menghargai perbedaan. Pandangan ini sejalan dengan penciptaan lingkungan 

belajar kondusif (supportive classroom environment) dalam pengembangan budaya belajar 

konstruktif (constructive learning culture). Pandangan ini tidak hanya melihat pendidikan dari 

prosesnya, tetapi juga memperhatikan aspek kebijakan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan 

tujuan pendidikan yang sesungguhnya.
24

 

  

7. Rangkuman 

Kearifan lokal dijadikan sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang berisi koleksi fakta, 

konsep kepercayaan, dan persepsi masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan sekitar yang dapat 

diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. 

Etnopedagogi dapat diterapkan untuk pengembangan karakter (character building) yang didukung 

oleh lingkungan belajar yang kondusif sebagai perekat hubungan antara guru dan peserta didik untuk 

dapat mengelola kelas yang efektif, sehingga membangun kepercayaan dan komitmen emosional 

yang menjadikan pembelajaran menyenangkan dan inspiratif bagi peserta didik guna mencapai 

tujuan pembelajaran. 
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B. Kegiatan Pembelajaran 2 Implementasi Pembelajaran Biologi Berbasis Etnopedagogi 

 

Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal tersebut dalam satu atau beberapa komponen pembelajaran 

seperti metode, materi, bahan ajar, media atau evaluasi pembelajaran.  

 

1. Macam-Macam Implementasi Berbasis Etnopedagogi 

Implementasi pembelajaran berbasis etnopedagogi dapat dilakukan dengan beberapa model 

implementasi, yaitu:
25

 

 

a. Model Komplementatif (Single Subject) 

Yaitu implementasi kearifan lokal yang ditambahkan ke dalam program pendidikan 

kurikuler dan struktur kurikulum. Misalnya, menambahkan mata pelajaran khusus kearifan lokal 

atau membuat program sesuai nilai-nilai kearifan lokal. 

b. Model Terpadu (Integrative) 

Yaitu implementasi kearifan lokal melekat dan terpadu ke dalam program-program 

kurikuler, kurikulum dan atau pada mata pelajaran yang ada dan pada proses kegiatan belajar 

mengajar. Materi lokal diintegrasikan dalam komponen-komponen pembelajaran baik yang 

bertujuan untuk pendidikan karakter maupun untuk meningkatkan kompetensi. Adapun 

berbagai macam implementasinya adalah sebagai berikut:
26

 

1) Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal 

Langkah-langkah implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran sains 

berbasis budaya adalah:
27

 

a) Menentukan model yang digunakan yaitu: model komplematif (single subject), 

model terpadu (integrative), model terpisah (discreet) 

b) Mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik terhadap budaya masyarakat 

setempat 

c) Guru menentukan konsep sains yang menarik dan sesuai dengan lingkungan 

sosial budaya sekitar 

d) Mengenalkan nilai-nilai karakter dalam menjaga dan melestarikan budaya 

lingkungan sekitar 

e) Guru mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi, memecahkan, 

merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang percobaan, melakukan 

eksperimen, menganalisis hingga menarik kesimpulan dan mendemonstrasikan 

konsep-konsep yang dipelajari 

f) Guru berperan sebagai motivator agar peserta didik bertanggung jawab, tekun dan 

kritis dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta menjaga budaya dan 

lingkungan yang ada di sekitar sehingga budaya masyarakat akan tetap terjaga. 

                                                             
25

 Maria Waldetrudis Lidi, "Ragam Implementasi Materi Lokal Melalui Komponen-Komponen 

Pembelajaran Dalam Pembelajaran Sains", Jurnal Dinamika Sains, Vol.3. No.1, (2019): 12-13. 
26

 Lidi: 13-16. 
27

 Lidi: 13-14. 

Soal: 

Berkaitan dengan fungsi local genius, bagaimana cara menyikapi 

pengaruh negatif budaya asing yang masuk ke Indonesia? 
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Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh I Nyoman Payuyasa tentang implementasi 

pendidikan karakter melalui kearifan lokal Tumpek uduh memberikan dampak positif dan 

peningkatan kebermaknaan pendidikan karakter bagi peserta didik. Tumpek wariga atau 

tumpek bubuh, tumpek uduh, tumpek pengatag, dirayakan umat Hindu setiap 210 hari 

sekali, atau 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Sebagai ucap syukur, umat Hindu 

mempersembahkan sesaji buah dan bunga, serta bubur sumsum (terbuat dari tepung beras, 

ditaburi kelapa dan gula merah cair). Tumpek uduh ini merupakan kearifan lokal dari para 

leluhur agar warga selalu menjaga lingkungan dengan selalu menanam pohon di 

pekarangan.
28

  

Penyelarasan nilai kearifan lokal dan pendidikan karakter akan menciptakan 

sinkronisasi antara teori dan praktik sesungguhnya. Peserta didik mendapatkan moral 

knowing di sekolah dan lingkungan melalui pendidikan karakter dan kearifan lokal di 

daerahnya. Acting dan habbit secara sadar dan tidak sadar akan terealisasi di lapangan. 

Sebab kearifan lokal yang dijadikan fasilitas untuk penanaman nilai karakter, telah 

mendapatkan tempat yang baik dan dipercaya oleh masyarakat termasuk peserta didik . 

Kearifan lokal yang diterjemahkan dengan baik dan dipadukan dengan nilai pendidikan 

karakter akan menciptakan harmonisasi moralitas yang baik pula.
29

 

 

2) Implementasi Materi Lokal sebagai Sumber Belajar 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan materi lokal sebagai sumber belajar adalah 

sebagai berikut:
30

 

a) Ekonomis, jarak dari sekolah dengan sumber belajar masih terjangkau 

b) Praktis, yaitu proses pembelajarannya dapat dilaksanakan dengan mudah 

c) Fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran 

d) Kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran, berarti komponen-komponen dari 

sumber belajar memiliki kesesuaian dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari 

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Ilhami, Riandi dan Sriyati menyimpulkan 

bahwa kawasan Ikan Larangan di Sumatera Barat dapat digunakan sebagai sumber belajar 

IPA karena memenuhi dari aspek kemudahan akses, keamanan, efisiensi waktu, biaya, dan 

kesesuaiannya dengan materi IPA. Masyarakat meyakini akan terjadi musibah bagi siapa 

saja yang melanggar aturan yaitu mencuri ikan dan mengonsumsinya. Peserta didik dapat 

menerjemahkan kepercayaan masyarakat setempat dengan konsep IPA yaitu pelestarian 

makhluk hidup. Selain itu, kawasan ini merupakan tempat dimana ikan-ikan bertelur dan 

tempat pemijahan ikan untuk meneruskan keturunannya. Dampak positifnya tentu 

menghindari ikan dari kepunahan. Hal ini menguatkan konsep IPA yang telah dipelajari 

dengan fenomena yang ada di sekitar. Peranan guru sangatlah penting untuk membantu 

peserta didik dalam memperoleh konsep yang dipelajari. Guru sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran dapat mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 

Peserta didik tidak hanya mengikuti tradisi namun dapat mengambil makna secara ilmiah 

yang tersimpan dalam tradisi atau kebudayaan setempat.
31

 

 

                                                             
28

 I Nyoman Payuyasa, "Tumpek Uduh, Kearifan Lokal Bali Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Karakter", Jurnal Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Vol.3. 

No.2, (2017): 210. 
29
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30

 Lidi: 14. 
31

 Aldeva Ilhami, Riandi Riandi, and Siti Sriyati, "Analisis Kelayakan Kearifan Lokal Ikan Larangan 

Sebagai Sumber Belajar IPA", Jurnal Bioedukatika, Vol6. No.1, (2018): 45-46, 
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3) Implementasi Materi Lokal dalam Bahan Ajar 

Kelayakan bahan ajar tersebut mengacu pada hasil uji ahli dan uji lapangan. Uji 

kelayakan bahan ajar meliputi berbagai kategori, yakni materi, desain, bahasa dan 

evaluasi.
32

 Salah satu penelitian tentang implementasi materi lokal ke dalam bahan ajar 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Erwanto, dkk mengenai “Analisis Kebutuhan Bahan 

Ajar Biologi Berbasis Kearifan Lokal Budidaya Nanas Madu Belik”. Hasil analisis 

observasi menggunakan angket tentang kebutuhan bahan ajar guru dan kebutuhan bahan 

ajar peserta didik bahwa peserta didik menginginkan jenis bahan ajar yang memiliki 

kriteria mudah dipelajari, menyenangkan, menarik, berbagai sumber belajar, interaktif, 

terstruktur dan detail sehingga dapat digunakan secara mandiri. Hasil wawancara dengan 

petani nanas madu belik di desa Mendelem kecamatan Belik kabupaten Pemalang dapat 

digunakan sebagai sumber bahan kearifan lokal dijadikan sebagai upaya integrasi konsep 

keanekaragaman hayati pada pembelajaran biologi.
33

 Contoh bahan ajar yang dapat 

digunakan untuk mengimplementasikan etnopedagogi dalam pembelajaran biologi yaitu 

modul berbasis kearifaan lokal. 

a) Modul Berbasis Kearifan Lokal 

Modul adalah bahan ajar yang disusun secara berurutan dengan bahasa yang 

sederhana dan mudah dipahami oleh pesesrta didik dan dirancang untuk pembelajaran 

mandiri agar kegiatan belajar dapat dilakukan secara mandiri dengan sedikit 

bimbingan dari guru. Hal ini dikarenakan di dalam modul sudah terdapat petunjuk 

untuk belajar sendiri yang dapat dipahami oleh peserta didik. Bahan ajar dapat berupa 

cetakan ataupun bentuk lain yang dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah 

satu bahan ajar yang dapat menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran biologi 

adalah modul.
34

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

 Contoh Bentuk Modul Berbasis Kearifan Lokal
35
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b) E-LKPD 

E-LKPD adalah bahan ajar yang berupa e- LKPD yang memuat materi dan soal-

soal yang dikemas dengan model pembelajaran problem based learning dengan 

memanfaatkan teknologi berupa mobile learning berbasis android.
36

 Sebuah penelitian 

yang mengimplementasikan materi lokal sebagai media pembelajaran yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Irmia Wulan Junita, dan Yuliani tentang pengembangan e-LKPD 

berbasis etnosains untuk melatihkan keterampilan literasi sains pada materi transpor 

membran yaitu dalam proses pembuatan telur asin. Jika dihubungkan dengan 

pengetahuan sains modern dalam hal ini merupakan peristiwa difusi dan osmosis. 

Ketika telur diperam dengan garam terjadi proses difusi garam ke dalam telur dan 

dibarengi keluarnya air dari telur (osmosis) sehingga dihasilkan telur yang asin dan 

bertekstur kenyal.
37

 Pembelajaran dengan menggunakan e-LKPD berbasis etnosains 

dapat memberikan pengetahuan baru melalui kegiatan merekonstruksi pengetahuan 

masyarakat ke dalam sains ilmiah, lebih mudah memahami suatu materi, memberikan 

kepuasan pada peserta didik karena pembelajaran dilakukan dengan melibatkan 

aktivitas berpikir tingkat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-LKPD sangat 

praktis dan dapat meningkatkan hasil belajar keterampilan literasi sains.
38

  

 

4) Implementasi Materi Lokal sebagai Model Pembelajaran 

Pengembangan model atau implementasi model berbasis materi lokal dapat 

merupakan hasil adaptasi dari materi lokal atau hasil modifikasi dari model pembelajaran 

yang sudah ada yang di dalamnya terintegrasi materi lokal atau dapat juga merupakan hasil 

kombinasi antara model yang ada dengan model terbaru berbasis materi lokal (kearifan, 

potensi, lingkungan).
39

 Contoh model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengimplementasikan etnopedagogi dalam pembelajaran biologi yaitu:  

a) Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Yaitu model pembelajaran yang memiliki konsep menghubungkan materi 

pelajaran dengan situasi dunia nyata. Sintak CTL yaitu:
40

 

(1) Konstruktivistik (constructivism), yakni peserta didik bekerja dan 

rekonstruksi pengetahuan secara mandiri yang bersumber dari lingkunganya 

(2) Menemukan (inquiry), yakni peserta didik mencari informasi secara 

sistematis sesuai tahapan-tahapan yang telah di siapkan 

(3) Bertanya (questioning), mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik 

dengan bertanya 

(4) Komunitas belajar (learning community), dibagi beberapa kelompok kecil 

yang heterogen yang mampu bekerjasama 

(5) Pemodelan (modeling), peserta didik dibantu melalui model yang disediakan 

sehingga peserta didik lebih mudah untuk menerima pengetahuan 

(6) Refleksi (reflection), lakukan refleksi di akhir pertemuan agar tujuan dari 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik 

                                                             
36

 Ika Melina Nur Fitriyah and Muhammad Abdul Ghofur, "Pengembangan E-LKPD Berbasis Android 

Dengan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis Peserta Didik", 

Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol.3. No.5, (2021): 1959, https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/718. 
37

 Yuliani Irma Wulan Junita, "Pengembangan E -LKPD Berbasis Etnosains Untuk Melatihkan 

Keterampilan", Vol.11. No.2, (2022): 357. 
38

 Irma Wulan Junita: 364-365. 
39

 Lidi, 137. 
40

 Emi Ramdani, "Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan 

Pendidikan Karakter", Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.10. No.1, (2018): 8-9. 
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(7) Penilaian yang riil (authentic assessment), melakukan penilaian yang 

sebenarnya dengan berbagai cara. 

b) Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Menggunakan model Problem Based Learning berbasis kearifan lokal akan 

merangsang peserta didik untuk lebih kreatif dalam berpikir dan memecahkan 

masalah, mandiri, aktif, serta mengembangkan kerjasama dan tanggung jawab. 

Implementasi model Problem Based Learning berbasis kearifan lokal berhasil 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang berdampak pada hasil belajar peserta 

didik.
41

  

c) Model Pembelajaran Learning Cycle 7E 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Sri Ratna Dewi, dkk menyatakan bahwa 

bahwa pembelajaran dengan model siklus belajar Learning Cycle 7E berbasis kearifan 

lokal dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses peserta 

didik secara signifikan.
42

 Sintak model pembelajaran learning cycle 7E, adalah:
43

 

(1) Tahap elicit, guru memberikan apersepsi dengan bertanya jawab terkait 

materi yang akan disampaikan 

(2) Tahap engagment, pada fase ini guru mempertunangkan atau menyelaraskan 

persepsi siswa dengan konsep yang dibawa oleh guru 

(3) Tahap exploration, peserta didik diarahkan untuk mengeksplorasi 

pengetahuannya melalui kegiatan percobaan, pengamatan, dan diskusi 

sehingga terjadi proses pebentukan pengetahuan 

(4) Tahap explanation, peserta didik melaporkan hasil diskusi dan percobaannya 

dengan melakukan kegiatan persentasi 

(5) Tahap elaboration, guru memberikan tugas untuk melatih peserta didik 

untuk memecahakan permasalahan berdasarkan konsep yang di peroleh 

peserta didik 

(6) Tahap evaluation, guru mengevaluasi peserta didik atas pengalaman-

pengalaman dan latihannya 

(7) Tahap extend, guru memberikan penguatan konsep dengan memberikan 

contoh aplikasi dan keterkaitan konsep dengan konsep lain di dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

5) Implementasi Materi Lokal sebagai Media Pembelajaran 

Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran, yakni:
44

 

a) Tujuan pembelajaran yang akan di capai 

b) Karakteristik peserta didik atau target 

c) Jenis rangsangan belajar yang diinginkan 

d) Kondisi lingkungan sekitar 

e) Kondisi setempat, luasnya jangkauan yang ingin dilayani 

Contoh media pembelajaran berbasis etnopedagogi yang dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran Biologi yaitu: 

                                                             
41

 Intan Budiarti and Gamaliel Septian Airlanda, "Penerapan Model Problem Based Learning Berbasis 

Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis", Jurnal Riser Teknologi Dan Inovasi 

Pendidikan, Vol.2. No.1,(2019): 181. 
42

 Ni Putu Sri Ratna Dewi, I Made Citra Wibawa, and Ni Luh Pande Latria Devi, "Kemampuan Berpikir 

Kritis Dan Keterampilan Proses Dalam Pembelajaran Siklus Belajar 7E Berbasis Kearifan Lokal", JPI (Jurnal 

Pendidikan Indonesia), Vol.6. No.1, (2017): 131, https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v6i1.9476. 
43

 Yeti Sumiyati, Atep Sujana, and Dadan Djuanda, "Penerapan Model Learning Cycle 7E Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Proses Daur Air", Pena Ilmiah, Vol. 1, No. 1, (2016): 43-44. 
44

 Lidi: 16. 
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a) Booklet 

Booklet termasuk jenis media visual cetak, ukurannya lebih kecil dari buku pada 

umumnya, memuat informasi topik tertentu dan dilengkapi gambar-gambar 

pendukung. Pada umumnya, booklet yang dikembangkan sebagai media pembelajaran 

memuat konsep materi yang sudah ada di dalam buku teks, tetapi juga dapat dikemas 

dari hasil pengalaman atau penelitian pendidik.
45

 Booklet  memiliki corak gambar 

yang berwarna dan mudah dibawa (simple), berbeda dengan buku yang penuh dengan 

deretan kata-kata yang panjang.
46

  

b) Film Dokumenter 

Film dokumenter yaitu film yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada di 

lapangan.
47

 Seperti penelitian yang dilakukan oleh Maura Lifera Sumarni, dkk, 

pembuatan film dokumenter sebagai media pembelajaran dengan durasi 16 menit 

menampikan cerita mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam kehidupan 

sehari-hari, yaitu sebagai sumber pangan sandang, papan, kosmetik, obat-obatan, dan 

aspek budaya, sertai upaya pelestarian keanekaragaman hayati.
48

 

c) Video Pembelajaran 

Video yaitu termasuk media audio visual. Media pembelajaran video dapat 

menyampaikan berbagai macam informasi dan dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran, salah satu video yang bisa dikembangkan adalah video yang berisi 

tentang pentingnya pendidikan karakter peduli lingkungan. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Yudiyanto, dkk. mengembangkan video pembelajaran yang secara 

khusus membahas mengenai konservasi gajah.
49

  

 

c. Model Terpisah (Discreet) 

Yaitu implementasi kearifan lokal dipisahkan dan dilepas dari program-program kurikuler 

atau mata pelajaran. Pelaksanaannya bisa berupa pengembangan nilai-nilai kearifan lokal yang 

dikemas dan disajikan secara khusus. 

 

2. Langkah-Langkah dalam Melaksanakan Pembelajaran Berbasis Etnopedagogi 

Hal-halyang harus diperhatikan oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran berbasis 

etnopedagogi adalah sebagai berikut:
50

 

a. Menyiapkan materi sesuai dengan kondisi budaya masyarakat sekitar yang akan diamati  

b. Membuat bahan ajar yang diintegrasikan dengan kebudayaan lokal yang akan diamati. 

c. Merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

d. Menentukan media pembelajaran (video pembelajaran) yang menuntut peserta didik untuk 

mampu mengintegrasikan kebudayaan lokal dengan konsep pelajaran yang dipelajarinya di 

sekolah. 

                                                             
45

 Ruqiah Ganda Putri Panjaitan, Titin Titin, and Eko Sri Wahyuni, „Kelayakan Booklet Inventarisasi 

Tumbuhan Berkhasiat Obat Sebagai Media Pembelajaran‟, Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, Vol. 9, No. 1, 

(2021): 12, https://doi.org/10.24815/jpsi.v9i1.17966. 
46

 Rina Melati and others, „Pengembangan Booklet Berbasis Kearifan Lokal Pada Materi Tumbuhan 

(Plantae) Kelas X Mipa Man 1 (Model) Lubuklinggau‟, Diklabio: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Biologi, 

Vol. 4.No. 2, (2020): 159, https://doi.org/10.33369/diklabio.4.2.153-161. 
47

 Reni Marlina Maura Lifera Sumarni, Syamswisna, „Kelayakan Media Film Dokumenter\ Pada Submateri 

Manfaat Keanekaragaman Hayati Kelas X SMA‟,(2018), 1. 
48

 Maura Lifera Sumarni, Syamswisna, 6. 
49

 Yudiyanto and others, „Pengembangan Video Pembelajaran IPA Terpadu Pada Tema Konservasi Gajah 

Berkarakter Peduli Lingkungan‟, Journal of Natural Science and Integration, Vol. 3, No. 2 (2020): 188, 

https://doi.org/10.24014/jnsi.v3i2.8959. 
50

 Purniadi Putra, "Pendekatan Etnopedagogi Dalam Pembelajaran IPA SD / MI", Primary Education 

Journal (PEJ), Vol.1, No.1, (2017): 20. 
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e. Pembelajaran dimulai dengan mengeksplorasi pengetahuan awal peserta didik terhadap 

budaya yang akan diintegrasikan dalam pembelajaran sains serta  menuntun siswa untuk 

menghubungkan budaya lokal menuju konsep ilmiah. 

 

 

3. Rangkuman 

Implementasi pembelajaran berbasis etnopedagogi dapat dilakukan dengan beberapa model 

implementasi, yaitu model komplementatif , terpadu, dan terpisah. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kegiatan Pembelajaran 3 Ulasan Etnopedagogi 

 

Etnopedagogi merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan yang menawarkan sebuah konsep 

berbasis budaya, atau persisnya kearifan lokal. Kearifan lokal adalah potensi yang ditafsirkan kembali 

agar fleksibel untuk menghadapi tantangan zaman.  

 

1. Lingkup Kearifan Lokal 

Adapun lingkup kearifan lokal adalah sebagai berikut: 

a. Norma-norma lokal yang dikembangkan, pantangan dan kewajiban 

b. Ritual dan tradisi masyarakat serta maknanya 

c. Lagu-lagu rakyat, legenda, mitos dan cerita rakyat yang biasanya mengandung pelajaran 

atau pesan-pesan tertentu yang hanya dikenali oleh komunitas lokal 

d. Informasi data dan pengetahuan yang terhimpun pada diri sesepuh masyarakat, tetua adat, 

pemimpin spiritual 

e. Manuskrip atau kitab-kitab suci yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat 

f. Cara-cara komunitas lokal dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari 

g. Alat dan atau bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan tertentu 

h. Kondisi sumber daya alam yang biasa dimanfaatkan dalam penghidupan masyarakat 

sehari-hari.  

 

2. Fungsi Kearifan Lokal 

Kearifan lokal memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Penanda identitas sebuah komunitas 

b. Elemen perekat kohesi sosial 

c. Sebagai unsur budaya yang tumbuh dari bawah, eksis dan berkembang dalam masyarakat 

(bukan unsur yang diapksakan dari atas) 

d. Memberikan warna kebersamaan bagi komunitas tertentu 

e. Dapat mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok 

f. Menciptakan kebersamaan untuk mempertahankan diri dari kemungkinan terjadinya 

gangguan atau perusak solidaritas kelompok sebagai komunitas yang utuh dan terintegrasi.  

 

Soal: 

Bagaimana cara implementasi kearifan lokal dalam pembelajaran biologi? 
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3. Karakteristik Kearifan Lokal 

Kearifan lokal memiliki ciri-ciri:
51

 

a. Berdasarkan pengalaman 

b. Teruji, sudah digunakan berabad-abad 

c. Bisa diadaptasikan dengan kultur sekarang 

d. Sejalan dengan pola keseharian masyarakat dan lembaga 

e. Patut dilakukan oleh individu maupun masyarakat 

f. Bersifat dinamis  

g. Terkait dengan sistem kepercayaan 

 

4. Aspek Kearifan Lokal 

Kearifan lokal dibedakan atas dua aspek yaitu:
52

 

a. Gagasan, pemikiran, akal budi yang bersifat abstrak 

b. Hal-hal nyata, yang terdiri dari dua kategori, yakni: 

1) Pengetahuan, pandangan, nilai serta praktek 

2) Berupa benda-benda artefak dan memiliki makna 

 

5. Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal dalam Pembelajaran 

Kearifan lokal yang dikembangkan pada pembelajaran menggunakan prinsip empat prinsip 

yaitu:
53

 

a. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik 

b. Kebutuhan kompetensi 

c. Flekstibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan 

d. Kebermanfaatan untuk kepentingan nasional menghadapi tantangan global.  

6. Etnosains 

Etnopedagogi termasuk TPACK berbasis kearifan lokal. Etnosains merupakan kegiatan 

mentransformasikan sains asli (pengetahuan yang berkembang di masyarakat) menjadi sains ilmiah. 

Dalam hal ini, guru dituntut untuk memahami dan mengetahui kerifan lokal serta potensi-potensi 

lokal yang dimiliki agar bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas sehingga objek kajian dalam 

menyampaikan konten dapat langsung dikenali peserta didik.
54

 Pembelajaran dengan etnosains 

sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk menggali pengetahuan asli masyarakat yang 

kemudian dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dikaji di sekolah. Pembelajaran dengan 

menggunakan etnosains merupakan pembelajaran kontekstual yang bermakna sehingga dapat 

meningkatkan literasi sains peserta didik.
55

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

51
 Kurniawan and Survani: 16. 

52
 Lidi: 12. 

53
 Ika Oktavianti and Yuni Ratnasari, "Media Berbasis Kearifan Lokal", Jurnal Refleksi Edukatika, Vol.8, 

No.2, (2018): 151. 
54

 Riandi, W Purwianingsih, and K Hasibuan, "Apakah TPACK Guru Biologi Dipengaruhi Budaya Daerah 

/ Lokal? (Studi Tentang Peranan Budaya Daerah / Lokal Dalam Pembentukan TPACK Guru Biologi SMA)", dalam 

Seminar Nasional Pendidikan Biologi Dan Saintek Ke-IV, (2019), 487. 
55

 Irma Wulan Junita: 357. 

Soal: 

TPACK terdiri dari 7 pengetahuan yang perlu dimiliki oleh calon guru 

guna membangun pendidikan yang lebih baik, sebutkan dan jelaskan! 
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D. Kegiatan Pembelajaran 4 Etnopedagogi dalam Kurikulum Merdeka (Kurikulum Prototipe 

2022) 

 

Perubahan kurikulum memang tidak bisa dihindari dan dilewati, tetapi harus dijalani dan perlu untuk 

selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip yang ada.
56

 Saat ini kurikulum mengalami perubahan 

lagi dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum prototipe. Adanya kurikulum dikarenakan oleh pandemi 

virus Covid-19 di tahun 2019 sampai sekarang ini memberikan dampak yang signifikan termasuk 

pendidikan. Hal ini yang membuat pengembangan kurikulum yang awalnya menggunakan kurikulum 

2013 (Pra Pandemi), kemudian kurikulum darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan) yang 

berlangsung selama Pandemi 2020-2021, dan Kurikulum Prototipe sebagai opsi bagi semua satuan 

pendidikan (2022-2024). Kurikulum ini bertujuan untuk membangkitkan pendidikan akibat pandemi 

Covid-19 yang menyebabkan perubahan pola pembelajaran peserta didik yang dilakukan dari hasil 

evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran.
57

 

Karakteristik kurikulum prototipe ini lebih fokus pada pengembangan karakter, materi esensial, dan 

fleksibilitas.
58

 Kurikulum prototipe meneruskan pola pengembangan kurikulum sebelumnya yang 

memiliki kesamaan yaitu orientasi holistik. Kurikulum prototipe ini dirancang untuk mengembangkan 

peserta didik secara holistik, meliputi kecakapan akademis dan non akademis, kompetensi kognitif, sosial, 

emosional, dan spiritual. Berbasis kompetensi, yaitu pengembangannya berfokus pada kompetensi bukan 

pada konten atau materi tertentu. Kontekstualisasi dan personalisasi kurikulum dirancang sesuai konteks 

(budaya, misi sekolah, dan lingkungan lokal), dan kebutuhan peserta didik.
59

  

Karakteristik kurikulum portipe yaitu pertama pengembangan karakter, pada kurikulum 2013 sudah 

ada, tetapi tidak tercantum porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Sedangkan dalam kurikulum 

prototipe memberikan waktu 20-30 persen jam pelajaran digunakan untuk pengembangan profil karakter 

pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek guna memberikan kesempatan belajar kepada 

peserta didik melalui pengalaman (experiental learning), mengintergrasikan kompetensi esensial yang 

dipelajari dari berbagai disiplin ilmu, struktur belajar yang fleksibel. Di sisi lain, terdapat 7 tema utama 

yang perlu untuk dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik serta 

kemampuan yang dimiliki guru dalam menerjemahkannya, yakni membangun jiwa dan raganya, 

kerekayasa dan melek tekhnologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup 

berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi.
60

 

 Kemendikbudristek menyebut kesadaran lingkungan menjadi tema lintas pelajaran pada Kurikulum 

prototipe 2022 menjadi bagian pendidikan karakter. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen 

Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menuturkan bahwa "Kesadaran lingkungan menjadi 

salah satu tema lintas mata pelajaran di Kurikulum Prototipe. Kesadaran lingkungan juga menjadi salah 

satu elemen dari karakter akhlak mulia dalam profil pelajar Pancasila". Misal, di buku teks pembelajaran 

                                                             
56

 Mohamaad Aristo Sadewa, "Meninjau Kurikulum Prototipe Melalui Pendekatan Integrasi-Interkoneksi 

Prof M Amin Abdullah", JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING, Vol.4,  (2022): 267. 
57

 Mohamaad Aristo Sadewa: 271. 
58

 Mohamaad Aristo Sadewa: 272. 
59

 Mohamaad Aristo Sadewa: 273. 
60

 Mohamaad Aristo Sadewa, h. 273-274. 
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sekolah pada Kurikulum prototipe dicantumkan mengenai kesadaran akan lingkungan. Misalnya, perilaku 

menanam pohon maupun menjaga lingkungan sekitar.
61

 

Kedua, Kurikulum prototipe ini tujuan kepada materi esensial yaitu di setiap mata pelajaran hal ini 

untuk memberi ruang dan waktu bagi pengembangan kompetensi terutama kompetensi mendasar seperti 

literasi dan numerasi secara mendalam. Ketiga, fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan 

penyusunan rencana pembelajaran. Fleksibilitas perancangan kurikulum menetapkan tujuan belajar per 

fase (2-3 tahun) untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah serta jam pelajaran per tahun agar 

sekolah dapat berinovasi menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Kurikulum prototipe lebih 

menguatkan pada literasi dan numerasi serta menjadikan informatika sebagai mata pelajaran wajib karena 

kebutuhan akan teknologi begitu sangat pentingnya saat ini. Karakteristik lain pada kurikulum ini adalah 

penghapusan jurusan peminatan IPA, IPS, atau Bahasa pada jenjang SMA dan menjadikan mata pelajaran 

informatika sebagai mapel wajib karena masuk dalam perkembangan tekhnologi yang semakin canggih.
62

 

 

1. Rangkuman 

Karakteristik kurikulum prototipe 2022 yaitu fokus pengembangan profil karakter Pelajar 

Pancasila, materi esensial, dan fleksibilitas. Dalam kurikulum prototipe ini terjadi penghapusan 

jurusan peminatan IPA, IPS, atau Bahasa pada jenjang SMA dan  menjadikan mata pelajaran 

informatika sebagai mapel wajib karena masuk dalam perkembangan tekhnologi yang semakin 

canggih. 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 5 Etnopedagogi dalam Membangun Pembelajaran Biologi Berbasis 

Abad 21 

 

Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun pendidikan adalah dengan menjaga profesionalisme 

pendidik selain itu perlu juga didukung fasilitas yang memadai. Memahami penggunakan komputer dan 

internet sebagai proses pembelajaran akan memudahkan pendidik untuk selalu update informasi terbaru 

tentang dunia pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta perubahan 

masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan era reformasi pendidikan akan menghasilkan perubahan 

zaman yang signifikan dengan kemajuan era revolusi 4.0. Selain itu penggunaan pendekatan 

etnopedagogi dalam pembelajaran disekolah dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, cinta akan budaya, 

adat istiadat yang merupakan jati diri bangsa.
63

 

Kurikulum pendidikan di Indonesia meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, 

pembelajaran diharapkan memuat konten etnopedagogi dimana kegiatan pembelajarannya perlu 

mengedepankan kearifan lokal peserta didik.
64

 Etnopedagogi pada kurikulum 2013 telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, bahwa 

pembelajaran di jenjang SD/MI hingga SMA/SMK harus memiliki muatan lokal sebagai bahan kajian 

                                                             
61

  <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Dkq4jl4b-materi-kesadaran lingkungan-masuk-

dalam-kurikulum-prototype-2022>. 
62

 Mohamaad Aristo Sadewa, h. 274. 
63

 Syasmita: 748. 
64

 Syasmita:  748. 

Soal: 

Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kurikulum prototipe 2022? 
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atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi 

dan keunikan lokal yang dirancang untuk membentuk pemahaman peserta didik tentang keunggulan dan 

kearifan daerah tempat tinggalnya.
65

 Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam kurikulum 

2013 berfokus pada pengembangan 5 nilai karakter utama, yaitu religious, nasionalisme, integritas, 

mandiri dan gotong royong. Nilai karakter utama dalam PPK juga sesuai dengan Perpres No 87 Tahun 

2017 yang memuat 5 nilai untuk membangun karakter dan jati diri bangsa, yang dikembangkan menjadi 

beberapa indikator yang relevan.
 66

 

 

Tabel 1. Indikator Nilai Karakter Utama dalam PPK
67 

No. 
Nilai-Nilai Karakter 

Utama 
Indikator 

1.  Religius 

Beriman bertakwa 

Bersih 

Toleransi 

Cinta lingkungan 

2.  Nasionalisme 

Cinta tanah air 

Semangat kebangsaan 

Menghargai kebhinekaan 

3.  Mandiri 

Kerja kersa 

Kreatif 

Disiplin 

Berani 

Pembelajaran 

4.  Gotong royong 

Kerja sama 

Solidaritas 

Saling menolong 

Kekeluargaan 

5.  Integritas 

Kejujuran 

Keteladanan 

Kesantunan 

Cinta pada keberanian 

 

Penggunaan budaya lokal dalam pembelajaran berbasis budaya bermanfaat bagi pemaknaan proses 

dan hasil belajar, karena peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual dan bahan 

apersepsi untuk memahami konsep ilmu pengetahuan dalam budaya lokal itu sendiri. Di samping itu, 

pengintegrasian budaya dalam pembelajaran dapat memperkaya budaya lokal yang nantinya dapat 

mengembangkan dan mengukuhkan budaya nasional. Budaya diintegrasikan sebagai alat dalam proses 

belajar untuk memotivasi peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, bekerja secara kooperatif, 

dan mempersepsikan keterkaitan antara berbagai mata pelajaran.
68

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menuturkan bahwa penguatan 

pendidikan karakter peserta didik dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan Kemendikbud yang 

berpusat pada upaya mewujudkan Pelajar Pancasila. Mulai dari jenjang Pendidikan dasar hingga 

pendidikan tinggi. Dimana Pelajar Pancasila memiliki enam ciri utama, yaitu bernalar kritis, kreatif, 

mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan 

                                                             
65

 Syasmita: 748. 
66

 Rika Safitri Nur Azizah and others, "Nilai Purnama Seruling Penataran Sebagai Representasi Pendidikan 

Karakter Di Era Globalisasi", Al Hikmah: Journal of Education, Vol.2, No.1, (2021): 5 

<https://doi.org/10.54168/ahje.v2i1.31>. 
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berkebinekaan global. Selain melalui berbagai kebijakan yang mengarah kepada pembentukan profil 

Pelajar Pancasila, mekanisme penyebarluasan penumbuhan karakter dilakukan dengan konten kepada 

satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pusat Penguatan Karakter 

Kemendikbud (PPKK).
69

 

 

1. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter kini menjadi fokus pemerintah dalam upaya penanaman dan pembentukan 

karakter generasi muda untuk mengatasi fenomena demoralisasi di era globalisasi. Penanaman nilai 

karakter dapat dimulai dari implementasi nilai-nilai kearifan lokal atau disebut dengan pendidikan 

berbasis kearifan lokal. Pendidikan karakter sebagai suatu sistem penanama nilai-nilai karakter yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai 

nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun 

kebangsaan. Pendidikan karakter memuat pengajaran dan kepercayaan termasuk kejujuran, 

integritas, kesetiaan, hormat kepada orang lain, toleransi, sopan santun, tanggung jawab, kerja keras, 

kemandirian ekonomi, akuntabilitas, ketekunan dan pengendalian diri dari perilaku buruk.
70

 

Pendidikan menjadi salah satu kunci utama pembentukan karakter bangsa (nation and character 

building) di tengah multikulturalisme di Indonesia. Ketidakmampuan terbangunnya hubungan 

harmonis antara lingkungan, sesama, dan budaya, dikarenakan belum maksimalnya peran pendidikan 

dalam menanamkan nilai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
71

 Pendidikan 

tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun lebih dari itu, yakni bagaimana dapat 

mengubah atau membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, mempunyai skill 

yang mumpuni, lebih sopan dalam tataran etika dan estetika, serta yang lebih penting adalah perilaku 

dalam kehidupan sehari-hari.
72

 

 

2. Pelajar Pancasila 

Melalui identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia pada masa 

mendatang menjadi masyarakat terbuka yang berkewarganegaraan global, dapat menerima dan 

memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya di dunia, 

namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. Peserta didik diharapkan mampu secara 

mandiri dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji, dan menginternalisasi serta memersonalisasi 

nilai nilai karakter dan akhlak mulia yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
73

 Keberhasilan 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dalam sebuah lembaga pendidikan sangat dipengaruhi 

oleh ada atau tidak adanya kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang dibangun 

seluruh warga sekolah. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menuturkan bahwa 

penguatan pendidikan karakter peserta didik dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan 

Kemendikbud yang berpusat pada upaya mewujudkan Pelajar Pancasila. Sebagaimana visi dan misi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024 

bahwa yang dimaksud dengan Pelajar Pancasila  adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar 

sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 

dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, 

                                                             
69

 Shalahudin Ismail, Suhana Suhana, and Qiqi Yuliati Zakiah, " Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan 
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berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
74

 Tujuan yang ingin 

dicapai oleh Kemendikbud Tahun 2020-2024 ditetapkan ke dalam empat proses utama kementerian, 

yaitu pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, perlindungan, 

pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra, serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan. 

Dimana setiap proses utama tersebut mengandung penguatan karakter bagi peserta didik.
75

 

 

a. Ciri-Ciri Pelajar Pancasila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  

Ciri-ciri Pelajar Pancasila
76

 

Ciri-ciri pelajar pancasila diuraikan sebagai berikut:
77

 

1) Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia 

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia adalah 

pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan memahami 

ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya 

sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia yaitu 

akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam; dan akhlak 

bernegara. 

2) Berkebinekaan Global 

 Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap 

berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling 

menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak 

bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi 

mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi 

dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. 

3) Bergotong Royong 

 Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu melakukan kegiatan 

secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, 
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mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan 

berbagi. 

4) Mandiri 

 Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu bertanggung jawab atas proses dan 

hasil belajarnya. Elemen dari mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta 

regulasi diri. 

5) Bernalar Kritis 

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif 

maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, 

mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh 

dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi 

pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil Keputusan. 

6) Kreatif 

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, 

bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan 

gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. 

 

b. Karakteristik Pelajar Pancasila 

Adapun karakteristik pelajar pancasila, yaitu:
78

 

1) Integrasi, bagi peserta belajar kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran, baik di kelas dan di 

lingkungan lingkungan 

2) Ditujukan untuk keberhasilan proses belajar, mengevaluasi dan belajar dan belajar 

3) Multidata, menggunakan beberapa metode untuk menggambarkan karakter dan berbagai 

sumber dalam sumber, baik SMP maupun SMA 

4) Silang mata pelajaran, peserta didik tampil sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai satu 

kesatuan kajian pembelajaran pelajaran 

5) Ajaran, mempunyai fungsi edukatif, melalui , untuk mengembangkan partisipasi alam 

pendidikan yang positif, dan tidak menghukum hukuman 

6) Sistematis, terpadu ke dalam program sekolah, dengan melibatkan seluruh elemen satuan 

pendidikan, yaitu Dukungan tenaga (perlindungan keselamatan, kebersihan petugas , dll) 

pendidik, pemangku kepentingan pendidikan, pemimpin sekolah dan orang tua 

7) Sustainability adalah pembelajaran terus menerus dan telah berkembang 

 

Penguatan pendidikan karakter dapat diimplementasikan pada tiga pusat pendidikan, yaitu 

keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan Pelajar Pancasila. Untuk itu dibutuhkan suatu 

mekanisme atau gerakan penguatan karakter diantaranya melalui sosialisasi, penyempurnaan 

pembelajaran, dan aneka kompetisi sehingga profil Pelajar Pancasila dapat terwujud. Sehingga 

kebijakan Kemendikbud tersebut dalam penguatan pendidikan karakter untuk mewujudkan Pelajar 

Pancasila sejak dini melalui jalur pendidikan. Sekolah sebagai lembaga formal memiliki tugas dan 

menjadi tumpuan yang sangat besar dalam menguatkan pendidikan karakter untuk mewujudkan 

Pelajar Pancasila melalui berbagai macam strategi, termasuk diantaranya adalah kurikulum, 
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penegakan disiplin, manajemen kelas, serta melalui progam-progam sekolah yang sudah 

dicanangkan.
79

 

 

3. Rangkuman 

Penguatan pendidikan karakter peserta didik dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan 

Kemendikbud yang berpusat pada upaya mewujudkan Pelajar Pancasila. Tujuan yang ingin dicapai 

oleh Kemendikbud Tahun 2020-2024 ditetapkan ke dalam empat proses utama kementerian, yaitu 

pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, perlindungan, 

pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra, serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan. 

 

 

 

 

 

 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 6 Pentingnya Etnopedagogi dalam Pembelajaran Biologi 

 

Konteks kultural melekat erat dengan pribadi dan keseharian peserta didik karena budaya yang 

diwariskan secara turun temurun merupakan dasar dari nilai–nilai kehidupan dan berperan dalam 

memenuhi kebutuhan manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tidak hanya berperan 

dalam membangun manusia berkarakter sesuai dengan karakter budaya bangsa tetapi juga dapat 

membangun pengetahuan peserta didik berdasarkan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat 

setempat.
80

 Pengenalan terhadap budaya lokal sangat diperlukan agar peserta didik dapat menghayati, 

melestarikan budayanya dan dirinya sendiri. Pembelajaran biologi yang berorientasi pada etnopedagogi 

diharapakan dapat memberikan pengayaan dalam menunjang tujuan pendidikan nasional yang akan 

membentuk karakter bangsa. Etnopedagogi  menjadi landasan dalam mengembangkan model 

pembelajaran biologi yang berbasis kearifan lokal karena pembelajaran tersebut dapat mendekatkan guru 

dan peserta didik dengan situasi nyata (konkret) yang dihadapi supaya bisa lebih memahami budayanya 

sendiri, sehingga menumbuhkan dan memberikan perhatian terhadap pemeliharaan juga pemanfaatan 

lingkungan sekitar.
81

 Menggali mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal melalui pembelajaran 

merupakan upaya membangun identitas bangsa dan dapat dijadikan sebagai sarana dalam memfilter 

pengaruh budaya yang datang dari luar.
82

 

 

 

1. Rangkuman 

Pembelajaran biologi yang berorientasi pada etnopedagogi diharapakan dapat memberikan 

pengayaan dalam menunjang tujuan pendidikan nasional yang akan membentuk karakter bangsa. 

Etnopedagogi  menjadi landasan dalam mengembangkan model pembelajaran biologi yang berbasis 

kearifan lokal karena pembelajaran tersebut dapat mendekatkan guru dan peserta didik dengan 
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Soal: 

Apa yang dimaksud dengan Pelajar pancasila? 
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situasi nyata (konkret) yang dihadapi supaya bisa lebih memahami budayanya sendiri, sehingga 

menumbuhkan dan memberikan perhatian terhadap pemeliharaan juga pemanfaatan lingkungan 

sekitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 7 Etnopedagogi dan Kearifan Lokal dan Implementasinya dalam 

Pembelajaran Biologi 

 

Pembelajaran biologi dengan mengintegrasikan kearifan lokal sebagai sumber belajar secara tidak 

langsung mampu melatihkan peserta didik untuk peduli dengan lingkungan sekitar (literate), sebagai agen 

konservasi biologi dan juga konservasi nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal dengan 

memanfaatkan sumber belajar berupa kearifan lokal untuk menjadi karakter bangsa. Metodologi yang 

digunakan untuk menghasilkan produk sebagai sumber belajar biologi dengan pengetahuan utama 

kearifan lokal dapat menggunakan model penelitian pengembangan dengan pemilihan model sesuai 

dengan karakteristik produk yang dihasilkan.
83

 

 

1. Rangkuman 

Pengintegrasian kearifan lokal sebagai sumber belajar secara tidak langsung mampu melatihkan 

peserta didik untuk peduli dengan lingkungan sekitar (literate), sebagai agen konservasi biologi dan 

juga konservasi nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal dengan memanfaatkan sumber 

belajar berupa kearifan lokal untuk menjadi karakter bangsa 
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Soal: 

Bagaimana dampak dan implementasi kearifan lokal sebagai mitigasi 
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Soal: 

Mengapa  dalam pembelajaran Biologi perlu menengintegrasikan nilai-

nilai kearifan lokal? 
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