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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN BUKU PINTAR DIGITAL DENGAN 

LOCAL WISDOM HULU TULUNG KABUPATEN LAMPUNG 

SELATAN PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VII SMP 

 

 Oleh  

DEDE AYU FADILAH 

Problematika dalam pendidikan yang saat ini sering dijumpai yakni 

masih kurangnya bahan ajar yang mengaitkan kearifan lokal (local 

wisdom) daerah dalam pembelajaran. Selain itu penggunaan teknologi 

dalam pendidikan masih kurang dioptimalkan dalam pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk bahan ajar, 

kelayakan, dan kemenarikan. Penelitian ini merupakan penelitian dan 

pengembangan (R&D) dengan model Borg and Gall sampai 7 

langkah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buku pintar digital 

dengan local wisdom layak digunakan untuk bahan ajar untuk peserta 

didik kelas 7. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil persentase 

validasi ahli materi sebesar 92%, ahli media sebesar 89% dan ahli 

bahasa sebesar 94% serta respon guru sebesar 93% dan respon peserta 

didik sebesar 91% menunjukkan kriteria sanga menarik.  Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa buku pintar digital dengan 

local wisdom pada materi makhluk hidup lingkungannya sangat layak 

untuk digunakan sebagai bahan ajar.  

Kata kunci: Buku Pintar, Buku Pintar Digital, Local Wisdom. 
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ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF DIGITAL SMART BOOK WITH 

LOCAL WISDOM HULU TULUNG  SOUTH LAMPUNG 

REGENCY IN SCIENCE LESSON FOR CLASS VII 
 

By 

DEDE AYU FADILAH 

 

Current educational problems are often caused by a lack of teaching 

materials relating local wisdom to learning materials in the region in 

general and the use of technology in education is not yet optimized for 

effective learning. This research aims to develop teaching material 

products, feasibility, and ministry. This research is a type of research 

and development (R&D) with the Borg and Gall model development 

procedures up to 7 steps. The results of the data obtained are 

analyzed descriptively in percentages. This study shows that digital 

smartbooks with local wisdom are suitable teaching materials for 

students in the 7th grade. This can be seen based on the results of the 

percentage by the validation of material experts by 92%, media 

experts by 89% and linguists by 94% and teacher responses by 93%, 

and student responses of 91% show interesting criteria.  From the 

results of this study, it can be concluded that digital smartbooks with 

local knowledge of living things are very suitable for use as teaching 

materials.  

Keywords: Digital Smart Book, Local Wisdom, Smart Book. 
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MOTTO 

 

           ……     

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.." 

 

(Q.S Al-Baqarah ayat 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul dari karya 

tulis ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan maksud dan tujuan 

dari judul skripsi ini, yang berjudul tentang ―Pengembangan Buku 

Pintar Digital Dengan Local Wisdom Hulu Tulung Kabupaten 

Lampung Selatan Pada Mata Pelajaran IPA Kelas VII SMP‖. Penulis 

akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul 

skripsi di atas: 

1. Pengembangan adalah frase-frase dan motif dengan lengkap 

terhadap subyek yang dikemukakan sebelumnya dan usaha 

kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau badan 

untuk mencapai suatu maksud.
1
 

2. Buku pintar adalah buku yang didalamnya memuat 

informasi mengenai suatu bidang pengetahuan sehingga 

yang membacanya lebih memahami hal tersebut.
2
 

3. Buku pintar digital adalah suatu pengembangan dari buku 

pintar elektonik (BSE) menjadi sebuah aplikasi multimedia 

interaktif yang didalamnya terdapat teks gambar dan 

lainnya.
3
 

4. Local wisdom atau kearifan lokal adalah suatu bentuk 

pengetahuan asli dalam masyarakat yang bersumber dari 

nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur 

tatanan kehidupan masyarakat.
4
 

                                                             
1
 Ananda Santoso S. Priyanto, ―Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cetakan 

Pertama‖ (Jakarta: Kartika, 2016), 34. 
2
 Departemen Pendidikan Nasional, ―Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

V‖ (Gramedia Pustaka Utama, 2016). 
3
 Ni Nengah Yusmiari and A A Gede Agung, ―Pengembangan Buku Pintar 

Elektronik Berbasis Pendekatan Ilmiah Pada Mata Pelajaran Ipa Semester Genap,‖ 

2017, 72–83. 
4
 Ferry Ferdianto dan Setiyani Setiyani, ―Pengembangan Bahan Ajar Media 

Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Mahasiswa Pendidikan Matematika,‖ JNPM 

(Jurnal Nasional Pendidikan Matematika) 2, no. 1 (2018): 37, 

https://doi.org/10.33603/jnpm.v2i1.781. 
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5. Mata pelajaran IPA Biologi di SMP adalah merupakan 

perluasan dan pendalaman biologi yang bertujuan untuk 

mempelajari pola interaksi komponen-komponen yang ada 

di dalam bumi serta upaya manusia untuk mempertahankan 

keberadaannya di bumi.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap daya manusia 

yang berkualitas. Pendidikan dapat manusia dan merupakan bagian 

terpenting dalam kehidupan manusia yang merupakan aspek utama 

terciptanya sumber memanusiakan manusia menjadi individu yang 

bermanfaat bagi kehidupan, baik dalam kehidupan individu itu sendiri, 

bangsa maupun negara. Oleh karena itu pendidikan harus 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan tujuan. 

Bahkan keberhasilan suatu bangsa terletak pada mutu pendidikan yang 

dapat meningkatkan kualtias sumber daya manusianya. 
6
 

Tujuan pendidikan sebenarnya sudah tertuang dalam pembukaan 

Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi ―mencerdasakan 

kehidupan bangsa dan ikut melsanakan ketertiban dunia‖. Dalam 

Undang–undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa: 

―Pendidikan adalah usaha sadar terencana agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, 

kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab‖.
7
 

                                                             
5
 Penerapan strategi pembelajaran index card match sebagai upaya 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar biologi siswa kelas VIII PK SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012, Jurnal Pendidikan 
6
 Hamid Darmadi, Pengantar Pendidikan Era Globalisasi (Tanggerang: 

Animage, 2019). 
7
 Undang–undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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Dunia pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang 

meliputi guru, siswa, dan lingkungan pembelajaran yang saling 

mempengaruhi satu sama lain dalam rangka tercapainya tujuan 

pembelajaran. Bahan ajar merupakan salah satu faktor penting dalam 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan 

penggunaan bahan ajar yang tepat dan bervariasi dalam proses 

pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar 

siswa.
8
 Di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

juga begitu pesat, sehingga mendorong setiap manusia merespon 

semua perkembangan tersebut secara cepat untuk mengikutinya. 

Tuntutan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk 

merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat 

dibutuhkan. Kemampuan untuk memahami perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi membutuhkan pemikiran yang kritis, 

sistematis, logis, kreatif dan kemauan bekerjasama secara efektif.
9
  

Seorang siswa pasti akan membutuhkan buku untuk menunjang 

materi yang diampunya dalam proses pembelajaran. Buku pelajaran 

yang ada saat ini perlu adanya inovasi agar dapat mengikuti 

perkembangan zaman dan akan memudahkan siswanya untuk belajar. 

Buku IPA pada umumnya tebal dan berat sehingga membuat 

rendahnya minat siswa dalam membaca dan membawa buku ke 

sekolah. Namun pada kenyataannya bahan pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidik masih cenderung terfokus hanya pada buku 

paket pegangan yang dipakai dari tahun ketahun. Dengan demikian 

dapat mempengaruhi proses perkembangan pengetahuan peserta didik. 

Selain itu buku paket yang digunakan oleh pendidik dan pendidik 

memuat materi secara umum dan kurang memiliki kaitan dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik secara nyata. Proses pembelajaran 

yang berlangsung seperti ini akan kurang bermakna karena peserta 

didik kurang mengenal materi yang tercantum dalam buku tersebut.  

                                                             
8
 Yulinda Fitriani, Afrahamiryano, and Nurliat, ―Pengembangan Buku Saku 

Biologi SMA Pada Materi Sistem Ekskresi Manusia Kelas XI (Uji Coba Di SMAN 2 
Lembang Jaya) Yulinda,‖ Eduscience Development Journal 01 (2019): 25–30. 

9
 Tri Sari Wijayanti, ―Pengembangan Buku Saku Biologi Berorientasi 

Keunggulan Lokal Untuk Meningkatkan Karakter Peserta Didik,‖ JUPE : Jurnal 

Pendidikan Mandala 4, no. 5 (2019), https://doi.org/10.36312/jupe.v4i5.848. 
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Kegiatan pembelajaran akan bermakna apabila dalam proses 

pembelajaran berpusat pada peserta didik. Untuk menghasilkan suatu 

pembelajaran yang bermakna tidak hanya dibutuhkan strategi dan 

metode yang baik dalam pembelajaran melainkan juga membutuhkan 

bahan pembelajaran yang di dalamnya memuat konsep atau materi 

yang dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan aktivitas 

secara nyata dalam pembelajaran sehingga dapat berkembang dari segi 

pengetahuan maupun perubahan tingkah laku yang lebih baik.  

Salah satu alternatif yang dapat mengatasi permasalahan di atas 

yakni dengan menggunakan buku pintar. Buku pintar merupakan 

bentuk adaptasi dari buku sekolah biasa yang dikembangkan dengan 

tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dengan memuat komponen 

yang mendukung serta sesuai dengan objek pembaca agar bisa 

menjadi masyarakat yang interaktif, bisa beradaptasi dan cerdas. 

Namun buku pintar dalam bentuk cetak memiliki kelemahan yaitu 

mudah rusak dan mudah hilang. Kurang variatifnya bahan ajar yang 

digunakan bukan semata-mata kesalahan pendidik atau pihak lain 

melainkan karena kurangnya pengoptimalan perkembangan teknologi.  

Perkembangan teknologi mobile saat ini begitu pesat, salah satu 

perangkat mobile yang saat ini sudah umum digunakan adalah telepon 

seluler. Hampir 90% siswa pasti sudah mempunyai satu telepon 

seluler atau bahkan ada yang mempunyai lebih dari satu telepon 

seluler. Semakin banyaknya siswa yang memiliki dan menggunakan 

perangkat mobile maka semakin besar pula peluang penggunaan 

perangkat teknologi dalam dunia pendidikan. Semakin pesatnya 

pengaruh teknologi yang berkembang mengakibatkan keharusan akan 

kemajuan dalam bidang pendidikan.
10

 Pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi telepon seluler disebut dengan mobile 

learning (M-Learning). Mobile learning merupakan salah satu 

alternatif pengembangan dalam pembelajaran. Kehadiran mobile 

learning ditujukan sebagai pelengkap pembelajaran serta memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mempelajari materi yang kurang 

dikuasai di manapun dan kapanpun. Berkembangnya teknologi 

                                                             
10

 Ardian Asyhari and Rahma Diani, ―Pembelajaran Fisika Berbasis Web 

Enhanced Course: Mengembangkan Web-Logs Pembelajaran Fisika Dasar I,‖ Jurnal 
Inovasi Teknologi Pendidikan 4, no. 1 (2017): 13, 

https://doi.org/10.21831/jitp.v4i1.13435. 
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informasi dan dan komunikasi selayaknya dapat memberi keringanan 

dan kemudahan dalam proses pembelajaran. Seperti dalam 

menyampaikan informasi dengan media sebagai perantara.
11

 

Selain persoalan di atas persoalan yang ada di zaman sekarang 

adalah mulai pudarnya nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang 

dimasyarakat sebagai salah satu bentuk akibat dari adanya arus 

globalisasi. Padahal dengan adanya pandangan hidup yang bersumber 

dari kearifan lokal merupakan hal penting karena nilai-nilai dasar 

budaya yang termuat dalam kearifan lokal yang melekat pada 

masyarakat dapat dijadikan kajian dalam pembelajaran dengan tujuan 

meningkatkan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, eksplorasi akan 

kekayaan luhur budaya bangsa sangat perlu untuk dilakukan. Local 

wisdom sesungguhnya mengandung  banyak sekali keteladanan dan 

kebijaksanaan hidup. Dimensi fisik dari local wisdom meliputi aspek 

upacara adat, cagar budaya, pariwisata alam, permainan tradisional, 

pakaian adat, prasarana budaya, warisan budaya, museum, desa 

budaya, kesenian, dan cerita rakyat.
12

 Pentingnya penerapan local 

wisdom dalam pendidikan kita secara luas merupakan bagian dari 

upaya melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan meningkatkan 

ketahanan nasional kita sebagai seorang bangsa. Budaya nusantara 

yang plural dan dinamis merupakan sumber local wisdom yang tidak 

akan mati karena semuanya merupakan kenyataan hidup 

(livingreality) yang tidak dapat dihindari.
13

 Sehingga kearifan lokal 

sangat penting untuk disisipkan dalam pembelajaran agar tidak punah 

eksistensinya di generasi penertusnya. 

 

 

                                                             
11

 Nukhbatul Bidayati Haka, ―Pengembangan Komik Manga Biologi 

Berbasis Android Untuk Peserta Didik Kelas XI Ditingkat SMA/MA,‖ Journal Of 

Biology Education 1, no. 1 (2020): 17, https://doi.org/10.21043/jobe.v1i1.3284. 
12

 Fitri Harnisa, Izzatin Maharani, dan Ferriansyah Ferryansyah, 

―Pengembangan Buku Saku Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Belajar Pada 
Materi Bilangan,‖ Mathematic Education and Aplication Journal (META) 1, no. 1 

(2019): 8–18, http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/meta/article/download/835/547. 
13

 Patta Rapanna, Membumikan Kearifan Lokal Dalam Kemandirian 

Ekonomi (Makasar: CV Sah Media, 2017), 6. 
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Firman Allah SWT dalam Al-Qur‘an Surah Ar-Rad ayat 11, 

yang berbunyi:      

                     

                            

              

 

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Alah. Sesungguhnya Allah tidak merubah 

keadaan seseuatu kaum sehingga mereka merubah keaadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkhendaki keburukan 

terhadap sesuatu kau, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan 

sekali-kali tidak ada. 

Ayat Al-Qur‘an Surah Ar-Rad ayat 11 di atas menerangkan 

bahwa Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum atau 

golongan kecuali mereka sendiri yang berusaha untuk merubahnya. 
14

 

Seperti pendidik yang memiliki peranan penting untuk melakukan 

perubahan yang lebih baik di dunia pendidikan dengan menciptakan 

suasana pembelajaran yang baik bagi peserta didik. 

Berdasarkan observasi dan  wawancara pada tanggal 7 Juni 2021 

dengan ibu NR selaku guru mata pelajaran IPA kelas VII di SMP 

Negeri 15 Pesawaran yang dilakukan di kelas VII SMPN 15 

Pesawaran dengan total 32 siswa, semuanya sudah memiliki 

smartphone Android. Di SMPN 15 Pesawaran belum ada bahan  

pembelajaran yang memanfaatkan smartphone. Bahan ajar yang 

digunakan disekolah masih menggunakan  buku paket yang jumlahnya 

tidak dapat memenuhi kebutuhan keseluruhan peserta didik. Dengan 

menggunakan buku paket sebagai bahan pembelajaran akan membuat 

peserta didik kurang termotivasi untuk belajar. Guru pun masih 

menggunakan metode konvensional dalam mengajar sehingga peserta 

didik merasa bosan ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Tenaga 

                                                             
14

 Tafsir Kemenag, diakses dari tafsir online 29-9-2021 
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pendidik di sekolah ini masih mengunakan metode ceramah 

khususnya dalam pembelajaran IPA sehingga siswa kurang tertarik 

dan lebih memilih untuk melakukan hal-hal lain seperti bercengkrama 

dengan temannya dan sibuk dengan gadgetnya masing masing. Selain 

itu pada materi makhluk hidup dan lingkungannya peserta didik hanya 

diajak membayangkan materi bukan secara langsung diajak 

melakukan aktivitas nyata yang dapat mempermudah untuk 

memahami materi.  

Melihat potensi ini, pengembangan bahan pembelajaran dengan 

memanfaatkan telepon seluler atau smartphone adalah dengan 

membuat buku pintar digital yang ditujukan untuk semua telepon 

seluler berplatform Android. Alasannya karena operating system 

Android menjelma menjadi sebuah sistem yang paling banyak 

digunakan pada smartphone. Selain lebih praktis sudah banyak 

smartphone Android yang harganya terjangkau dengan kisaran harga 

dibawah 1 juta rupiah. 

Berdasarkan data dari IDC (International Data Corporation) pada 

tahun 2014 Android memegang 84,4% market share smartphone di 

seluruh dunia, iphone operating system merupakan sistem opertasi 

dari iPhone menduduki peringkat ke dua dengan 11,7%, disusul 

dengan Windows Phone di peringkat ke tiga sebesar 2,9%, dan 

Blackberry di peringkat ke empat dengan 0,5% market share. 

Kesuksesan Android ini tidak lepas dari sifatnya yang tebuka (open 

source) yaitu dapat memberikan sumber kode perangkat lunak gratis 

sehingga para pengembang bisa mengembangkan, mendistribusikan, 

dan menggandakannya tanpa perlu membayar lisensi apapun. 
15

 

Selain itu Android telah disediakan aplikasi yang berbayar 

maupun gratis oleh pengembang Android sehingga memudahkan 

pengguna. Saat ini sudah banyak aplikasi yang disediakan melalui 

Play Store dan pengguna hanya tinggal mengunduh dan 

menginstalnya saja ke dalam smartphone. Salah satu cara pembuatan 

                                                             
15

 Faras Dwi Izzati dan Sumarsih, ―Pengembangan Media Pembelajaran 

Aplikasi Peta Akuntansi ( TAKSI ) Berbasis Android Pada Materi Siklus Akuntansi 

Perusahaan Jasa Development of Learning Media Using Android-Based Application 

Peta Akuntansi ( Taksi ) on Accounting Cycle of Service Enterpris,‖ Jurnal 
Pendidikan Akuntansi Indonesia XV, no. 2 (2017): 32–46, 

https://journal.uny.ac.id/index.php/jpakun/article/view/17217/10054. 
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aplikasi pembelajaran untuk smarthphone android adalah melalui Flip 

book. Flipbook adalah sebuah situs online yang bisa digunakan untuk 

membuat buku pintar digital berbasis android. Flipbook merupakan 

suatu website yang menyediakan template dalam pembuatan aplikasi 

android berbentuk buku secara gratis dan berbayar. Flipbook ini dapat 

mendukung proses pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis Android 

dan Windows Phone. Kelebihan Flipbook dalam membuat aplikasi, 

menyediakan template dalam pembuatan aplikasi android secara gratis 

dan ukuran file tidak terlalu besar sehingga mudah dioperasikan di 

smartphone. Dengan spesifikasi yang demikian maka aplikasi yang 

dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan belajar peserta didik dengan 

menggunakan smartphone berbasis android. 

Berdasarkan pembahasan di atas maka perlu tindakan untuk 

meminimalisir hambatan yang peseta didik alami dengan 

mengembangkan bahan ajar berupa buku pintar digital yang 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, 

dikarenakan memuat gambar dan tampilan yang menarik. Adapun 

kelebihan buku pintar yang akan dikembangkan dibandingkan yang 

sebelumnya umumnya hanya terbatas pada buku teks yakni pada buku 

pintar ini dilengkapi dengan local wisdom atau kearifan lokal daerah 

dan terintegrasi dengan quiziz sehingga pengerjaan soal latihan dapat 

interaktif. Selain itu,   peserta didik akan lebih mudah dalam 

mengingat apa yang telah dipelajari melalui gambar nyata dan 

diharapkan buku pintar dapat memberikan dampak positif terhadap 

minat baca dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, melalui 

tugas akhir ini, penulis termotivasi untuk mengembangkan bahan 

pembelajaran berbasis android dalam bentuk Buku Pintar Digital 

untuk mata pelajaran IPA kelas VII SMP. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Bahan ajar yang digunakan di sekolah hanya buku paket  

2. Buku paket yang selama ini digunakan untuk proses 

pembelajarn IPA tidak dapat memenuhi kebutuhan dan 

kurang praktis 
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3. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran masih kurang 

optimal  

4. Pembelajaran dengan mengaitkan local wisdom belum 

diterapkan di sekolah tersebut. 

Penelitian ini memfokuskan pada pembatasan masalah pokok 

yang dibatasi pada: 

1. Pengembangan buku pintar digital terdiri dari beberapa 

menu yaitu KI dam KD, Materi, Local Wisdom, Glosarium 

dan Soal Latihan. 

2. Pengembangan bahan pembelajaran dalam bentuk buku 

pintar digital dengan local wisdom hanya bisa digunakan 

oleh smartphone yang berflatform android  

3. Pengembangan bahan pembelajaran dalam bentuk buku 

pintar digital dengan local wisdom yang diangkat dari daerah 

Tegineneng, Lampung Selatan yang bernama ―Hulu Tulung‖ 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka muncul beberapa 

pertanyaan mengenai rumusan masalah dari penelitian yaitu antara 

lain: 

1. Bagaimana cara pengembangan buku pintar digital dengan 

local wisdom Hulu Tulung Kabupaten Lampung Selatan 

pada mata pelajaran IPA Kelas VII SMP?  

2. Bagaimana pengembangan buku pintar digital dengan local 

wisdom Hulu Tulung Kabupaten Lampung Selatan pada 

mata pelajaran IPA Kelas VII SMP?  

3. Bagaimana respon guru dan peserta didik terhadap buku 

pintar digital dengan local wisdom Hulu Tulung Kabupaten 

Lampung Selatan pada mata pelajaran IPA Kelas VII SMP?  

 

E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

pengembangan bahan ajar ini adalah untuk: 

1. Menghasilkan produk berupa buku pintar digital dengan 

local wisdom Hulu Tulung Kabupaten Lampung Selatan 

pada mata pelajaran IPA Kelas VII SMP  
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2. Untuk mengetahui kelayakan buku pintar digital dengan 

local wisdom Hulu Tulung Kabupaten Lampung Selatan 

pada mata pelajaran IPA Kelas VII SMP  

3. Untuk mengetahui respon guru dan peserta didik terhadap 

buku pintar digital dengan local wisdom Hulu Tulung 

Kabupaten Lampung Selatan pada mata pelajaran IPA Kelas 

VII SMP. 

 

F. Manfaat Pengembangan 

1. Bagi guru 

Dapat memberikan pemahaman dan wawasan terhadap 

alternatif bahan ajar yang menarik dan bermanfaat bagi 

kegiatan pembelajaran sehingga dapat terbangun suasana 

belajar yang lebih baik. 

2. Bagi peserta didik 

Dengan adanya bahan belajar ini, dapat memberikan 

alternatif pembelajaran kepada siswa sehingga siswa dapat 

mengakses materi pembelajaran kapanpun dan di manapun 

dan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri. 

3. Bagi peneliti 

Menambah keterampilan dalam mengembangkan media ajar 

yang layak dan menarik bagi peserta didik. 

4. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini dapat menambah pustaka sebagai 

literatur bagi penelitian yang relevan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun penelitian dahulu 

yang relevan antara lain: 

1. Ni Nengah Yusmiari dkk dengan judul ―Pengembangan 

Buku Pintar Elektronik (BPE) Berbasis Pendekatan Ilmiah 

Mata Pelajaran IPA Semester Genap‖. Penelitian ini 

merupakan penelitian R&D dengan menggunakan tahap 

pengembangan model ADDIE. Hasil validasi pengembangan 

pada ahli materi pada kategori ―sangat baik‖ dengan 

persentase 92%, ahli media pada kategori ―sangat baik‖ 

dengan persentase 90%,  uji coba kelompok kecil pada 
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kategori ―sangat baik‖ dengan persentase 91,83% dan ujji 

coba lapangan pada kategori ―sangat baik‖ dengan 

persentase 91,59%. Uji efektivitas diperoleh t hitung=11,94 

dan t tabel=2,00 untuk db=70 dan taraf signifikansi 5%. 

Berdasarkan kriteria pengujian tersebut terdapat perbedaan 

yang signifikan hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

Buku Pintar Elektronik (BPE) Berbasis Pendekatan Ilmiah 

Mata Pelajaran IPA Semester Genap.
16

 

2. Nirma dkk dengan judul ―Media Pembelajaran Buku Pintar 

(BUPI) Matematika Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK)‖. Penelitian ini merupakan penelitian R&D dengan 

menggunakan tahap pengembangan model Borg & Gall 

yang dimodifikai. Hasil uji coba menunjukkan peningkatan 

hasil belajar siswa dengan skor rata-rata 80,75 sehingga 

media pembelajaran memenuhi kriteria keefektifan 

(>80%).
17

 

3. Listanti Tri Utomo dan Farid Wahyudi dengan judul 

―Perancangan Aplikasi Buku Pintar Ibu dan Bayi Berbasis 

Android (Studi Kasus: Puskesmas Janti Kota malang)‖. 

Penelitian ini merupakan penelitian R&D dengan 

menggunakan tahap pengembangan metode Waterfall. 

Berdasarkan hasil uji coba lapangan oleh ibu hamil, media 

pembelajaran ini memperoleh nilai 89,3% sehingga sangat 

layak untuk dijadikan media informasi pendamping dalam 

ibu hamil dan mengasuh anak.
18

 

4. Emayulia Sastria dkk dengan judul ―Buku Pintar ―Daun‖ : 

Uji Validitas dan Praktikalitas Bahan Ajar Mahasiswa 

Jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci‖. Penelitian ini 

merupakan penelitian R&D dengan menggunakan tahap 

                                                             
16

 Ni Nengah Yusmiari and A Gede Agung, ―Pengembangan Bku Pintar 

Berbasis Pendekatan Ilmiah Pada Mata Pelajaran Ipa Semester Genap,‖ 2017, 72–83. 
17

 Ryan Angga Pratama dan Besse Intan Permatasari, ―Media Pembelajaran 

Buku Pintar ( BUPI ) Matematika Bagi Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK )‖ 05, no. 
02 (2021): 1359–74. 

18
 Listanto Tri Utomo and Farid Wahyudi, ―Jurnal Teknologi Dan 

Manajemen Informatika Perancangan Aplikasi Buku Pintar Ibu Dan Bayi Berbasis 

Android ( Studi Kasus : Puskesmas Janti Kota Malang )‖ 6, no. 2 (2020): 74–80. 
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pengembangan model ADDIE. Dari hasil validasi diketahui 

bahwa materi pada buku memperoleh nilai sebesar 1,89 

dengan kategori sangat tinggi dan dari uji kepraktisan 

didapatkan skor 3,09 dengan kategori praktis. Dari uji yang 

dilakukan bahwa buku pintar yang dikembangkan telah 

sangat baik dan praktis.
19

 

5. Nurhaningtyas Agustin dengan judul ―Penerapan Buku 

Pintar Cepat Baca Siswa Terhadap Kemampuan Membaca 

Siswa Kelas 1 SD Islam Terpadu Assalafiyah Pambon 

Tahun Pelajaran 2020/2021‖. Penelitian ini merupakan 

penelitian Kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. 

Secara keseluruhan skor keterlaksanaan 3,56  termasuk 

dalam kategori sangat baik. Siswa yang tuntas saat pre test 

sebanyak 4 siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 3 siswa, 

sedangkan pada saat posttest 7 siswa tuntas dengan KKM 

≥70 dengan presentase ketuntasan peserta didik yang 

diperoleh sebesar 100%. Setelah dilakukan perhitungan Uji 

Normalitas Gain dijelaskan bahwa peningkatan hasil belajar 

memperoleh peningkatan dengan kategori tinggi dengan 

jumlah 5 siswa,dan sedang 2 siswa. hasil pengamatan 

psikomotor meliputi ketepatan membaca, lafal, intonasi, 

kelancaran dan kejelasan yang memperoleh skor total 166 

dengan rata-rata 94. Yang mana dari observasi  psikomotor 

kemampuan membaca siswa meningkat. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa penggunaan Buku Pintar Cepat Baca yang 

telah di kelas 1 SD Islam Terpadu Assalafiyyah Pambon 

Tuban dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dan 

psikomotor siswa.
20

 

 

H. Sistematika Penulisan 

1. Halaman Judul 

                                                             
19

 Emayulia Sastria et al., ―Buku Pintar ―Daun‖ : Uji Validitas dan 

Praktikalitas Bahan Ajar Mahasiswa Jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci‖ 5, no. 2 
(2020): 113–22. 

20
 Nurhaningtyas, ―Penerapan Buku Pintar Cepat Baca Siswa Terhadap 

Kemampuan Membaca Siswa Kelas 1 SD Islam Terpadu Assalafiyyah Pambon Tahun 

Pelajaran 2020/2021‖ 3, no. 1 (2021): 34–42. 
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Halaman judul memuat judul skripsi, logo Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, nama penulis, nomor 

pokok mahasiswa (NPM), program studi, nama fakultas, dan 

universitas serta tahun penyelesaian (Hijriyah dan Masehi). 

2. Abstrak 

Bagian ini berisi tentang uraian singkat mengenai 

masalah penelitian, teori yang digunakan, metode penelitiam, 

hasil penelitian dan kesimpulan. 

3. Halaman Pernyataan Orisinilitas 

Berisi pernyataan bahwa skripsi yang ditulis 

merupakan hasil karya sendiri bagi penulis. 

4. Halaman Persetujuan 

Berisi pernyataan bahwa pembimbing dan ketua 

jurusan menyetujui untuk menguji isi skripsi. 

5. Halaman Pengesahan 

Memuat tanggal lulus, pengesahan oleh tim penguji 

dan dekan fakultas, dan menyatakan bahwa skripsi diujikan 

dalam sidang munaqosyah fakultas. 

6. Motto 

Berisi ayat Al-Qur‘an, Hadist Nabi, ataupun untaian 

filosofi secara ringkas. 

7. Riwayat Hidup 

Berisi nama penulis serta biografi dan latar belakang 

penulis. 

8. Kata Pengantar 

Berisi ungkapan rasa syukur kepada Allah swt dan 

ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

berkontribusi dalam penyelesaian skripsi. 

9. Daftar Isi 

Memuat daftar-daftar bagian yang ada di dalam 

skripsi mulai dari halaman judul, latar belakang, daftar 

gambar, daftar tabel, dan sebagainya. 

10. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi beberapa sub bab diantaranya adalah 

penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
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penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan 

sistematika penulisan. 

11. Bab II Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisi teori yang berkaitan dengan tipik 

penelitian yang akan diteliti. 

12. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam 

penelitian berupa tempat dan waktu peneilitian, prosedur 

penelitian, spesifikai produk, subjek uji coba, instrument 

penelitian, iju coba peoduk, dan teknik analisis data. 

13. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian. 

14. Bab V Penutup 

Bab ini merupakan bagian dari akhir bab yang 

memuat kesismpulan dari seluruh isi bab dan rekomendasi 

untuk penelitian selanjutnya. 

15. Daftar Pustaka 

Bagian ini berisi daftar rujukan yang digunakan dalam 

menulis  skripsi. 

 

16. Lampiran 

Bagian ini berisi tentang dokumen-dukumen yang 

mendukung selama penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Bahan Ajar dan Bentuk Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

proses pembelajaran dan memiliki peranan bagi pendidik dan 

peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan 

ajar adalah bagian dari sumber belajar.
21

 Bagi pendidik bahan ajar 

yang tepat dapat mengefisiensikan waktu dalam mengajar dan 

dapat mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi 

seorang fasilitator.
22

  

Pemahaman mengenai bahan ajar mempunyai konsep 

tersendiri pada setiap individu. Menurut Muhammad Syarrif 

Sumantri mengemukakan bahwa bahan ajar merupakan salah satu 

sumber belajar dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, konteks 

atau gugus isi, data maupun fakta, proses nilai dan 

keterampilan.
23

 

Abdul Majid mengemukakan bahwa bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pendidik 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
24

 Pengertian yang 

dikemukakan Abdul majid memberikan pemahaman bahwa 

bahan ajar yaitu segala bahan baik berupa bahan tertulis maupun 

tidak tertulis yang dapat membantu tercapainya tujuan 

pembelajaran. Sejalan dengan itu Widodo dan Jasmiyati 

mendefinisikan bahan ajar sebagai seperangkat sarana atau alat 

pembelajaran yang berisikan materi-materi pembelajaran, 

                                                             
21

 Dita Nindiawati, M Subandowo, and Retno danu rusmawati, 

―Pengembangan Bahan Ajar Matematika Untuk Kelas B Sekolah Dasarr,‖ Edcomtech, 

2021, 140–50. 
22

 M. F. Saifuddin Hani Irawati, ―Analysis Of Needs Development Material 

Learning Program Introductory Profession Of Biological Teacher In Biology 

Education Ahmad Dahlan University Yogyakarta,‖ BIO-PEDAGOGI: Jurnal 
Pendidikan Biologi 7, no. 2 (2018): 96–99. 

23
 Mohammad Syarif Sumantri, ―Strategi Pembelajaran Teori dan Praktik 

Ditingkat Pendidikan Dasar‖ (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 217. 
24

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007)173. 
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metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang dirancang 

secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran.
25

 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ahli di  atas 

dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat 

bahan pembelajaran yang berisi materi dan konsep yang 

digunakan oleh pendidik maupun peserta didik dalam mendukung 

proses pembelajaran di kelas sehingga dapat tercapainya tujuan 

pendidikan.  

Departemen pendidikan nasional meyatakan bahwa terdapat 

beberapa bentuk bahan ajar. Bentuk-bentuk bahan ajar yang 

dimaksud adalah
26

: 

a. Audio visual berupa video atau film 

b. Visual berupa gambar, model/maket 

c. Multimedia berupa internet, computer based, CD 

interaktif 

d. Bahan cetak berupa buku cektak, modul, LKPD. 

 

2. Buku Pintar dan Buku pintar Digital 

Menurut KBBI buku pintar adalah buku yang didalamnya 

memuat informasi mengenai suatu bidang pengetahuan sehingga 

yang membacanya lebih memahami hal tersebut. Buku pintar 

merupakan bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan 

sistematis yang disesain untuk membantu peserta didik mencapai 

tujuan pembelajaran.
27

 Buku pintar merupakan bentuk adaptasi 

dari buku teks biasa yang dikembangkan dengan tujuan untuk 

mencerdaskan masyarakat dengan memuat komponen yang 

mendukung serta sesuai dengan objek pembaca agar dapat 

menjadi masyarakat yang interaktif, bisa beradaptasi dan 

                                                             
25

 Yuberti, Teori Pembelajaran Dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam 

Pendidikan (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2014)185. 
26

 Depdiknas, ―Pedoman Memillih Dan Menyususn Bahan Ajar‖ (Jakarta: 

Depdiknas, 2006). 
27 Daryanto, ―Menyusun Bahan Ajar Untuk Persiapan Guru Mengajar‖ 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013), 45. 
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cerdas.

28
 Kurniawan juga menjelaskan bahwa buku pintar 

merupakan buku pegangan yang memuat berbagai informasi yang 

disusun secara padat dan ringkas.
29

 

Buku pintar digital merupakan suatu pengembangan buku 

sekolah elektronik (BSE). Berbeda dengan Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) yang statis hanya teks dan gambar, buku pintar 

digital kaya akan konten interaktif.
30

 Buku pintar digital juga 

merupakan bagian dari e-book, dimana penyajiannya dapat 

dilakukan melalui smatrhphone. Adanya buku pintar digital ini 

dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran karena dilengkapi 

dengan fitur-fitur button yang terintegrasi dengan video dan 

quizizz. Selain itu, dengan adanya buku pintar digital dapat 

menambah wawasan guru dan siswa akan perkembangan 

teknologi. 

Seiring dengan perkembangan multimedia pembelajaran dan 

semakin canggihnya software dalam mengembangkan bahan ajar 

munculah inovasi terhadap BSE yang kemudian diberi nama 

Buku Pintar Digital. Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa buku pintar digital adalah buku elektronik 

yang memuat konten multimedia berisikan teks, video dan 

gambar dengan kearifan lokal yang disajikan. 

Dalam pembuatan buku pintar digital ini peneliti 

menggunakan 3 indikator pokok dalam pembuatan buku secara 

umum yang telah ditetapkan oleh badan standar Nasional 

Pendidikan (BSNP), yakni: 

a. Desain  

Desain buku pintar digital merupakan rancangan buku. 

Dalam hal ini buku pintar digital memiliki bentuk 

berupa aplikasi yang dapat diinstal dismartphone 

berbasis android. 

b. Ukuran 

                                                             
28

 Sastria et al., ―Buku Pintar ‗Daun‘ : Uji Validitas Dan Praktikalitas Bahan 

Ajar Mahasiswa Jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci.‖ 
29

 Sadiman, ―Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, Dan 

Pemanfaatannya‖ (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 47. 
30

 Yusmiari and Agung, ―Pengembangan Buku Pintar Elektronik Berbasis 

Pendekatan Ilmiah Pada Mata Pelajaran IPA Semester Genap.‖ 
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Buku pintar digital yang dikembangkan memiliki ukuran 

yang disesuaikan dengan ukuran layar smarthphone 

android. Tidak ada spesifikasi khusus karena 

keberagaman ukuran layar smartphone. 

c. Materi 

Materi yang disajikan harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah tertuang dalam Kompetensi inti 

dan Kompetensi dasar sehingga dapat tercapai tujuan 

pembelajaran.  

Berikut penulis sajikan prototipe buku pintar digital: 

 

Tabel 2. 1 

Storyboard Buku Pintar Digital 

No Bagian Keterangan 

1 

 

 

Logo Aplikasi 

 

 
Gambar 2.1 

Logo Aplikasi 

Bagian ini merupakan 

tampilan menu di 

smartphone       

2 Cover  Pada halaman cover buku 

pintar dibuat menarik 

dengan dilengkapi 

gambar Sungai Way 

Sekampung Kabupaten 

Lampung Selatan 
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No Bagian Keterangan 

 
Gambar 2.2 

Cover Buku Pintar 

3 Petunjuk penggunaan buku 

pintar digital 

 
Gambar 2.3 

Petunjuk Penggunaan 

Halaman ini berisi 

petunjuk penggunaan 

buku pintar digital. 

Dengan adanya petunjuk 

penggunaan ini 

diharapkan siswa dapat 

memahami cara 

penggunaan buku 

sehingga pembelajaran 

berjalan lancar dan 

tercapai tujuan 

pembelajaran. 
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No Bagian Keterangan 

4 Kupasan kurikulum 

 
Gambar 2.4 

Kupasan Kurikulum 

Halaman ini berisi 

kompetensi inti (KI) 

kompetensi dasar (KD) 

serta indikator pencapaian 

kompetensi. 

5 Perkenalan awal local wisdom 

daerah 

 

Pada halaman ini berisi 

perkenalan local wisdom 

atau kearifan lokal yang 

akan dikaji. 
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No Bagian Keterangan 

Gambar 2.5 

Perkenalan local wisdom 

6 Materi 

 
Gambar 2.6 

Uraian materi 

Halaman ini berisi uraian 

materi berupa teori dan 

konsep  yang disusun dan 

dijelaskan secara 

sistematis dengan bahasa 

yang mudah dipahami 

peserta didik. 

7 Info Ekosistem Lokal Pada halaman ini terdapat 

info ekosistem lokal 

sungai Way Sekampung 

Kabupaten Lampung 

Selatan. 
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No Bagian Keterangan 

 
Gambar 2.7 

Info ekosistem lokal 

8 Hulu Tulung Sebagai Local 

Wisdom 

 
Gambar 2.8 

Halaman ini berisi 

penjelasan kearifan lokal 

yang masih dijaga sampai 

saat ini yang berkaitan 

dengan materi makhluk 

hidup dan lingkungannya. 
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No Bagian Keterangan 

Penjabaran hulu tulung 

sebagai local wisdom 

9 Kesimpulan 

 
Gambar 2.9 

Bagian Kesimpulan 

Halaman ini berisi 

rangkuman menganai 

materi yang telah 

dijabarkan. 

10 Glosarium Berisi definisi dari istilah-

istilah yang dipelajari 

pada materi makhluk 

hidup dan lingkungannya 



24 

No Bagian Keterangan 

 
Gambar 2.10 

Glosarium 

 

3. Local Wisdom 

a. Pengertian Local Wisdom (Kearifan Lokal)   

Local Wisdom atau kearifan lokal adalah identitas atau 

kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan 

bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah 

kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi 

watak dan kemampuan sendiri.
31

 Identitas dan 

Kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan 

pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi 

pergesaran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu 

sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan 

diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan 

                                                             
31

 Wibowo, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah, 

(Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018), 7. 



25 

 
entitas yang sagat menentukan harkat dan martabat 

manusia dalam komunitasnya.
32

 

Local Wisdom atau kearifan lokal adalah pandangan 

hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi 

kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah 

dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing 

sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat 

local wisdom atau pengetahuan setempat ―local 

knowledge‖ atau kecerdasan setempat local genious.33
 

Konsep local wisdom (kearifan lokal) merupakan 

salah satu kajian yang penting untuk memperkenalkan 

kepada generasi penerus dalam menguatkan karakter dan 

kepribadian peserta didik. Kearifan lokal berperan secara 

kritis mengubah dan membentuk budaya global menjadi 

bermakna dan sesuai dengan kehidupan sosal budaya 

masyarakat.
34

 Kearifan lokal memiliki kajian mengenai 

pengetahuan lokal atau potensi lokal yang ada disuatu 

wilayah tertentu. Karena pada dasarnya tiap wilayah 

mempunyai kearifan lokal yang bisa dijadikan kajian 

dalam pendidikan serta berkaitan dengan konsep materi  

yang dipelajari. Sehingga peserta didik dapat mengenali 

nilai-nilai luhur yang tekandung dalam kearifan lokal 

yang berkaitan dengan materi yang dipelajari.  

Local wisdom dapat diartikan dengan kearifan lokal. 

Local berarti setempat dan wisdom berarti kearifan. 

Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, 

nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanamm 

                                                             
32

 Dania Irmayanti, ―Peran Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Karakter 

Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Era Globalisasi,‖  Juli (2017): 1–23. 
33

 Fajarini, Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter, 

10.15408/sd.v1i2.1225 
34

 Afni Miranti et al., ―Representasi Pendidikan Karakter Berbassis Kearifan 

Lokal Dalam Motif Batik Wahyu Ngawiyatan Sebagai Muatan Pendidikan Senirupa 
Di Sekolah Dasar,‖ Jurnal Basicedu 5, no. 2 (2021): 546–60, 

https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i2.763. 

https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225
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dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal 

merupakan pedoman dalam hidup dan karakter bangsa 

Indonesia.
35

 Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan 

budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis 

dlam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya 

masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan 

pegangan hidup.
36

  

Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung 

di salamnya dianggap sangat universal. Dalam kearifan 

lokal terkandung nilai-nilai, norma-norma, sistem 

kepercayaan, dan ide-ide masyarakat setempat. Kearifan 

lokal memberikan kontribusi besar dalam 

mengembangkan pengetahuan lokal yang memiliki nilai-

nilai dalam bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan alam. Suatu kearifaan lokal dapat terbentuk dari 

adanya suatu proses panjang pada sistem hubungna 

manusia dan komunitas karena adanya hubungan antara 

masyarakat tradisional dengan ekosistem.
37

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat 

mengambil benang merah bahwa kearifan lokal 

merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara 

terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat 

istiadat, tata aturan/norma, budaya, bahasa, kepercayaan, 

dan kebiasaan sehari-hari. 

b. Bentuk Local Wisdom 

Haryanto menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal 

adalah Kerukunan beragaman dalam wujud praktik sosial 

yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk 

kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya 

(nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum 

                                                             
35

 Ferdianto and Setiyani, ―Pengembangan Bahan Ajar Media Pembelajaran 

Berbasis Kearifan Lokal Mahasiswa Pendidikan Matematika.‖ 
36

 Patta Rapana, ―Membumikan Kearifan Lokal Dalam Kemandirian 

Ekonomi‖ (Makasar: CV Sah Media, 2016), 5. 
37

 Muh Aris Marfai, ―Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal‖ 

(Yogyakarta: UGM Press, 2019), 36. 
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adat, dan aturan-aturan khusus).

38
 Nilai-nilai luhur terkait 

kearifan lokal meliputi cinta kepada Tuhan, alam semester 

beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, 

jujur, hormat dan santun, kasih sayang dan peduli, 

percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, 

Keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, 

toleransi,cinta damai, dan persatuan.
39

 

Masih menurut Haryanto Kearifan lokal diungkapkan 

dalam bentuk kata-kata bijak (falsafah) berupa nasehat, 

pepatah, pantun, syair, folklore (cerita lisan) dan 

sebagainya; aturan, prinsip, norma dan tata aturan sosial 

dan moral yang menjadi sistem sosial; ritus, seremonial 

atau upacara tradisi dan ritual; serta kebiasaan yang 

terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan social. 

Cerita rakyat banyak mengandung amanat-amanat kepada 

Selain berupa nilai dan kebiasaan kearifan lokal juga 

dapat berwujud benda-benda nyata salah contohya adalah 

wayang. Wayang kulit diakui sebagai kekayaan budaya 

dunia karena paling tidak memiliki nilai edipeni (estetis) 

adiluhung (etis) yang melahirkan kearifan masyarakat, 

terutama masyarakat Jawa. 

Kabupaten Lampung selatan merupaka salah satu 

kabupaten yang berada di provinsi Lampung. Wilayah di 

kabupaten ini didominasi oleh pegunungan dan lautan. 

Terdapatnya beberapa ekosistem lokal seperti sungai way 

sekampung, perkebunan, persawahan, dan hutan liar yang 

yang menjadi potensi daerah tersebut. Dalam menjaga 

potensi-potensi tersebut masyarakat sekitar memiliki 

pengetahuann tradisional yang telah menjadi budaya 

daerah setempat. Seperti salah satunya adalah Hulu 

Tulung.  

                                                             
38

 Reri Okta Primanata, Harjianto Harjianto, and Moh Sabiq Irwan H, 

―Eksplorasi Ragam Nilai Karakter Bangsa Berbasis Kearifan Lokal Dalam Motif 
Batik Khas Banyuwangi,‖ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 21, no. 1 

(2021): 27, https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1138. 
39

 Haryanto, ―Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada 

Komuntias Tengger Malang Jatim‖   https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.15. 2019. 

https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.15
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c. Hulu Tulung 

Hulu Tulung  merupakan salah satu kearifan lokal 

atau local wisdom yang berasal dari daerah Tegineneg 

Kabupaten Lampung Selatan. Istilah ―Hulu‖ memiliki 

makna kepala dan ―Tulung‖ memiliki makna menolong. 

Hulu tulung merupakan kolam mata air yang telah ada 

sejak dahulu. Hulu tulung memiliki makna sumber mata 

air yang dijadikan sebagai penolong kehidupan karena 

menjadi tempat air berasal dan tempat 

berkembangbiaknya flora dan fauna yang dijaga dan 

dipelihara kelestariannya
40

. Menolong terhadap alam 

seperti menjaga tempat keberadaan air yaitu mata air yang 

memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Baik 

keberadaan manusia, tumbuhan maupun hewan 

membutuhkan air. Area Hulu Tulung menurut masyarakat 

Lampung adalah area keramat yang apabila sampai ada 

yang merusak atau mengganggu area Hulu Tulung 

tersebut mereka percaya akan mendapatkan teguran dari 

tuhan atau leluhur nenek moyang. 

Pengetahuan akan kearifan lokal Hulu Tulung  yang 

telah ada secara turun-temurun sejak dahulu saat ini sudah 

mulai pudar dan dilupakan oleh sebagian masyarakat 

karena tergerus moderenisasi dan arus globalisasi.
41

 Area 

Hulu Tulung biasanya berada di huma atau ladang. 

Masyarakat setempat percaya bahwa adanya teguran dari 

Tuhan apabila dengan sengaja melakukan perusakan 

seperti membakar, mengotori maupun merambah.  

Adanya situs Hulu Tulung berkaitan erat dengan 

pengelolaan sumber daya air. Terdapat 3 aspek dalam 

pengelolaan sumber daya air meliputi aspek pemanfaatan, 

                                                             
40

 Muhammad dan Sumargono Basri, Hulu Tulung Kolam Megalitik Pugung 

Raharjo (Klaten: Lakeisha, 2021). 
41

 Nirwana, Wawancara Secara Langsung dengan Penulis, Tegineneng, 

Lampung Selatan, 19 Mei 2021 
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aspek pelestarian dan aspek pengendalian.

42
 Dari ketiga 

aspek tersebut telah terimplementasikan dalam 

kebudayaan Hulu Tulung yang telah dilakukan oleh 

masyarakat adat Lampung Selatan.  

Local wisdom atau kearifan lokal Lampung selatan 

yang akan disisipkan pada buku pintar digital IPA materi 

Makhluk hidup dan lingkungannya. Karena kebaradaan 

nilai luhur dari kearifan lokal lampung selatan memiliki 

hubungan yang erat dengan kearifan ekologis yang 

menjadi identitas suatu wilayah. Penyisipan Local wisdom 

diharapkan dapat dikenal oleh peserta didik yang nantinya 

menjadi generasi penerus agar kearifan lokal yang 

menjadi identitas suatu wilayah agar tidak memudar dan 

hilang. Konsep kearifan hulu tulung berkaitan dengan 

pembelajaran IPA khususnya materi makhluk hidup dan 

lingkungannya dimana manusia berinteraksi dengan alam 

dengan segala bentuk upaya penjagaan dan pelestarian 

ekosistem lingkungan sekitar dengan kebudayaan. Hulu 

tulung berperan sebagai salah satu bentuk pertahanan 

dalam melestarikan alam di era tingginya dinamika 

populasi yang terjadi di bumi. 

 

 

d. Kajian Materi 

Materi makhluk hidup dan lingkungannya merupakan 

materi yang mengkaji tentang ketergantungan dalam suatu 

ekosistem dengan komponennya. Sub materi yang terkait 

yaitu konsep definisi lingkungan, komponen penyusun 

lingkungan, dan pola interaksi antar komponen 

lingkungan. Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya 

merupakan salah satu materi IPA yang objek dan sumber 

belajarnya berkaitan dengan lingkungan sekitar sehingga 

untuk mempelajari materi tersebut perlu mengaitkan dan 

                                                             
42

 Naufal Alifian Mubarok et al., ―Perancangan Sistem ( GETER ) 

GeoBioFilter Sebagai Pengolah Limbah Batik Pekalongan Berbasis Teknologi Filter 

Ramah Lingkungan,‖ 2019, 40–50. 
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melibatkan siswa dengan alam secara langsung. Berikut 

penulis sajikan kupasan kurikulum pada materi Makhluk 

Hidup dan Lingkungannya. 

 

Tabel 2. 2  

Acuan Kurikulum 

KI KD 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Poin Materi 

3. Memahami 

pengetahuan 

(faktual 

konseptual dan 

prosedural) 

berdasarkan 

rasa ingin 

tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, 

seni, budaya 

terkait 

fenomena dan 

kejadian 

tampak mata. 

 

4. mencoba, 

mengolah, 

menalar, dan 

menyaji dalam 

ranah konkret 

(menggunakan

, mengurai, 

merangkai, 

memodifikasi 

dan membuat) 

3.7 

Menganalisis 

interaksi 

antara 

makhluk 

hidup dan 

lingkungann

ya serta 

dinamika 

populasi 

akibat 

interaksi 

tersebut 

 

 

4.7 

menyajikan 

hasil 

pengamatan 

terhadap 

interaksi 

antar 

makhluk 

hidup dengan 

lingkungan 

sekitarnya 

3.7.1 

Menjelaskan 

definisi 

lingkungan dan 

komponen-

komponennya 

 

3.7.2 

Mengidentifikas

i satuan-satuan 

dalam 

ekosistem. 

 

3.7.3 

Memahami 

konsep bentuk 

saling 

ketergantungan. 

 

3.7.4 

Menyebutkan 

perbedaan rantai 

makanan dan 

jaring-jaring 

makanan. 

 

3.7.5 

1. Lingkungan 

dan 

komponenny

a 

2. Ketergantun

gan 

Antarmakhlu

k hidup 

3. Dinamika 

populasi 
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KI KD 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Poin Materi 

dan ranah 

abstrak 

(menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, 

dan 

mengarang) 

sesuai dengan 

yang dipelajari 

di sekolah dan 

sumber lain 

yang sama 

dalam sudut 

pandang/teori 

Mengetahui 

pengaruh 

dinamika 

populasi 

terhadap 

ekosistem. 

 

4.3.1 

Melakukan 

pengamatan 

lingkungan dan 

mengidentifikasi 

komponen 

biotik dan 

abiotik serta 

hubungan saling 

ketergantungan 

antar makhluk 

hidup di 

lingkungan 

sekitar. 

 

Tabel 2. 3  

Uraian Materi 

No Kajian Materi Penjelasan 

1 Lingkungan 

dan 

Komponennya 

Manusia memiliki tanggung jawab 

yang amat besar terhadap alam semesta 

agar terjaga kelestariannya. Karena 

seluruh makhluk hidup bergantung pada 

keadaan lingkungan hidup. Sebagaimana 

firman Allah pada surah Al-Anbiya ayat 

107 yang berbunyi: 
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107. dan Tiadalah Kami mengutus 

kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam. 

 

Memberi rahmat pada alam adalah 

bagian yang tak terpisahkan dari bentuk 

pelaksanaan ajaran islam secara 

keseluruhan. Antara lain adalah anugerah 

Allah kepada manusia, sesuai kedudukan 

manusia sebagai khalifah di bumi. Maka 

ia dituntut untuk menjaga dan 

memelihara alam disa samping 

menggunakan dan memanfaatkannya.
43

  

 

 Lingkungan adalah segala sesuatu 

yang ada di sekitar kita baik berupa 

makhluk hidup (organisme) maupun 

benda tak hidup. Didalam lingkungan 

terdapat satuan untuk mempelajari 

makhluk hidup dan interaksi dengan 

lingkungannya antara lain: 

a) Populasi: Sekelompok individu 

(tumbuhan ataupun hewan) 

sejenis yang hidup disuatu 

daerah 

b) Komunitas: Tumbuhan dan 

hewan yang hidup bersama-sama 

didalam suatu daerah atau 

habitat.  

                                                             
43

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: 

Creative Media Corp, 2007)234. 
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c) Ekosistem: Tumbuhan dan 

hewan yang hidup bersama-sama 

dan berinteraksi dengan 

komponen tidak hidup pada 

suatu habitat. 

 

 
Gambar 2.11 

Perbedaan populasi, komunitas, dan 

ekosistem
44

 

 

Lingkungan terdiri dari 2 komponen 

antara lain: 

1. Biotik  

Biotik merupakan komponen 

penyusun lingkungan yang terdiri 

dari berbagai jenis makhluk hidup 

atau organisme. Contohnya: 

Manusia, tumbuhan dan hewan 

2. Abiotik 

Abiotik merupakan komponen 

penyusun lingkungan yang terdiri 

dari benda tak hidup. Contohnya: 

tanah, air, suhu. 

  

                                                             
44

 Sally, ―IPA Terpadu‖ (Jakarta: Yudhistira, 2017), 196. 
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2 Ketergantungan 

Antarmakhluk 

Hidup 

Keberlangsungan semua makhluk 

hidup bergantung pada makhluk hidup 

lainnya. Jika suatu makhluk hidup dapat 

bertahan hidup, maka harus terdapat 

dalam jumlah tertentu dan memberikan 

kesempatan bagi makhluk hidup lain 

untuk ada dan bertahan hidup. 

Ketergantungan antarmakhluk hidup 

menyebabkan terbentuknya interaksi 

antarmakhluk hidup. Interaksi 

antarmakhluk hidup dapat dibedakan 

sebagai berikut:  

1. Netral adalah hubungan tidak 

saling mengganggu 

antarmakhluk dalam habitat yang 

sama yang bersifat tidak 

menguntungkan dan tidak 

merugikan kedua pihak. 

Contohnya antara capung dan 

sapi. 

2. Predasi adalah hubungan antara 

mangsa dan pemangsa 

(predator). Hubungan ini sangat 

erat sebab tanpa mangsa, 

predator tak dapat hidup. 

Sebaliknya, predator juga 

berfungsi sebagai pengontrol 

populasi mangsa. Contohnya 

adalah harimau dengan rusa. 

3. Simbiosis  

Simbiosis adalah hubungan 

ketergantungan yang erat terjadi 

antarmakhluk hidup. Adapun 

macam-macam simbiosis antara 

lain: 
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a. Simbiosis parasitisme 

adalah hubungan 

antarmakhluk hidup yang 

berbeda jenis dimana satu 

makhluk hidup mengambil 

makanan dari makhluk 

hidup lainnya (inang), 

sehingga salah satu jenis 

diuntungkan dan jenis 

lainnya dirugikan. 

Contohnya kutu dikepala 

manusia. 

b. Simbiosis komensalisme 

adalah hubungan 

antarmakhluk hidup yang 

berbeda jenis dalam bentuk 

kehidupan bersama untuk 

berbagi sumber makanan, 

sehingga salah satu jenis 

diuntungkan dan jenis 

lainnya tidak dirugikan. 

Contohnya anggrek dengan 

pohon yang ditumpanginya. 

c. Simbiosis mutualisme 

adalah hubungan antara dua 

makhluk hidup yang 

berbeda jenis yang saling 

menuntungkan kedua belah 

pihak. Contohnya pada 

lebah dan bunga 

 

3 Aliran Energi Aliran Energi adalah urutan yang 
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menunjukkan adanya pengalihan energi 

dari bentuk satu ke bentuk lainnya.
45

 

Adapun proses aliran energi terjadi 

melalui: 

a. Rantai makanan terjadi jika satu 

jenis produsen  dimakan oleh 

satu jenis konsumen pertama, 

kemudian konsumen pertama 

dimakan oleh konsumen kedua, 

dan seterusnya. Konsumen yang 

menjadi pemakan terakhir 

disebut konsumen puncak. 

 
 

Gambar 2.12 

Rantai Makanan
46

 

 

b. Jaring-jaring makanan terjadi 

apabila di alam produsen tidak 

hanya dimakan oleh satu jenis 

konsumen pertama. Tetapi bisa 

dimakan lebih dari satu jenis 

konsumen pertama. Satu jenis 

konsumen pertama bisa dimakan 

oleh lebih dari satu konsumen 

                                                             
45

 Reece Campbell, Biologi Edisi Kedelapan Jilid III (Jakarta: Erlangga, 

2008). 
46

 Iftitah Nurul Laily, ―Rantai Makanan Dalam Ekosistem,‖ Katadata.co.id, 

2021, https://katadata.co.id/intannirmala/berita/6139bfbb04838/penjelasan-rantai-

makanan-dalam-ekosistem-lengkap-dengan-gambar. 
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kedua, dan seterusnya. 

 

 
 

Gambar 2.13 

 Jaring-Jaring Makanan
47

 

 

4 Dinamika 

Populasi 

 Dinamika populasi adalah 

perubahan jumlah individu dalam suatu 

populasi dari waktu ke waktu. Perubahan 

populasi terjadi karena adanya kelahiran 

dan kematian individu dalam populasi 

tersebut. Suatu populasi akan bertambah 

jika kelahiran individu meningkat dan 

kematian menurun. Sebaliknya populasi 

akan berkurang jika kelahiran individu 

menurun dan kematian meningkat. 

Terdapat 2 faktor penyebab dinamika 

populasi antara lain: 

1. Pertumbuhan populasi dan daya 

dukung lingkungan. 

Pertumbuhan populasi adalah 

penambahan jumlah anggota 

populasi sebagai akibat lebih 

cebih cepatnya laju kelahiran 

dibandingkan laju kematian.  

                                                             
47

 Desi Listiana, ―Perbedaan Antara Rantai Makanan Dan Jaring Makanan,‖ 

SeputarLampung.com, 2021, https://seputarlampung.pikiran-
rakyat.com/pendidikan/pr-973109943/apa-yang-dimaksud-jaring-jaring-makanan-

berikut-fungsi-dan-perbedaan-antara-rantai-makanan-dan-jaring-makanan. 
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Pertumbuhan populasi makhluk 

hidup ada batasnya. Artinya 

setelah suatu anggota populasi 

mencapai jumlah tertentu, 

pertumbuhannya akan terhenti. 

Pertumbuhan populasi terhenti 

karena telah dicapai 

keseimbangan antara jumlah 

anggota populasi dengan 

kemampuan lingkungan untuk 

mendukungnya. Kemampuan 

lingkungan untuk mendukung 

sejumlah individu makhluk hidup 

disebut daya dukung lingkungan. 

Kemampuan lingkungan untuk  

mendukung kehidupan 

ditentukan oleh ketersediaan 

sumber daya alam. Setiap 

lingkungan memiliki 

ketersediaan sumber daya alam 

yang berbeda sehingga memiliki 

kemampuan yang berbeda pula 

untuk mendukung kehidupan. 

2. Kepadatan populasi manusia 

Kepadatan populasi manusia 

berhubungan dengan 

kelangsungan hidup manusia 

sebagai salah satu komponen 

biotik dalam ekosistem. Manusia 

sebagai komponen biotik dalam 

ekosistem tidak dapat terlepas 

dari ketergantungannya terhadap 

lingkungan biotik dan abiotik. 

Kepadatan populasi manusia 

dipengaruhi oleh daya dukung 
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lingkungan dan jumlah individu 

yang bertambah. Jika populasi 

manusia terus tumbuh dan 

berkembang, tetapi daya dukung 

lingkungan bekurang, maka akan 

timbul berbagai masalah seperti 

kurangnya persediaan makanan, 

air, ketersediaan lahan, dan 

sebagainya. 

 

5 Local Wisdom Situs Hulu Tulung merupakan 

salah satu bagian dari sejarah lokal 

Lampung Selatan yang jika dipelajari 

tentunya dapat menambah kecintaan dan 

penghargaan pada orang terdahulu dan 

mengambil nilai arif sehingga nantinya 

berperan aktif dalam meregenerasi 

kearifan tersebut dimasa yang akan 

datang. Hulu Tulung merupakan salah 

satu bentuk kearifan lokal atau local 

wisdom masyarakat Lampung yang 

memiliki makna sumber mata air yang 

dijadikan sebagai penolong kehidupan 

karena menjadi tempat air berasal dan 

tempat berkembangbiaknya flora dan 

fauna yang dijaga dan dipelihara 

kelestariannya oleh masyarakat adat. 

Perlindungan yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Tegineneng ini telah 

berlangsung sejak dahulu yang memiliki 

nilai religious tersendiri. 

Ekosistem air baik berupa sungai, 

danau, laut merupakan sesuatu yang 

harus dijaga kelestariannya. Karena 
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apabila ekosistem air rusak akan banyak 

berdampak pada kehidupan baik manusia, 

tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu 

dengan adanya produk hasil budaya Hulu 

Tulung kerusakan ekosistem air disekitar 

desa Tegineneng Lampung Selatan dapat 

diminimalisir.  

 

B. Teori-Teori Pengembangan Model 

1. Model Pengembangan ADDIE  

Model pengembangan ADDIE dikembangkan oleh pusat 

teknologi pembelajaran di Universitas Florida Amerika Serikat.
48

  

ADDIE merupakan singkatan dari Analysis, design, development, 

implementation, dan evaluation. Menurut Young dkk model 

pengembangan ADDIE merupakan proses generic yang secara 

tradisional digunakan oleh para perancang instruksional dan 

pengembang pelatihan yang dinamis, fleksibel untuk membentuk 

pelatihan yang kehasilgunaan dan sebagai unjuk alat dalam 

tampilan. Produk yang dihasilkan berorientasi pada kebutuhan 

peserta didik.
49

 Konsep ADDIE diaplikasikan untuk menyusun 

rancangan pembelajaran yang berdasarkan kinerja peserta didik.  

2. Model Pengembangan Borg and Gall 

     Model pengembangan Borg and Gall memiliki 10 langkah 

dalam R & D yang dikembangkan oleh staf Teacher Education 

Program at Far West Laboratory For Educational Research And 

Development, dalam minicourses yang bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan guru pada kelas spesifik.
50

 Adapun 

langkah-langsah penelitian pada model pengembangan ini yaitu 

Research and information collecting, planning, develop 

                                                             
48

 Sugiyono, ―Metode Penelitian & Pengembangan‖ (Bandung: Alfabeta, 

2017), 38. 
49

 Defina Defina, ―Model Penelitian Dan Pengembangan Materi Ajar BIPA 

(Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing),‖ Indonesian Language Education and 

Literature 4, no. 1 (2018): 36, https://doi.org/10.24235/ileal.v4i1.3012. 
50

 Sugiyono, ―Metode Penelitian & Pengembangan‖ (Bandung: Alfabeta, 

2017), 35. 
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preliminary form a product, preliminary field testing, main product 

revision, main field testing, operational product revision, 

operational field testing, finalproduct revision, dan dissemination 

dan implementation. 

3. Model Pengembangan 4D 

Model pengembangan 4D merupakan model pengembangan 

perangkat pembelajaran.
51

 Thiagarajan mengemukakan langkah-

langkah penelitian dan pengembangan yang disingkat 4D yang 

merupakan perpanjangan dari define (pendefinisian), design 

(perancangan), development (pengembangan) dan dissemination 

(diseminasi).
52

 Berikut penjelasan dari tahapan model 

pengembangan 4D: 

a. Define (Pendefinisian) 

Tahap pertama yang dilakukan adalah menetukan spesifikasi 

suatu produk dan menentukan produk yang hendak 

dikembangkan. Pada tahapan pendefinisian meliputi 

pengumpulan sumber-sumber yang relevan, menganalisis 

rumusan masalah yang terdapat di lapangan maupun analisis 

kebutuhan. 

b.  Design (Perancangan) 

Tahap kedua merupakan kegiatan perancangan terhadap 

produk yang akan dikembangkan. Tahap perancangan 

meliputi penetuan model, langkah pengembangan, ataupun 

instrument penelitian. 

c. Development (Pengembangan) 

Tahap ketiga merupakan tahap pengembangan produk yang 

ditetapkan. Uji validitas dilakukan secara berulang-ulang pada 

produk hingga dinyatakan layak dan sempurna sesuai dengan 

spesifikasi produk yang ditetapkan. 

d. Dissemination (Diseminasi) 

Tahap diseminasi adaalh tahap akhir dalam pengembangan 

produk dengan model 4D. produk yang telah dinyatakan layak 

                                                             
51

 Facharizi, Iwan, dkk  ―Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan 

Olahraga‖ (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), 129. 
52

 Nurul Huda Panggabean dan Amir Danis, ―Desain Pengembangan Bahan 

Ajar Berbasis Sains‖ (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 105. 
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pada tahapan sebelumnya disebar luaskan dan dimanfaatkan 

sesuai dengan fungsinya. 

4. Model Pengembangan PPE 

Model pengembangan PPE dikembangkan oleh Richey dan 

Klein. PPE singkatan dari planning, production, and evaluation. 

Fokus dari perancangan dan penelitian pengembangan bersifat 

analisis dari awal sampai akhir yang meliputi perancangan, 

produksi dan evaluasi.
53

 Teknik pengembangan model PPE 

merupakan salah satu model pengembangan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah adadan dapat 

dipertanggungjawabkan hasilnya. Model pengembangan PPE 

memberi peluang untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas 

pengembangan pada setiap tahap. 

 

5. Model Pengembangan Dick dan Carey 

Model pengembangan Dick dan Carey merupakan salah satu 

model yang paling dikenal sebagai model perancangan yang 

sistematis dan menjadi standar bagi model desain pembelajaran 

lainnya.
54

 Model pengembangan ini menjelaskan secara detail 

prosess pengembangan yang dapat diterapkan pada konteks area 

yang lebih luas. Tahapan pengembangan model ini terdiri dari 

sepuluk tahapan yaitu: mengidentifikasi tujuan pembelajaran 

umum (identify instructional goals), melakukan analisis 

pembelajaran (conduct instructional analysis), mengidentifikasi 

perilaku dan karakteristik pemelajar (analyze learners and 

contexts), merumuskan tujuan pembelajaran khusus (write 

performance objectives), mengembangkan butir tes acuan patokan 

(develop assessment instruments), mengembangkan strategi 

pembelajaran (develop instructional strategy), mengembangkan 

dan memilih materi pembelajaran (develop and select instructional 

material), mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif (design 

and conduct formative evaluation of instruction), merevisi kegiatan 

                                                             
53

 Made Diah Angendari I Luh Ade Haryawati, I Gede Sudirtha, ―Jurnal 

Bosaparis : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Jurnal Bosaparis : Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga‖ 9, no. November (2018): 167–76. 
54

 Kustandi Cecep dan Dady Darmawan, ―Pengembangan Media 

Pembelajaran‖ (Jakarta: Kencana, 2020), 109. 
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pembelajaran (revisi instruction) serta desain dan pelaksanaan 

evaluasi sumatif (design and conduct sumative evaluation). 

 

6. Kerangka berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini mengenai Pengembangan 

Buku Pintar Digital Berbasis Local Wisdom Mata Pelajaran Biologi 

Kelas VII SMP, berikut penyajianya dalam bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

Buku paket yang selama ini 

digunakan untuk proses 

pembelajaran IPA tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dan 

kurang praktis 

 

Kurangnya minat dan 

motivasi peserta didik 

dalam belajar 

Langkah-langkah penelitian 

dan pengembangan Buku 

Pintar Digital dengan Local 

Wisdom Mata Pelajaran IPA 

Kelas VII SMP 

Evaluasi menggunakan 

Buku Pintar Digital dengan 

Local Wisdom Mata 

Pelajaran IPAi Kelas VII 

SMP 

Penggunaan Buku Pintar 

Digital dengan Local 

Wisdom Mata Pelajaran IPA 

Kelas VII SMP 
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