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ABSTRAK 

.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, mengetahui kelayakan modul 

elektronik tematik berbasis lingkungan hidup dan  kearifan lokal untuk peserta didik 

SD/MI dan mengetahui respon peserta didk kelas IV pada tema 1 sampai tema 5. 

Peneliti menggunakan metode research and development (RnD) dan menggunakan 

model penelitian dan pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation), dengan menggunakan 5 tahapan yang sistematis serta 

disertai evaluasi pada setiap tahapnya. Penelitian dilakukan di MIN 8 Bandar Lampung 

dan MIN 10 Bandar Lampung dengan menggunakan uji kelompok kecil dan uji 

kelompok besar, respon peserta didik dan menguji kelayakan modul dari aspek materi, 

bahasa dan media yang dilakukan oleh validator. 

Berdasarkan pengumpulan data hasil penilaian uji kelayakan dan uji coba, 

bahwa modul elektronik tematik berbasis lingkungan hidup dan kearifan  lokal 

mendapatkan nilai dari ahli materi dengan presentase 82,8% dengan kriteria “Sangat 

layak”, ahli media dengan presentase 94,7 % dengan kriteria “Sangat layak”, dan ahli 

bahasa dengan presentase 98,3% dengan kriteria “Sangat layak”, Hasil dari respon 

peserta didik yang dilakukan uji kelompok kecil oleh MIN 8 Bandar Lampung 

mendapatkan presentase sejumlah 90,7% dengan kriteria “Sangat menarik”, dan uji 

kelompok besar yag dilakukan di MIN 10 Bandar Lampung mendapatkan jumlah 

presentase  89,4% dengan kriteria “Sangat menarik”. Dengan hasil jumlah rata-rata 

yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa produk berupa modul elektronik yang 

dikembangkan dapat digunakan sebagai bahan ajar pada proses pembelajaran oleh 

pendidik dan peserta didik di sekolah. 

 

Kata kunci: ADDIE, E-Modul, Kearifan lokal dan Lingkungan hidup  
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ABSTRACT 

 

This study aims to develop, determine the feasibility of the thematic electronic 

module based on the environment and local wisdom for SD/MI students and find out 

the responses of fourth grade students on theme 1 to theme 5. Researchers used research 

and development (RnD) methods and used research models. and the development of 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), using 5 

systematic stages and accompanied by an evaluation at each stage. The research was 

conducted at MIN 8 Bandar Lampung and MIN 10 Bandar Lampung by using small 

group test and large group test, student responses and testing the feasibility of the 

module from the material, language and media aspects carried out by the validator. 

Based on the data collection of the results of the feasibility test and trial, that 

the thematic electronic module based on the environment and local wisdom received a 

score from material experts with a percentage of 82.8% with the criteria "Very worthy", 

media experts with a percentage of 94.5% with the criteria " Very worthy", and 

linguists with a percentage of 96.6% with the criteria "Very worthy", The results of the 

student responses that were carried out by the small group test by MIN 8 Bandar 

Lampung got a percentage of 90.7% with the criteria "Very interesting", and The large 

group test conducted at MIN 10 Bandar Lampung obtained a percentage of 89,4% with 

the criteria "Very interesting". With the results of the average number obtained, it can 

be said that the product in the form of an electronic module developed can be used as 

teaching material in the learning process by educators and students in schools. 

 

Keywords: ADDIE, E-Modul, Environment and Local Wisdom 
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MOTTO  

َوَ َةَ سَ خَ ال  َازَ الدَ َللاهََكَ ت َآَآميَ ف ََغَ ت َابَ وَ  ََ ت َل  ََللاهََهَ سَ حَ ا َآمَ كَ َهَ سَ حَ ا َاَوَ ي َوَ الدَ َهَ مَ َكَ ب َيَ صَ و ََه 

َوَ َكَ يَ ل َا َ َغَ بَ ت َل 
ََ زَ ال  ََىف ََادَ سَ ف َالَ  ََللا ََنَ ا ََض  هَ يَ دَ سَ فَ مَهالَ َبَ حَ يهَل   

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu, tetapi janganlah  kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang 

berbuat kerusakan (QS. Al-Qasas: 77) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Dalam membuat skripsi ini, peneliti harus memperjelas kata perkata topik 

pembahasan pada skripsi yang berjudul “Pengembangan Modul Elektronik Tematik 

Berbasis Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal untuk Peserta Didik SD/MI”.   

1. Modul Elektronik merupakan bahan ajar yang dibuat secara sistematis dan 

menarik agar peserta didik dapat mudah belajar dengan mandiri tanpa bantuan 

dari pendidik sepenuhnya yang dibuat dengan media elektronik dalam bentuk 

digital berupa teks dan gambar. 
1
 

2. Tematik pada judul tersebut merupakan pembelajaran tematik, pembelajaran  

tematik merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang dirancang dengan 

menghubungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator dari standar isi 

beberapa mata pelajaran yang dijadikan dalam satu tema. 
2
 

3. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar mahluk hidup 

yang dapat mempengaruhi kehidupan mahluk hidup yang terdiri dari 

lingkungan biotik dan abiotik. 
3
 

4. Kearifan lokal adalah segala potensi atau kelebihan dari suatu daerah dan 

merupakan salah satu bagian dari hasil ide maupun karya manusia yang 

bermakna, mengandung nilai yang arif dan bijaksana sehingga dapat 

diwariskan secara turun menurun dan dijadikan suatu ciri khas dari daerah atau 

tempat tersebut. 

Berdasarkan penjelasan kata perkata di atas dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi ini 

peneliti membahas tentang pengembangan modul elektronik tematik berbasis 

lingkungan hidup untuk peserta didik SD/MI agar peserta didik dapat belajar dengan 

bahan ajar yang bervariasi dan dapat memahami tentang pentingnya menjaga 

lingkunganhidup 

B. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan pengaruh,bantuan atau  tuntutan yang diberikan oleh 

orang yang bertanggung jawab kepada peserta didik.  Pendidikan merupakan suatu hal 

yang harus diprioritaskan dalam suatu  negara, karena dengan adanya pendidikan yang 

berkualitas,akan menghasilkan generasi bangsa yang baik dan dapat membangun 

                                                             
 1 Nita Sunarya Herawati, Ali Muhtadi, “Pengembangan Modul Elektronik (e-

Modul)InteraktifPada Mata Pelajaran Kimia Kelas XI SMA,” Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan 5, no. 2 
Oktober 2018. 

 2 Muhammad Shaleh Assingkily, Uni Sahara Br Barus, “Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia  

Dasar (Metodologi Dalam Islam),” Nizhamiyah  9, no. 2, 2019, h. 19. 

 3 Tim Kompas Ilmu, Kupas Tematik SD/MI Jilid 4D, (Jakarta: Kompas Ilmu), h. 99. 



2 
 

 
 

negara untuk masa depan yang lebih baik. Sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa 

Indonesia tertera dalam Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 yaitu 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban  bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik yang beriman,bertakwa kepada Tuhan YME. 
4
 

Pendidikan bertujuan untuk menjadikan warga Negara yang berakhlak 

mulia,berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 
5
 Oleh karena itu peran pendidikan sangatlah penting. 

 Pendidikan merupakan usaha seseorang untuk mengembangkan kemampuan-

kemampuan yang ada pada dirinya. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, 

oleh karena itu pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi yang ada pada dirinya. 

Tempat untuk menuntut pendidikan disebut dengan sekolah, Sekolah sebagai wadah 

untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang. Dengan bersekolah 

artinya seseorang sedang melakukan pendidikan, semakin tinggi pendidikan yang 

dilakukan oleh seseorang maka semakin banyak ilmu yang diperoleh dan semakin 

tingginya derajat yang diberikan oleh Allah SWT. sesuai dengan Qur’an surat Al- 

Mujadalah pada ayat 11 sebagai berikut: 

َ ي ه  ال ر  َو  م  ى كه ام  ىهى  َآم  ي ه  ال ر  ف ع َللاَه اي س  و  زه اف او شه و  زه َاو شه اق ي ل  ا ذ  تَ و  ج  َد ز  ل م  ال ع  تهى   َاهو 

Artinya: Dan dikatakan “berdirilah kamu” maka berdirilah , niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu beberapa derajat…” 
6
 

Berdasarkan ayat QS. Al-Mujadalah di atas dapat disimpulkan  bahwa Allah  menyukai 

orang-orang yang berilmu. Pendidikan awal dimulai dari sekolah dasar. Pendidikan 

sekolah dasar adalah tahap awal peserta didik dalam melakukan pendidikan dan 

berperan serta dalam menciptakan pemahaman dasar yang digunakan untuk pendidikan 

setelahnya,sebab itu penerapan pembelajaran pada sekolah dasar harus maksimal. 
7
 

Pendidikan membuat seseorang meningkatan kemampuan kognitif, afektif dan 

pemerolehan keterampilan belajar karena dalam suatu pendidikan yang dilakukan di 

sekolah terdapat seperangkat mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari sesuai 

dengan kurikulum pendidikan yang telah ditetapkan di Indonesia. Kurikulum 

merupakan bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah 

atau madrasah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun yang digunakan oleh 

pendidik dalam melaksanakan pembelajaran untuk peserta didiknya.  

                                                             
 

4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
 5 Robiatul Awwaliyah, Hasan Baharun, “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional 

(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam),” Jurnal  Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah 

Pendidikan Dan Pengajaran 19, no. 1 Agustus 2019, h. 40. 
 6 Q.S. Al- Mujadalah 58: 11.  

 7 Kukuh Andri Aka, “Model Quantum Teaching Dengan Pendekatan Cooperative Learning 

Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn,” Pedagogia: Jurnal Pendidikan 5, no. 1  Februari 2020, 

h. 35. 
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Pada saat ini proses pembelajaran di Indonesia menggunakan Kurikulum 2013, 

kurikulum yang digunakan pada sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah memiliki acuan 

pada tujuan yang sama dengan  kurikulum 2013 yang terdapat dalam peraturan menteri 

pendidikan dan kebudayaan  No. 67 Tahun 2013 tentang kurikulum SD/MI yang  

memiliki tujuan untuk menyiapkan  masyarakat Indonesia agar mempunyai kemampuan 

untuk menjadi manusia yang memiliki kepribadian dan menjadi warga Negara yang 

beriman, kreatif, produktif, inovatif, afektif,dan mampu bekerja sama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
8
 Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang 

berlandaskan pada kompetensi yang merupakan perbaikan, gagasan, dan analisis dari 

kurikulum sebelumnya. 
9
 Pada sekolah dasar kurikulum 2013 menerapkan 

pembelajaran tematik.  

 Pembelajaran merupakan aktivitas yang dilakukan antara peserta didik dan 

pendidik dalam melakukan komunikasi yang bermakna yang dibantu oleh sumber 

belajar untuk memahami suatu  pengetahuan. Dalam melakukan pembelajaran, 

diharapkan peserta didik dapat berproses pada saat belajar. Pembelajaran adalah usaha 

yang dilakukan agar peserta didik dapat menekankan kemampuan yang ada pada 

dirinya agar terwujudnya perubahan perilaku yang lebih baik. sedangakan pembelajaran 

tematik adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi 

mata pelajaran dalam suatu tema agar memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

bagi peserta didik. 
10

 Melalui pembelajaran tematik peserta didik dapat mengaitkan 

antara pengalaman dengan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga terjadi proses 

pembelajaran yang lebih menarik karena peserta didik mempelajari tentang dunia nyata, 

oleh karena itu kompetensi di hubungkan dengan konteks kehidupan yang sering 

dilakukan atau ditemui peserta didik dilingkungannya. Pembelajaran tematik adalah 

perpaduan dari beberapa mata pelajaran dalam lingkup di Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah 

Dasar seperti pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN), Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan  Alam (IPA), Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya dan 

Prakarya.  

 Dalam pembelajaran tematik terdapat tema, subtema dan pembelajaran, di 

dalamnya sudah terdapat semua mata pelajaran yang saling berkaitan antara satu sama 

lainnya sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami tema dan 

subtema yang sudah meliputi kompetensi dasar dan standar kompetensi. Diterapkannya 

pembelajaran tematik memiliki tujuan memberikan konsep beberapa pembelajaran agar 

menumbuhkan berbagai kompetensi dalam tema tertentu. 
11

 Dalam proses pembelajaran 

dibutuhkan bahan ajar yang sesuai dengan standar kompetensi. Bahan ajar adalah salah 

satu komponen yang penting dalam melakukan proses pembelajaran, terutama dalam 

pembelajaran tematik. 

                                                             
 

8
 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  
 9 Desi Eri Kusumaningrum,Imron Arifin, Imam Gunawan, “Pendampingan Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013,” Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian 

Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2017). h. 17 
 10 Isna Amanaturrakhmah, Kardoyo, Achmad Rifai RC, “Manajemen Pembelajaran Tematik Di 

Kelas Tinggi SD Percontohan Kabupaten Indramayu,” Journal of Primary Education 6, no. 2, 2017. h. 

160. 

 11 Muhammad Shaleh Assingkily, Uni Sahara Br. Barus, Op. Cit, h. 23. 
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Bahan ajar  merupakan seperangkat materi yang dibuat dengan  secara 

terstruktur baik tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga mewujudkan keadaan yang 

membuat peserta didik ingin belajar. Isi dari materi pembelajaran terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib dipahami oleh peserta didik untuk 

mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Bahan ajar dibuat dengan 

memperhatikan segi bahasa dan perwajahannya. Bahan ajar tematik adalah kumpulan 

materi yang sudah disusun sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik dan 

menyesuaikan dengan kompetensi yang telah ditetapkan guna membantu guru dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar tematik harus mewujudkan 

berbagai karakteristik dasar pembelajaran tematik yaitu membuat peserta didik aktif, 

membuat proses belajar yang menyenangkan, memberikan pengetahuan yang utuh dan 

memberikan pengalaman  langsung. Bahan ajar yang unik dan menarik akan membuat 

peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan membuat peserta didik semangat 

dalam belajar. Contoh dari bahan ajar adalah Modul, buku paket, Lembar kerja peserta 

didik (LKPD), dan Handout. 

Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuan dan 

usianya agar peserta didik dapat belajar sendiri dengan sedikit bimbingan dari guru.  

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan. Modul dapat dikatakan baik jika 

mencakupi 3 elemen kelayakan yaitu kelayaan isi, bahasa dan penyajian. 
12

 Dengan 

adanya modul diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan mempermudah peserta 

didik dalam memahami materi yang disusun dalam modul secara sistematis, singkat, 

padat, rinci dan jelas. Modul juga disertai dengan alat evaluasi pembelajaran berupa 

soal-soal yang betujuan untuk menguji atau mengukur sejauh mana pengetahuan yang 

dimengerti oleh peserta didik. Modul dibuat agar peserta didik dapat belajar sesuai 

dengan keinginan mereka,dapat menentukan materi yang diinginkan dan peserta didik 

memiliki peluang untuk belajar sesuai dengan tingkat kecerdasan dan pemahamannya.  

Bahan ajar modul berbasis tematik adalah seperangkat materi pembelajaran 

berupa bahan ajar yang dibuat agar peserta didik dapat dengan mudah memahaminya 

dan disusun berdasarkan penggolongan tema-tema sesuai dengan struktur pembelajaran 

tematik. Bahan ajar modul tematik merupakan  modul yang sama pada modul 

umumnya, hanya saja pada modul tematik materi yang ada di dalamnya disusun 

berdasarkan  tema-tema yang didalamnya sudah mengaitkan beberapa mata pelajaran. 

Pada saat ini Indonesia dihadapkan dengan virus yang disebut dengan  Covid-19, 

sehingga membuat segala aktifitas yang dilakukan masyarakat cukup terhambat, khusus 

nya dalam dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia menerapkan belajar dari rumah, 

sehingga proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah digantikan dengan 

pembelajaran daring yang dilakukan melalui aplikasi atau media sosial seperti Whatts’s 

up, zoom, dan google classroom. Pendidik dan peserta didik membutuhkan bahan ajar 

berbasis elektronik yang bisa diakses dengan menggunakan handphone, oleh karena itu 

dibutuhkannya modul berbasis elektronik yang dibuat berupa file dan dapat digunakan 

tanpa membutuhkan kuota sehingga akan mempermudah peserta didik dalam 

                                                             
 12 Arnelia Dwi Yasa, “Pengembangan Modul Tematik Berbasis STM (Sains, Teknologi Dan 

Masyarakat),” Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD) 6, no. 1, 2018. h. 21. 
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mengaksesnya. Modul elektronik merupakan modul dalam bentuk digital yang di 

dalamnya terdapat teks dan gambar. 

Perkembangan teknologi saat ini semakin maju, sebagai bahan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

dibutuhkan sistem dan teknologi informasi sebagai alat utama keberhasilan dunia 

pendidikan agar dapat berdampingan dengan era global. Terdapat salah satu teknologi 

berupa aplikasi yang berkembang dan mendukung dunia pendidikan yaitu aplikasi 

canva. Canva merupakan aplikasi peracang online yang menyedakan bermacam-macam 

menu desain berupa modul, pamflet, poster, brosur dan lain sebagainya. 
13

 Dalam 

pendidikan dengan menggunakan aplikasi canva dapat meningkatkan kreativitas 

pendidik dalam merancang media atau bahan ajar yang bervariasi menggunakan menu 

yang telah disediakan dalam aplikasi tersebut. 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukukan oleh peneliti di MIN 8 

Bandar Lampung dan MIN 10 Bandar Lampung didapatkan informasi yang 

dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan angket bahwa dikemukakannya 

belum diterapkannya modul tematik berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari ibu Iis selaku walikelas kelas 

4, memang benar dalam proses kegiatan belajar sudah menerapkan pembelajaran 

tematik dimulai sejak 2016, akan tetapi dalam menggunakan bahan ajar, khususnya 

yang berbasis tematik masih memiliki keterbatasan penyediaannya. Pendidik hanya 

memakai buku paket tematik dan hanya menggunakan kreatifitasnya dalam memilih 

dan menggunakan bahan ajar modul tematik. 
14

. Untuk membantu pendidik 

mengembangkan bahan ajar yang bervariasi, peneliti berinovasi mengembangkan bahan 

ajar berupa modul elektronik yang didesain sesuai dengan struktur pembelajaran 

tematik dan keadaan pendidikan pada masa pandemi dengan membuat modul tematik 

elektronik yang dapat diakses dengan mudah dan mengaitkan antara unsur  lingkungan 

hidup dan kearifan lokal yang terdapat pada suatu daerah, yang dikemas dengan 

menggunakan kemajuan teknologi berbasis web sehingga dapat diakses dengan 

menggunakan Handphone, sehingga pada saat proses pembelajaran daringpun, pendidik 

dapat membagikannya kepada peserta didik dan peserta didik dapat melihat dan 

menerapkan secara langsung hubungan pembelajaran dengan materi lingkungan hidup 

dan kearifan lokal suatu budaya setempat.Sehingga sangat dibutuhakannya modul 

tematik elektronik berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal untuk mempermudah 

peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan. 

Salah satu tema yang dikembangkan dalam pembelajaran tematik adalah 

lingkungan hidup dan kearifan lokal, dengan memahami isi materi dari lingkungan 

hidup yang dikaitkan dengan unsur budaya yang ada pada suatu daerah, pendidik 

berharap agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan, sikap, bertanggung jawab dan 

turut ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, terutama lingkungan 

                                                             
 13 Garris Pelangi, “Pemanfaatan Aplikasi Canva Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra 

Indonesia Jenjang SMA/MA,” Jurnal Sasindo UNPAM 8, no. 2, 2020, h. 79–96. 

 14 Iis Ratnasari, “Pengembangan Modul Elektronik Tematik Berbasis Lingkungan Hidup”, 

Wawancara, November 10, 2020. 
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sehari-hari peserta didik, Oleh karena itu perlu dikembangkan modul tematik berbasis 

lingkungan hidup peserta didik. Dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 

pendidik dan peserta didik di dalam kelas belum  menggunakan dan tidak mempunyai 

modul tematik berbasis lingkungan hidup, padahal materi atau pendidikan lingkungan 

hidup sangat penting untuk dipelajari oleh peserta didik. Dengan mempelajari tentang 

lingkungan hidup, peserta didik dapat lebih peduli terhadap apa yang terjadi di 

sekitarnya, oleh karena itu pemberian materi tentang lingkungan hidup perlu diajarkan 

dan diimplementasikan sejak dini. Pendidik harus mengembangkan masalah-masalah 

yang ada di lingkungan hidup peserta didik agar mereka mampu menyelesaikan 

berbagai masalah yang ada di lingkungannya. 
15

 Pendidik harus mampu menjelaskan 

dan membuat peserta didik paham tentang kondisi yang ada di sekitarnya. 

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan 

manusia, baik benda hidup, benda mati,dan mahluk hidup yang ada di lingkungan 

hidup. Pada saat pendidik memberikan materi pembelajaran lingkungan hidup kepada 

peserta didik, artinya pendidik membentuk sikap, perilaku, kepribadian, rasa peduli, 

antusias peserta didik dan berusaha untuk menyelamatkan, melestarikan, dan menjaga 

lingkungan hidup untuk keberlangsungan hidup manusia. Pendidik juga harus 

memberitahu kepada peserta didik agar tidak merusak apa yang ada di bumi ini, sesuai 

dengan larangan yang terdapat dalam Al-Qur’an pada surah Al-A’raf ayat ke 56 sebagai 

berikut. 

َوَ  ًعاَا ن  ط م  فاًو  ى  خ  يَه ى  عه اد  ه او  ال ح  َا ص  د  َب ع  ض  َال  ز  اف  َو  ده تهف س  َلَ  ه  َمِّ ق س ي ب  َللاَ  م ت  ح  ز 

ى ي هَ  س  ح   ال مه

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) 

dan harapan (akan dikabulkan), Sesugguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-

orang yang berbuat baik. 16
 

Dari ayat Al-Qur’an diatas dapat disimpulkan bahwa merusak lingkungan merupakan 

salah satu sifat tercela yang tidak boleh dilakukan oleh manusia dan merupakan salah 

satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Dalam menyikapi hal tersebut, 

pendidik perlu memberikan contoh kepada peserta didik melalui hal-hal kecil di sekolah 

dengan menggunakan modul elektronik pembelajaran tematik agar peserta didik dapat 

memahami dengan konsep yang nyata.  

 Kearifan lokal merupakan hasil dari ide atau kecerdasan yang tercipta dari 

suatu masyarakat terhadap kebudayaan tertentu berdasarkan pengalaman yang 

ditemukan dan dihasilkan sendiri sehingga menjadi milik bersama atau ciri khas 

kelompok atau masyarakat tersebut. Ruang lingkup budaya kearifan lokal terdiri dari 

beberapa jenis, diantaranya yaitu pakaian adat, upacara adat, permainan tradisional, 

                                                             
 15 Fauzy Setyobudi, Saliman Marsudi, “Pendidikan Lingkungan Hidup Di SMP Negeri 3 

Kebumen Jawa Tengah,” Jurnal Jipsindo 5, no. 1, 2018, h. 13. 

 16  Q. S Al-A’raf 7: 56. 
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kerajinan dan seni, makanan budaya,dan lagenda. 
17

 Dalam proses pembelajaran materi 

kearifan lokal harus dikembangkan dan menjadi sangat penting karna proses 

pembelajaran yang terjadi di kelas, khususnya pada peserta didik sekolah dasar 

sebaiknya dimulai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nilai-nilai kearifan lokal 

akan membantu peserta didik dalam memahami setiap konsep dalam materi sehingga 

pemahaman dan pengetahuan yang didapatkan peserta didik tidak hanya sampai pada 

sebatas pengetahuan saja, tetapi dapat diimplementasikan dalam kegiatan diluar 

sekolah. 

 Berdasarkan paparan di atas dan berdasarkan prapenelitian yang sudah 

dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan melakukan penelitian yaitu pengembangan 

modul elektronik tematik berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal untuk peserta 

didik SD/MI. 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah-

masalah yang teridentifikasi sebagai berikut: 

1. Bahan ajar yang digunakan pendidik dan peserta didik hanya buku cetak dan 

lembar kerja peserta didik (LKPD) 

2. Modul yang digunakan belum ada yang berbasis pembelajaran tematik 

3. Belum tersedianya modul tematik berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal 

4. Modul elektronik tematik berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal sangat 

dibutuhkan pada proses pembelajaran daring saat situasi pandemi Covid-19. 

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi penelitian ini dan 

hanya meneliti modul elektronik tematik berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal 

untuk peserta didik kelas 4 pada tema 1, 2, 3, 4, 5. 

D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang dan identifikasi 

masalah, maka rumusan masalah dari penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan modul elektronik tematik berbasis lingkungan 

hidup dan kearifan lokal untuk peserta didik SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan modul elektronik tematik berbasis lingkungan hidup dan 

kearifan lokal untuk peserta didik SD/MI? 

3. Bagaimana respon peserta didik tehadap modul elektronik tematik berbasis 

lingkungan hidup dan kearifan lokal untuk peserta didik SD/MI? 

 

 

                                                             
 17 Suyadi Suyadi, Issaura Dwi Selvi, “Implementasi Mainan Susun Balok Seimbang Berbasis 

Kearifan Lokal Yogyakarta Untuk Anak Usia Dini,” Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 4, 

no. 1 (2019): h. 373–82. 
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E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diketahui, maka penelitian ini memilki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengembangkan modul elektronik tematik berbasis lingkungan hidup 

dan kearifan lokal untuk peserta didik SD/MI 

2. Untuk mengetahui kelayakan modul elektronik tematik berbasis lingkungan 

hidup dan kearifan lokal untuk peserta didik SD/MI 

3. Untuk mengetahui respon guru dan peserta didik terhadap modul elektronik 

tematik berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal untuk SD/MI 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peserta Didik 

Pengembangan modul elektronik tematik berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal 

dapat digunakan peserta didik sebagai panduan dalam kegiatan belajar mengajar dan 

peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kompetensi 

dalam pembelajaran tematik. 

2. Manfaat Bagi Pendidik 

Pendidik dapat memanfaatkan modul elektronik tematik yang dibuat oleh peneliti, 

sehingga bahan ajar bervariasi, lebih menarik, tidak membosankan dan memungkinkan 

peserta didik semangat dalam belajar. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Berkembangnya pengetahuan tentang pengembangan modul elektronik yang dapat 

dikembangkan lagi untuk menjadi bahan ajar yang lebih baik seiring dengan 

berkembangnya teknologi. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Moh. Farid Nurul 

anwar,Ruminati, Suharjo (2017) yang berjudul “Pengembangan Modul 

Pembelajaran Tematik Terpadu Berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Sumenep 

Kelas IV Subema Lingkungan Tempat Tinggalku” Berkesimpulan bahwa 

modul ini layak digunakan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kevalidan dan 

keefektivitannya, kemudian  hasil penilaian uji validasi ahli materi mencapai 

skor 76, 13%, uji validasi ahi bahasa 92, 74%, uji validasi ahl desain 82,80%, 

dan uji kelompok kecil 82, 90%. Dari hasil skor penilaian yang didapat, maka 

dapat disimpulkan bahwa modul tersebut layak digunakan. Dari penelitian di 

atas mempunyai perbedaan dan persamaan dengan modul yang akan diteliti 

oleh peneliti. Persamaan yang dimiiki dari kedua penelitian ini adalah terdapat 

pada bahan ajar yang akan dikembangkan, yaitu modul tematik. Sedangkan 

perbedaan nya terdapat pada tingkat sekolah dasar dan pembahasan yang akan 

dikembangkan, pada modul ini dikembangkan untuk tingkatan kelas IV dan 
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berisi tentang “Kearifan Lokal Pada Kelas IV, Subema Lingkungan Tempat 

Tinggalku’ Sedangkan pada bahan ajar modul yang akan diteliti oleh peneliti 

akan berisi tentang modul tematik yang berbasis lingkungan hidup peserta 

didik. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arnelia Dwi Yasa (2018) 

yang berjudul “ Pengembangan Modul Tematik Berbasis STM (Sains, 

Teknologi dan Masyarakat) yang menggunakan model pengembangan Borg 

And Gall memiliki hasil uji validitas materi, media dan bahasa yang mencapai 

skor rata-rata uji validasi 89, 33 %, pada uji coba kemenarikan modul 

mendapatkan skor presentase 89%, sehingga dapat dikatakan bahwa peneltian 

pada modul yang dikembangan bersifat sangat valid dan menarik, hal ini 

diperkuat dengan adanya pendapat dari Akker yang mengungkapkan bahwa 

kualitas bahan pembelajaran setidaknya dinilai dari kevalidan dan 

kepraktisannya. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan bahan ajar modul 

tematik untuk tingkatan sekolah dasar pada kelas V dan mengambil tema 

“Lingkungan Sahabat Kita, Subtema Usaha Pelestarian Lingkungan”, 

sedangkan peneliti ingin meneliti tentang “Pengembangan Modul Tematik 

Berbasis Lingkungan Hidup Peserta Didik”. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh Yunita Engriyani (2019) yang 

berjudul “Pengembangan Modul Tematik Berbasis Pembelajaran Berbasis 

Masalah” dengan menggunakan model pengembangan ADDIE, Pada 

pengumpulan data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dalam 

Penelitian ini, didapat hasil yang diberikan oleh validator cukup valid, dapat 

dilihat pada kelayakan hasil uji materi yaitu 90%, ahli media 74%, dan peneliti 

juga menerapkannya pada kelompok belajar peserta didik dan memperoleh 

presentase 92%. Dalam meneliti peneliti juga menggunakan posttest untuk 

melihat perkembangan hasil belajar peserta didik, dan didapatkan peningkatan 

sesudah menggunakan modul yang dikembangkan oleh peneliti yaitu 

memperoleh nilai rata-rata hasil belajar 78%, hal ini membuktikan bahwa 

modul tematik yang dikembangkan oleh peneliti sangat layak digunakan oleh 

peserta didik. Penelitian ini memiliki kesamaan pada bahan ajar modul tematik 

yang akan dikembangkan dan memiliki perbedaan pada objek yang akan 

dbahas, pada penelitian ini peneliti mengembangkan tentang modul tematik 

berbasis masalah, sedangkan pada penelitian yang akan  diteliti oleh peneliti 

akan membahas tentang modul tematik berbasis lingkungan hidup peserta didik 

SD/MI. 

4. Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh Ningrum Perwitasari dan D. 

Djukri (2018) yang berjudul “Pengembangan modul terintegrasi tematik 

berbasis penemuan terbimbing untuk meningkatkan pemikiran kritis dan sikap 

keilmuan peserta didik” yang dilihat dari hasil validasi kompatabilitas, bahasa 

dan karakteristik tematik integratfif belajar mendapatkan skor 70 sehingga 

dikatakan sangat layak untuk digunakan oleh peserta didik. 

5. Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh Monika Handayani (2018) dalam 

penelitian yang berjudul “Pengembangan modul pembelajaran tematik 

integratif dengan model belajar berbasis masalah untuk siswa sekolah dasar”, 

didapatkan hasil pada aspek materi skor 112 dengan kategori sangat 

baik,respon pendidik terhadap modul mendapatkan skor 71 sangat baik, jadi 
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dapat disimpulkan bahwa modul tersebut sangat layak untuk digunakan. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan post test dan pretest untuk mengukur 

pengetahuan yang didapat oleh peserta didik. 

6. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diteliti oleh A. A. M 

Maharcika, N. K. Suarni, dan I. M. Gunamantha (2021) dalam penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Modul Elektronik (E-Modul) Berbasis Flipbook 

Maker Untuk Subtema Pekerjaan di Sekitarku kelas IV SD/MI”, yang dilihat 

dari hasil validasi ahli materi, media, dan bahasa dan mendapatkan jumlah rata-

rata dengan presentase 95, 56%,  respon guru dan peserta didik mendapatkan 

jumlah rata-rata 87, 19%  sehingga dapat disimpulkan bahwa modul tersebut 

sangat layak digunakan oleh peserta didik. 

7. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kuncahyono (2018) 

dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan E-Modul (Modul Digital) 

dalam Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar”, yang dilihat dari hasil validasi 

yang mendapatkan skor 86,5 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa modul 

tersebut sangat layak digunakan oleh peserta didik. 

 

H. Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka peneliti 

membuat sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab, yang dijelaskan 

sebagai berikut. 

 

BAB I. Pendahuluan  

 a. Penegasan Judul 

 b. Latar Belakang Masalah 

 c. Identitas dan Batasan Masalah 

 d. Rumusan Masalah 

 e. Tujuan Pengembangan 

 f. Manfaat Pengembangan 

 g. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

BAB II Landasan Teori 

 a. Deskripsi Teori 

 b. Acuan Teori 

 

BAB III. Metode Penelitian 

 a.Tempat dan Waktu Penelitian 

 b. Desain Penelitian Pengembangan 

 c. Prosedur Penelitian Pengembangan 

 d. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

 e. Subjek Uji Coba Penelitian Pengembangan 

 f. Instrumen Penelitian 

 g. Teknik Pengumpulan Data 

 h. Uji Coba Produk 

 i. Teknik Analisis Data 

 

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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 a. Deskripsi Hasil Penelitian Pengembangan 

 b. Pembahasan 

 

BAB V. Penutup 

 a. Simpulan 

 b. Rekomendasi 

 

Lampiran  



 
 

52 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Pengembangan modul elektronik tematik berbasis lingkungan hidup dan 

kearifan lokal merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam 

mengembangkan bahan ajar yang digunakan pada masa pembelajaran daring agar 

pembelajaran dapat lebih menarik dan menyenangkan dengan menggunakan modul 

yang telah dikembangkan. Terdapat bebrapa hasil penelitian dan pengembangan yang 

telah dilakukan oleh peneliti, dijelaskan sebagai berikut. 

1. Penelitian dan pengembangan yang berjudul “ Pengembangan modul elektronik 

tematik berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal untuk peserta didik SD/MI” 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi Canva berbasis web. Jenis penelitian Research 

and development (RnD) dan menggunakan model penelitian dan pengembangan 

ADDIE yang menggunakan 5 tahapan yang sistematis dan terdapat evaluasi pada setiap 

tahapannya, yang terdiri dari Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation. 

2. Produk yang telah dikembagngkan berupa modul eletronik tematik telah diuji 

kelayakannya dengan menggunakan uji validasi yang dilakukan oleh para ahli, uji 

kelompok kecil, uji kelompok besar dan menggunakan respon peserta didik dengan 

rincian sebagai berikut: Hasil validasi ahli materi mendapatkan skor presentase 82,8% 

dengan kriteria “Sangat Baik”, validasi ahli media mendapatkan skor presentase 

94,75% dengan kriteria “Sangat Baik”, validasi ahli bahasa mendapatkan skor 

presentase 96,6% dengan kriteria “ Sangat Baik”, dan mendapatkan skor respon peserta 

didik , dengan memiliki rata-rata presentase 89,8% kriteria sangat baik, maka dapat 

disimpulkan bahwa modul elektronik tematik layak digunakan untuk proses 

pemelajaran di sekolah. 

3. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan respon peserta didik dengan cara 

memberikan angket kemenarikan modul dan memberikan uji coba yang dilakukan oleh 

uji kelompok kecil dan uji kelompok besar. Uji coba kelompok kecil dilakukan di MIN 

8 Bandar Lampung mendapatkan skor presentase sejumlah 89,6% dengan kategori 

“Sangat Baik”, dan uji kelompok besar mendapatkan skor presentase sejumlah 90% 

dengan kategori “Sangat Baik”, sehingga dapat disimpulkan bahwa modul eektronik 

yang digunakan sangat layak digunakan. 
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B. Rekomendasi 

 Modul elekronik tematik yang dikembangkan memiliki beberapa saran, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Saran untuk Pendidik  

Pendidik dapat melanjutkan penerapan modul elektronik tematik berbasis lingkungan 

hidup dan kearifan lokal disekolah, baik dengan menggunakan materi yang sama 

maupun pada materi yang berbeda. 

2. Saran untuk Peserta Didik 

Pengembangan modul elektronik tematik yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan 

agar peserta didik dapat dengan mudah menggunakan bahan ajar berupa modul dalam 

pembelajaran daring, meningkatkan rasa ingin tau terhadap isi modul karena pada 

materi disertai contoh gambar dan video pemelajaran, serta meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, oleh karena itu peneliti berharap agar peserta didik dapat mencapai tujuan 

tersebut secara maksimal. 

3. Saran untuk Peneliti 

Pengembangan modul elektronik tematik berbasis lingkungan hiidup dan kearifan lokal 

memiliki beberapa kesulitan yang dapat dijadikan evaluasi untuk mengembangkan 

bahan ajar modul elektronik tematik 
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