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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan pengembangan bahan ajar IPS berbasis kearifan lokal masyarakat 

samin kelas V sekolah dasar dalam konteks sistem pendidikan nasional sebagaimana 

diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 harus tetap bertumpu kepada standar 

nasional pendidikan, yaitu: standart isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian, (UU RI No. 

20 Tahun 2003 Pasal 35 Angka 1) model pembelajaran berbasis apa saja 

pengembangannya harus tetap dalam bingkai 8 standar nasional pendidikan. 

Kreatifitas guru dalam mengembangkan model pembelajaran merupakan suatu 

keharusan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efesien. meskipun 

demikian pengembangan model pembelajaran yang dilakukan tidak boleh keluar dari 

bingkainya yaitu 8 standar nasional pendidikan. 

Pengembangan bahan ajar sangat penting agar pembelajaran dapat menjawab 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sekaligus dapat memenuhi 

kebutuhan belajar siswa. Pengembangan bahan ajar IPS berbasis kearifan lokal 

masyarakat samin dapat dipandang sebagai suatu model tersendiri. Model 

pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan bahan ajar menurut Muhibbin 

Syah (2016: 186) adalah merupakan Blue Print pembelajaran yang direkayasa 

sedemikian rupa guna mencapai tujuan pembelajaran. Lebih lanjut disebutkan 

kumpulan model pembelajaran yang dianggap komprehensif yaitu: (1) model 

information processing; (2) model personal; (3) model social; (3) model behavioral.  

Dalam kaitan dengan proses pembelajaran ada baiknya guru menggunakan 

model yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Disebut model karena hanya 

merupakan blue print yaitu garis besar (pokok-pokok) yang memerlukan 

pengembangan yang sangat situasional. Dalam studi pengembangan pembelajaran,
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model mendapat perhatian khusus. Secara umum istilah model diartikan sebagai 

pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan, jadi pengembangan bahan 

ajar IPS harus mempunyai acuan model pembelajaran mana yang dipakai.  

Model adalah suatu penyajian fisik atau konseptual dari suatu objek atau 

sistem yang mengkombinasikan/menyatukan begian-bagian khusus tertentu dari 

objek aslinya. Jadi model bukan merupakan bentuk asli, tetapi berupa rancangan 

yang terdiri dari banyak reproduksi. Menurut Mills (1989: 4) adalah bentuk 

representasi akurat, sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. 

Bahan ajar IPS perlu dikembangkan karena merupakan salah satu mata 

pelajaran wajib yang diberikan pada jenjang Sekolah Dasar. Sukadi (2005) adanya 

mata pelajaran IPS di SD (Sekolah Dasar) diharapkan dapat membentuk 

kemampuan siswa dalam memahami kondisi lingkungannya, mulai dari bergaul, 

menyikapi permasalahan, sampai menyelesaikannya.  

Karakteristik utama pembelajaran IPS adalah adanya pembentukan nation 

and character building. Tujuan utama pembelajaran IPS di SD adalah 

menanamkan kesadaran akan posisi individu, baik dalam kapasitasnya sebagai 

pribadi maupun sebagai anggota komunitas. Pembelajaran ini bersifat strategis, 

oleh karena itu perlu dikembangkan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran 

(Farisi, 2001). Artinya, keberhasilan pembelajaran IPS di SD telah mengantarkan 

siswa pada situasi sadar terhadap lingkungannya termasuk kearifan lokal 

masyarakat samin. Mereka diharapkan memiliki kesadaran bahwa dirinya tidak 

bisa hidup terpisah dari jaringan kehidupan sosial-kearifan lokal yang lebih luas. 

Oleh karena itu, mereka juga harus memiliki kepribadian yang terpuji. Untuk 

mencapai hal itu, materi pembelajaran sudah seharusnya dikembangkan 

berdasarkan berbagai potensi yang tersedia di sekitar kehidupan mereka. 

Kearifan lokal masyarakat samin perlu diakomodir dalam pengembangan 

bahan ajar IPS sejarah. Dengan kata lain, kearifan lokal yang tersedia dan dekat 

dengan proses berlangsungnya pendidikan merupakan suatu hal yang layak 

diberdayakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar 

adalah rancangan yang bersifat garis besar dan dalam implementasinya bersifat 

kondisional.Dalam hal ini pengembangan bahan ajar dapat menjadi instrumen 

untuk menggali berbagi potensi lokal yang ada kaitanya dengan sejarah kearifan 

lokal. Nilai kearifan lokal yang berbasis masyarakat samin dapat membentuk 

kepribadian yang baik, karena keberadaan masyarakat samin dengan kearifan 

lokalnya ternyata mampu bertahan dari masa ke masa dan bahkan tidak pudar dari 

gelombang globalisasi. 

Kearifan lokal dapat dipahami dengan cara menguraikan terlebih dahulu 

makna kata yang membentuk kearifan lokal. Kearifan lokal terdiri dari dua suku 

kata, yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Kearifan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia memiliki arti kebijaksanaan, sedangkan lokal menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai setempat atau daerah setempat. 

Sumarmi dan Amiruddin (2014) menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan 

pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup 

dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, 

hukum, kearifan lokal dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut 

dalam jangka waktu yang cukup lama.  

Secara umum, kearifan lokal memiliki ciri dan fungsi sebagai berikut: (1) 

sebagai penanda identitas sebuah komunitas; (2) sebagai elemen perekat kohesi 

sosial; (3) sebagai unsur kearifan lokal yang tumbuh dari bawah, eksis dan 

berkembang dalam masyarakat; bukan merupakan sebuah unsur yang dipaksakan 

dari atas; (4) berfungsi memberikan warna kebersamaan bagi komunitas tertentu; 

(5) dapat mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok 

dengan meletakkannya di atas common ground; (6) mampu mendorong 

terbangunnya kebersamaan, apresiasi dan mekanisme bersama untuk 

mempertahankan diri dari kemungkinan terjadinya gangguan atau perusak 

solidaritas kelompok sebagai komunitas yang utuh dan terintegrasi. Berdasar 

pemikiran ini dapat dikatakan bahwa sebagai identitas yang khas dan unik di suatu 

daerah atau tempat tertentu, kearifan lokal juga menjadi sebuah kekuatan khusus 

dalam mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal 

merupakan kecendikiaan terhadap kekayaan setempat/suatu daerah berupa 

pengetahuan, kepercayaan, norma, adat istiadat, kekearifan lokalan, wawasan dan 

sebagainya yang merupakan warisan dan dipertahankan sebagai sebuah identitas 

dan pedoman dalam mengajarkan kita untuk bertindak secara tepat dalam 

kehidupan. 

Pengembangan bahan ajar IPS sejarah berbasis kearifan lokal agar efektif 

dalam mencapai tujuan membutuhkan model pembelajaran yang tepat. Suatu 

model pembelajaran meliputi keseluruhan sistem pembelajaran yang mencakup 

komponen tujuan, kondisi pembelajaran, proses belajar-mengajar dan evaluasi 

hasil pembelajaran. Model digunakan untuk dapat membantu memperjelas 

prosedur, hubungan serta keadaan keseluruhan dari apa yang didesain.  

Walaupun banyak kegunaan dari model, namun terdapat pula kelemahannya, 

yaitu dapat menjadikan seseorang kurang berinisiatif mengkreasikan kegiatan-

kegiatan. Hal tersebut dapat diatasi jika sesuatu model dapat menjamin adanya 

fleksibilitas sehingga memungkinkan seseorang yang menggunakan model 

tertentu untuk mengadakan penyesuaian terhadap situasi atau kondisi secara lebih 

baik. Apalagi dalam menangani masalah-masalah pembelajaran, yang dalam 

banyak hal sangat terpengaruh oleh perubahan variabel-variabel lain diluar bidang 

pendidikan tersebut. Oleh karena itu dalam melukiskan suatu model sebaiknya 

dimungkinkan adanya perubahan-perubahan dalam mengadakan penyesuaian 

terhadap kebutuhan peserta didik kaitanya dengan pengembangan bahan ajar 

berbasis kearifan lokal masyarakat samin. 

Model pembelajaran yang secara kreatif dikembangkan oleh guru 

dimaksudkan memenuhi kebutuhan peserta didik agar dapat memaksimalkan 

pencapaian tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan pembelajaran merupakan 

bagian dari tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan oleh undang-undang 

untuk diwujudkan. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3). Nilai- nilai dalam tujuan 
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pendidikan itulah yang harus mendapat perhatian serius untuk sedapat mungkin 

diwujudkan melalui pendidikan karakter. 

Karakter pendidikan nasional merupakan manifestasi dari nilai- nilai 

kearifan lokal bangsa yang beraneka ragam. Keanekaragaman kearifan lokal 

bangsa merupakan nilai- nilai karakter yang bersifat multikultural, yang perlu 

diwariskan dari generasi ke generasi melalui instrumen pendidikan. Salah satu 

nilai kearifan lokal adalah kearifan lokal yang merupakan pengetahuan sekaligus 

identitas masyarakat setempat dan hal ini perlu dipahami oleh siswa. Fungsi dari 

pendidikan adalah sebagai instrumen mewariskan kearifan lokal bangsa dari 

generasi kegenerasi oleh karena itu pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam 

meningkatkan nilai- nilai karakter bangsa Indonesia yang bersifat multikultural, 

dimana kearifan lokal masyarakat samin ada di dalamnya.  

Keanekaragaman kearifan lokal bangsa yang terdapat di Jawa Tengah ada 

kearifan lokal masyarakat Samin. Nilai-nilai kearifan lokal samin dipandang 

memiliki ketangguhan dalam menanggulangi arus globalisasi. Benturan antara 

nilai- nilai kearifan lokal dengan nilai- nilai globalisasi tidak mampu memporak- 

porandakan nilai-nilai kearifan lokal samin, dengan kata lain nilai- nilai kearifan 

lokal samin tetap eksis tidak tergoyahkan nilai- nilai globalisasi. Ketangguhan 

nilai-nilai kearifan lokal samin ini lah perlu untuk di identifikasi sebagai basis 

pengembangan model pembelajaran untuk dapat meningkatkan nilai- nilai 

karakter multikultural bangsa Indonesia.  

Menurut Indah Sri Pinasti dan Terry Irenewaty dalam Kajian Historisitas 

Masyarakat Samin Di Blora Dalam Perspektif Pendidikan Karakter menyebutkan 

bahwa: Masyarakat Samin terkesan bersikap lugu, bahkan lugu yang amat sangat, 

dalam hal berbicara apa adanya, dan tidak mengenal batas halus kasar dalam 

berbahasa karena bagi mereka tindak tanduk orang jauh lebih penting daripada 

halusnya tutur kata yang diucapkan. Masyarakat Samin terbagi dua, yakni 

Jomblo-ito atau Samin Lugu, dan Samin sangkak, yang mempunyai sikap 

melawan dan pemberani. Kelompok ini mudah curiga pada pendatang dan suka 

membantah dengan cara yang tidak masuk akal. Ini yang sering menjadi stereotip 

dikalangan masyarakat Bojonegoro dan Blora. 
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Samin menamakan diri mereka dengan sebutan Sedulur Sikep dilatar-

belakangi beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut diantaranya 

karena mendapat tekanan dari penjajahan Belanda, dipimpin oleh seorang petani 

yang bernama Samin Surosentiko (Raden Kohar). Raden Kohar pada waktu itu 

adalah pujangga Jawa pesisiran pasca Ronggowarsito dengan menyamar sebagai 

petani untuk menghimpun kekuatan melawan Belanda (Moh Rosyid, 2008: 5).  

Menurut Sugeng Wardoyo dalam Motif Batik Untuk Udheng Masyarakat Samin 

Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro. Persamaannya Artikel ini sama-sama 

membahas tentang Masyarakat Samin. Perbedaanya Artikel ini mengeksplorasi 

secara fokus motif batik khas masyarakat Samin, khususnya dusunJepang desa 

Margomulyo Bojonegoro yang berupa produk udheng atau ikat kepala. Tema 

motif yang diangkat mengacu pada esensi ajaran-ajaran luhur Samin Surosentiko. 

Bentuk visualisasi ciri khas yaitu diambil dari flora dan bentuksimbol imajimatif. 

Motif-motif batik inilah yang kemudian dapat menjadi simbol artefak sebagai 

kekayaan budaya masyarakat Samin dan dikembangkan serta dilestarikan sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

 

 Menurut Moh. Rosyid (2014 : 23)  MENGEVALUASI ULANG DAKWAH 

PADA PEMELUK AGAMA LOKAL: Studi Kasus Pada Komunitas Samin. 

Persamaanya Artikel ini membahas tentang Masyarakat Samin. Perbedaannya 

artikel ini membahas tentang agama Adam yang dipeluk warga Samin pun boleh 

hidup di Indonesia karena agama Adam tidak bertentangan dengan UU. Dengan 

demikian, warga Samin telah beragama dan sah keberadaannya  maka warga 

Samin tidak boleh didakwahi karena telah beragama. 

Menurut Mukodi dan Afid Burhanuddin (2015 : 2). DOMESTIFIKASI 

PEREMPUAN SAMIN DALAM KHASANAH MASYARAKAT ISLAM 

MODERN. Persamaannya  artikel ini membahas tentang masyarakat samin. 

Perbedaannya artikel ini membahas tentang kaum perempun samin hingga kini 

masih ditempatkan sebagai sub-ordinat laki-laki. komunitas Samin di Desa 

Klopodhuwur, yang disebut dengan Wong Sikep, Wong Samin dalam tatanan 

tertentu masih menampilkan kuatnya budaya patriarki. 
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Menurut Moh. Rosyid (2020 : 2). AGAMA ADAM DAN PERIBADATAN 

DALAM AJARAN SAMIN. Persamaannya artikel ini sama-sama membahas 

tentang masyarakat samin. Perbedaannya Tujuan ditulisnya artikel ini untuk 

mendeskripsikan agama Adam dan peribadatan warga Samin di Kudus Jawa 

Tengah. Mempublikasikannya bertujuan agar stigma negatif pada warga Samin 

sebagai pembangkang, ateis, kolot dan sebagainya dengan memahami dengan 

utuh ajarannya maka terwujud toleransi. 

 

Menurut M. Zainal Arifin (2020:45-46). GERAKAN EKOLOGI DALAM 

KEHIDUPAN MASYARAKAT MUSLIM-SAMIN STUDI LIVING QUR’AN DI 

DESA TEGALDOWO GUNEM REMBANG. Persamaanya artikel ini membahas 

tentang masyarakat samin. Perbedaannya Artikel ini merupakan studi terhadap 

tradisi dan gerakan ekologis masyarakat Muslim-Samin di desa Tegaldowo, 

Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang dalam bingkai living Qur‟an. Tradisi 

dan gerakan ekologi yang berjalan di dalam kehidupan masyarakat Muslim-Samin 

menarik untuk diteliti, karena selain sebagai masyarakat hybrid yang 

menggunakan al-Qur‟an dalam gerakannya, mereka juga menghayati al-Qur‟an 

dengan cara lokal. Penelitian ini mencakup bagaimana kehidupan politik 

perempuan Samin.  

wanita Samin sangat aktif dalam kehidupan politik mereka. Keaktifan mereka 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: dari diri mereka sendiri, dari suami 

mereka dan dari para pemimpin Samin. 

Menurut Hari Bakti Mardikantoro (2012). BENTUK PERGESERAN BAHASA 

JAWA MASYARAKAT SAMIN DALAM RANAH KELUARGA. 

Persamaannya artikel ini membahas tentang masyarakat samin. Perbedaannya 

artikel ini membahas tentang  terjadi pergeseran bahasa Jawa yang digunakan oleh 

masyarakat Samin dari bahasa Jawa ngoko ke bahasa Jawa krama. Namun sejalan 

dengan berbagai pengaruh, kini masyarakat Samin tidak lagi menggunakan bahasa 

Jawa ngoko untuk segala keperluan. Bahasa Jawa ngoko hanya digunakan terbatas 

pada ranah keluarga dan ketetanggaan yang selalu melibatkan sesama masyarakat 

Samin. Adapun pada ranah yang lain, seperti ranah sosial, pendidikan, dan ranah 



 

8 
 

yang lain, bahasa Jawa ngoko tidak digunakan lagi dan beralih menggunakan 

bahasa Jawa krama. 

 

Menurut Hikmawati,H (2020:287-299). SEDULUR SIKEP SAMIN: ANTARA 

PANDANGAN DAN SISTEM PENGETAHUAN. Persamaan artikel ini 

membahas tentang masyarakat samin. Perbedaan. Artikel ini membahas tentang 

sistem pengetahuan yang ada pada masyarakat sedulur sikep Samin yang selama 

ini menuai penilaian pro dan kontra dari masyarakat. dengan hasil yang 

memaparkan asumsi-asumsi sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat 

Sedulur Sikep Samin Blora menjadi identitas dan simbol dari masyarakat itu 

sendiri sebagai masyarakat yang berbasis pengetahuan dan perjalanan “menuju 

kebenaran” yang bersifat paradoksal, dinamis, dan multidimensional. 

 

Menurut  Hidayati,N.A dan Shofwani,S.A (2019).  PEMERTAHANAN 

IDENTITAS KARAKTER BUDAYA MASYARAKAT SAMIN DI DESA 

MARGOMULYO BOJONEGORO. Persamaan artikel ini membahas tentang 

masyarakat samin. Perbedaannya artikel ini menganalisis perubahan sikap dan 

identitas budaya Masyarakat Samin di Desa Margomulyo. Bentuk pemertahanan 

melalui sosialisasi dalam bentuk ngangsu kaweruh Samin, festifal Kange Yune 

Samin yang dilakukan bulan sura setiap tahunnya dan tradisi upacara sura yang 

sesuai dengan perkembangan nilai islami. 

Menurut Singgih Tri Sulistiyono (2011 : 31-44). SAMINISTO PHOBIA. 

Persamaannya membahas tentang masyarakat samin. Perbedaanya artikel ini 

membahas tentang Sikap pemerintah kolonial Belanda yang berlebihan dalam 

menangani kasus Kyai Samin didasari atas sikap Communisto Phobia dan bahkan 

Saministo Phobia. Pemerintah kolonial Belanda trauma dengan gerakan resistensi 

yang melibatkan massa.  

Meskipun masih ada stigma negatif terhadap masyarakat Samin, namun mereka 

memiliki local wisdom yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia kontemporer, 

seperti kejujuran, rendah hati, solidaritas sosial, egalitarianisme, dan sebagainya.  
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Menurut Mihda Naba Rizqi & Hartati Sulistyo Rini (2015). PENDIDIKAN 

FORMAL DALAM PERSPEKTIF SEDULUR SIKEP (Studi Kasus pada Sedulur 

Sikep Desa Klopoduwur Kabupaten Blora). Persamaannya membahas tentang 

masyarakat samin. Perbedaannya membahas tentang dukungan terhadap cita-cita 

anaknya untuk menuntut ilmu sampai ke jenjang tinggi. Hal ini tentunya menjadi 

sangat penting apabila warga sedulur sikep ingin memperoleh pekerjaan layak di 

luar sektor pertanian. Hal ini harus ditingkatkan karena saat ini sedulur sikep 

masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar di kalangan orang tua, dan sedikit 

pula pemuda yang bersekolah SMA. Bagi tokoh masyarakat atau tokoh 

pendidikan Desa Klopoduwur diharapkan berperan aktif dalam memperkuat 

learning culture (budaya belajar) pada sedulur sikep. 

 

 

Menurut Alamsyah (2015 : 63-74) EKSISTENSI DAN NILAI-NILAI 

KEARIFAN KOMUNITAS SAMIN DI KUDUS DAN PATI. Persamaannya 

membahas tentang masyarakat samin. Perbedaannya  Penelitian ini akan 

mendeskripsikan tentang eksistensi Samin beserta nilai-nilai kearifan (wisdom) 

yang dimilikinya. adanya persepsi sebagian kecil masyarakat yang memandang 

kelompok Samin adalah ”nyeleneh”, muncul karena ketidaktahuan dan kurang 

adanya pemahaman terhadap komunitas Samin. Sebenarnya komunitas ini 

mempunyai banyak kearifan lokal (local wisdom). 

 

Menurut L.Kushidayati (2017 : 1-15)  PASUWITAN: PERKAWINAN 

SEDULUR SIKEP. Persamaannya membahas tentang masyarakat samin. 

Perbedaannya Komunitas Samin memiliki tata cara perkawinan tersendiri yang 

terdiri dari: nyumuk, ngendek, nyuwito-ngawulo, dan paseksen.  

 
Menurut Elza Monica Uswantari Dewi, Eny Kusumastuti, dan Restu Lanjari. 

(2018 : 43-52). PEMBARONG WANITA DALAM KELOMPOK BARONGAN 

SAMIN EDAN. Persamaannya membahas tentang masyarakat samin. 

Perbedaannya  Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk 

pertunjukan Barongan Samin Edan dan penampilan pembarong wanita. bentuk 
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pertunjukan Kelompok Barongan Samin Edan serta aspek-aspek penampilan 

pembarong wanita yakni bakat, ketrampilan, dansarana/media. Bentuk perunjukan 

Kelompok Barongan Samin Edan didalamnya memiliki elemen-elemen 

pertunjukan seperti; tema, alur dramatik, gerak, penari, pola lantai, ekspresi wajah 

/ polatan, tata rias, tata busana, tata iringan, tempat pertunjukan, properti, dan 

cahaya. 

Menurut Kurniawan, J.A.(2018). PELAJARAN DARI KONFLIK ANTARA 

KOMUNITAS SEDULUR SIKEP DAN INDUSTRI SEMEN DI JAWA 

TENGAH. Persamaannya membahas tentang masyarakat samin. Perbedaannya 

artikel ini membahas tentang adanya prinsip-prinsip tradisional yang berada di 

balik aktivitas perlawanan tersebut, salah satunya adalah keyakinan komunitas ini 

bahwa Pegunungan Kendeng adalah layaknya “ibu” bagi mereka. Prinsip ini 

sesungguhnya adalah salah satu prinsip dasar hukum adat tentang tanah. 

 

Menurut Anis Fitriyah.(2016). PARTISIPASI KOMUNITAS SAMIN DALAM 

GUYUB RUKUN: MERAJUT HARMONI KELOMPOK AGAMA DI DESA 

KARANGROWO UNDAAN KUDUS. Persamaannya membahas tentang 

masyarakat samin. Perbedaannya artikel ini membahas tentang tindakan saling 

guyub rukun komunitas ini dengan masyarakat yang berbeda agama guna merajut 

harmoni dan meminimalisir konflik antar agama. 

 
Menurut Moh. Rosyid. (2021) DAMPAK KEPEMILIKAN KERIS BAGI 

BOTOH SAMIN DI KUDUS JAWA TENGAH. Persamaannya membahas 

tentang masyarakat samin. Perbedaannya membahas tentang mendeskripsikan 

efek bagi tokoh (botoh) Samin yang memiliki keris.  Data diperoleh dengan 

interviu, pustaka, dan observasi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Keris 

sebagai benda bertuah dimiliki orang tertentu antara lain tokoh Samin di Kudus 

yang proses kepemilikannya mewarisi dari leluhurnya. Leluhur berpesan agar 

dimanfaatkan untuk menolong sesama dan menjaga diri dengan menjauhkan sikap 

sombong atas kepemilikannya. 
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Menurut Abdulloh Hamid. PENDIDIKAN KARAKTER MODEL SAMIN 

SUKOLILO. Persamaannya membahas tentang masyarakat samin. Perbedaannya 

membahas tentang pendidikan karakter model Samin yaitu sikap jujur, Ojo dengki 

(jangan iri hati), Srei (menyakiti hati orang lain), Panesten (gampang menuduh 

orang lain), Dahwe (membesar-besarkan persoalan), Kemeren (mudah iri dengan 

milik orang lain), Bedog – Colong - Petil – Jumput (mencuri, korupsi), Nemu wae 

emoh (Menemukan sesuatu yang ada dijalan). 

 

 
Menurut Lestari, I.P. (2013). INTERAKSI SOSIAL KOMUNITAS SAMIN 

DENGAN MASYARAKAT SEKITAR. Persamaannya membahas masyarakat 

samin. Perbedaannya adalah membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial 

antara komunitas Samin dengan masyarakat sekitar berupa kerja sama, akomodasi 

dan asimilasi. Sedangkan konflik atau pertentangan dalam interaksi sosial antara 

komunitas Samin dengan mayarakat sekitar desa Klopoduwur tidak tampak jelas. 

Interaksi sosial antara komunitas Samin dengan masyarakat sekitar dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, yakni situasi sosial, kekuasaan norma kelompok, tujuan 

pribadi, kedudukan dan kondisi individu serta penafsiran situasi. Kendala-kendala 

yang dihadapi dalam interaksi sosial antara komunitas Samin dengan masyarakat 

sekitar adalah perbedaan bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat sekitar,dan 

adanya perbedaan nilai antara kedua kelompok sosial tersebut.. 

 

Menurut Amaruddin, H., & Atmaja, H.T., & Khafid, M..(2020: 33-48). PERAN 

KELUARGA DAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER 

SANTUN SISWA DI SEKOLAH DASAR. Persamaannya membahas tentang 

masyarakat samin. Perbedaannya membahas tentang mengategorikan peran 

keluarga dan media sosial dalam membentuk karakter santun siswa di Sekolah 

Dasar serta menyanggah atau menyetujui teori habitus Pierre Bordieu. 

 

Menurut Rini Darmastuti, Atwar Bajari, Haryo S. Martodirdjo, dan Eni Maryani 

(2016). GETHOK TULAR, POLA KOMUNIKASI GERAKAN SOSIAL 

BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SAMIN DI SUKOLILO. 
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Persamaannya membahas masyarakat samin. Perbedaannya membahas tentang 

pola komunikasi gerakan sosial berbasis kearifan lokal masyarakat Samin di 

Sukolilo. Hasil penelitian ini menemukan pola komunikasi “Gethok Tular” yang 

digunakan untuk merangkul masyarakat yang ada di Sukolilo . Strategi 

komunikasi tersebut berdasarkan kearifan lokal masyarakat Samin. gerakan social 

dalam menolak rencana pendirian pabrik Semen di Sukolilo. 

 

 

Rahmawati, A. (2016). SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN DI 

DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN 

BLORA. Persamaan membahas tentang masyarakat samin. Perbedaannya 

memaparkan struktur ungkapan tradisional dalam sistem perkawinan masyarakat 

Samin. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kedudukan budaya 

dalam sistem perkawinan masyarakat Samin. 

Menurut Agustin Ellaelatun Nurul, Rifqi Ishlah Fadli, Nikmah Rochmawati. 

PEMAKNAAN PAKAIAN KHAS MASYARAKAT SEDULUR SIKEP 

SEBAGAI IDENTITAS SOSIAL. Persamaannya membahas tentang masyarakat 

samin. Perbedaannya membahas tentang masyarakat Sedulur Sikep masih 

mempertahankan kebudayaan mereka dari dulu hingga sekarang dan apakah 

terdapat makna terkait pakaian khas yang mereka gunakan tersebut.  

 

Sejalan dengan penalaran diatas cukup menarik kiranya untuk diteliti lebih 

lanjut tentang Pengembangan Bahan Ajar IPS Berbasis Kearifan Lokal 

Masyarakat Samin Kelas V Sekolah Dasar. Masyarakat Samin merupakan bagian 

dari masyarakat Indonesia secara umum yang memiliki karakteristik tertentu 

dengan nilai- nilai kearifan lokal di dalamnya. Nilai- nilai kearifan lokal ini perlu 

diakomodir di bahan ajar IPS agar dapat memperkaya bahan ajar itu sendiri dan 

sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian “Pengembangan Bahan Ajar IPS 

Berbasis Kearifan lokal Masyarakat Samin” sebagai berikut:  

1. Mengapa bahan ajar IPS perlu dikembangkan berbasis kearifan lokal 

masyarakat samin? 

2. bagaimana efektivitas pengembangan bahan ajar IPS berbasis kearifan lokal 

masyarakat samin kelas V sekolah dasar? 

3. Bagaimana pengembangan bahan ajar IPS berbasis kearifan lokal masyarakat 

samin kelas V sekolah dasar? 

4. Apa saja bentuk-bentuk pengembangan bahan ajar IPS? 

5. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi pengembangan bahan ajar? 

 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Cakupan masalah pada Penelitian “Pengembangan Bahan Ajar IPS Berbasis 

Kearifan lokal Masyarakat Samin” sebagai berikut:  

1. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masalah kurangnya minat belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS khususnya sejarah budaya lokal pada siswa 

kelas V Sekolah Dasar. 

2. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan pada kelas V Sekolah Dasar 

Semester II Tahun pelajaran 2020/2021 

3. Penelitian dan pengembangan ini dibatasi oleh bahan ajar berbasis kearifan 

lokal masyarakat samin pada siswa kelas V Sekolah Dasar. 

4. Pemanfaatan dan Penggunaan bahan ajar berbasis kearifan lokal masyarakat 

samin dan  evaluasi pembelajaran di kelas V Sekolah Dasar 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka, masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis kebutuhan bahan ajar IPS berbasis kearifan lokal 

masyarakat samin dalam pembelajaran untuk siswa kelas 5 SD ? 
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2. Bagaimana pengembangan bahan ajar IPS berbasis kearifan lokal masyarakat 

samin kelas V sekolah dasar? 

3. Bagaimana efektivitas pengembangan bahan ajar IPS berbasis kearifan lokal 

masyarakat samin kelas V sekolah dasar? 

 

1.5 Tujuan 

1. Menganalisis alasan bahwa bahan ajar IPS perlu dikembangkan berbasis 

kearifan lokal masyarakat samin 

2. Mendesain efektivitas pengembangan bahan ajar IPS berbasis kearifan lokal 

masyarakat samin kelas V sekolah dasar 

3. Menemukan keefektivan pengembangan bahan ajar IPS berbasis kearifan 

lokal masyarakat samin kelas V sekolah dasar 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan para pendidik untuk 

dapat meningkatkan mutu pendidikan karakter bagi peserta didik, sehingga para 

lulusannya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. 

1.6.2 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang 

relevan dan menjadi bagian dari pengembangan ilmu pendidikan khususnya 

manajemen pembelajaran. 

 

2  Spesifikasi Produk 

Produk yang dikembangkan adalah berupa bahan ajar IPS berbasis kearifan 

lokal masyarakat samin. Produk pengembangan bahan ajar IPS berbasis kearifan 

lokal masyarakat samin untuk kelas V sekolah dasar disajikan sebagai berikut:  

a. Pendahuluan, yang meliputi dasar dan tujuan, dilanjutkan penjelasan KI dan 

KD yang akan dicapai siswa, dan profil pengembang. 
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b. Pengembangan bahan ajar IPS berbasis kearifan lokal masyarakat samin kelas 

V sekolah dasar inti yeng berisi materi dan pembahasan yang dilengkapi 

dengan teks dan  gambar. 

c. Penutup, berisi soal uji kompetensi. Uji kompetensi terdiri dari soal pilihan 

ganda, isian, dan uraian. 

 


