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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu pondasi yang menentukan ketangguhan 

dan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan sumber daya manusia berkualitas 

diharapkan menjadi penggerak kemajuan dan kemakmuran bangsa. Salah satu cara 

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan 

sumber daya manusia dan memajukan ilmu pengetahuan. Pendidikan mampu 

membentuk sumber daya yang berkualitas yang dibutuhkan untuk membangun 

semua bidang kehidupan. Di lingkungan sekolah, Kegiatan Belajar Mengajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok dilakukan dalam keseluruhan proses 

pendidikan di Sekolah. Keberhasilan dalam pendidikan terutama ditentukan oleh 

proses belajar mengajar yang dialami siswa di kelas maupun di luar kelas. 

Kurikulum pembelajaran di tingkat sekolah dasar yang sedang berlaku dan 

diterapkan di Indonesia saat ini adalah Kurikulum 2013. Sesuai dengan 

Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang standar proses pada kurikulum 2013 

menyebutkan bahwa pembelajaran di sekolah dasar (SD) dilaksanakan melalui 

pendekatan tematik-integratif. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 

menyatukan beberapa subtema menjadi satu tema pembelajaran (Susmawati 

2020:411). Wiyoko, Megawati & Wandira (2021:21) menjelaskan bahwa 

pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. 

Implementasi pembelajaran tematik di sekolah dasar sampai saat ini masih 

banyak mengalami hambatan, sebagai contoh masih banyak guru yang merasa sulit 

dalam melaksanakan pembelajaran tematik karena kurangnya pelatihan bagi guru 

terkait pembelajaran tematik (Gandasari, 2019: 23). Selain itu, penyebab lainnya 

adalah karakteristik model tematik adalah subjektif penetapan tema. Kondisi di 

lapangan menunjukkan pada umumnya guru menemukan kesulitan dalam 

menentukan tema (Wahyudi, Degeng, & Sitompul, 2018: 107). Pada tahap 

pelaksanaan pembelajaran, terdapat masalah kurang tersedianya buku yang sesuai 
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untuk digunakan dalam pembelajaran. Kompetensi dasar yang disediakan dalam 

buku paket tidak sesuai dengan tema pembelajaran. Akibatnya, buku paket tidak 

dapat dimanfaatkan dengan optimal dalam pembelajaran (Nuraini & Abidin, 2020: 

58). 

Dalam interaksi belajar-mengajar tidak hanya diperlukan seorang pengajar 

dan peserta didik, melainkan juga diperlukan sebuah alat pembelajaran. Media dan 

bahan ajar menjadi penting karena membuat siswa lebih mudah memahami konsep. 

Hal inilah yang mendasari perlunya pengembangan bahan ajar dan media buku 

pelengkap yang mendukung materi pembelajaran (Ichsan, Sigit, and Miarsyah 

2019). Salah satu media ajar yang wajib digunakan di sekolah adalah buku siswa. 

Buku siswa memegang peranan penting dalam pengajaran yang dapat 

memperlancar aktivitas siswa dalam pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas. Semakin baik kualitas buku siswa, maka semakin sempurna pengajaran 

mata pelajaran yang ditunjang oleh buku siswa, termasuk pada pembelajaran 

tematik. 

Hasil studi pendahuluan  yang dilakukan peneliti pada salah satu sekolah 

dasar di Kabupaten Jepara, yaitu SD Negeri 2 Banyuputih pada tanggal 10 Juni 

2021, prestasi belajar siswa masih rendah khususnya pada tema Daerah Tempat 

Tinggalku. Hal ini terlihat dari data nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas IV pada 

Tema Daerah Tempat Tinggalku semester 2 tahun pelajaran 2020/2021 seperti pada 

tabel 1.1. Berdasarkan data tersebut, diketahui sebanyak 7 dari 21 siswa atau 21,8% 

siswa masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimal (70). Hal ini 

menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang berprestasi kurang baik, khususnya 

pada tema Daerah Tempat Tinggalku. Kondisi tersebut ini dapat dipengaruhi oleh 

metode belajar yang masih konvensional. Penggunaan metode konvensional di 

sekolah tersebut dikarenakan guru masih terbiasa dengan model pembelajaran 

tersebut. Proses pembelajaran masih sangat bergantung pada buku siswa dan tidak 

ada variasi penggunaan buku ajar yang lain. Guru lebih banyak menggunakan buku 

dari penerbit yang terkadang kurang memperhatikan kesesuaian antara buku 

terbitan dengan kurikulum. Hal ini menjadikan pembelajaran yang diberikan 
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kepada siswa kurang efektif, karena siswa tidak memiliki pengalaman selama 

belajar. 

Permasalahan buku ajar, terutama buku siswa pada pembelajaran tematik 

masih menjadi hambatan bagi guru dalam memberikan pengajaran. Seperti 

dijelaskan oleh Wardani, Sunardi & Suharno (2019: 794) masalah utama yang 

muncul adalah dari buku ajar yang digunakan. Buku ajar tematik nasional yang 

disiapkan oleh pemerintah membuat siswa tidak terbiasa dengan tema yang 

diajarkan. Padahal, pendekatan tematik adalah metode pengajaran yang digunakan 

oleh guru untuk memungkinkan siswa melakukannya terlibat aktif dalam kegiatan 

yang berfokus pada topik yang mereka pilih untuk dipelajari. 

Pendekatan tematik harus mampu menumbuhkan karakter siswa yang lebih 

menghargai budaya lokal dan berusaha melestarikannya, serta menyadari 

pentingnya peran kearifan lokal untuk menghadapi permasalahan agar tidak 

merusak lingkungan itu sendiri. Penting bagi sekolah untuk memiliki mata 

pelajaran yang mengandung kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal tidak menjadi 

penghambat kemajuan era global, tetapi dapat menjadi kekuatan transformasional 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aset negara yang 

kompetitif dan komparatif (Prasadi, Wiyanto, and Suharini 2020:228). 

Pada materi kurikulum 2013, pemerintah belum menyediakan buku siswa 

tentang kearifan lokal di lingkungan tempat tinggal siswa khususnya di Kabupaten 

Jepara. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud hanya memfasilitasi buku guru dan 

buku siswa yang bersifat global dan cenderung materi terlalu luas sehingga sulit 

dicerna oleh siswa. Hal ini juga disampikan Chusna, Ekowati, & Kuncahyono 

(2019: 82) kenyataan di lapangan, di dalam buku guru, buku siswa maupun buku 

pendamping LKS yang digunakan dalam pembelajaran masih bersifat umum, dan 

belum menunjukkan adanya unsur lingkungan dan budaya setempat, akibatnya 

peserta didik kurang dalam memahami dan mengetahui macam-macam kearifan 

lokal budaya di sekitar mereka, sedangkan pada beberapa kompetensi dasar di kelas 

IV menuntut peserta didik untuk memahami kearifan lokal mereka sendiri. 

Kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah dapat diintegrasikan dengan 

modul yang digunakan dalam pembelajaran. Penggabungan modul yang dipadukan 
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dengan kearifan lokal akan menghasilkan modul berbasis kearifan lokal yang akan 

membuat siswa lebih tertarik untuk belajar dan belajar bermakna (Ridho, Wardani, 

and Saptono 2021:2). Mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam perangkat 

pembelajaran merupakan salah satu alternatif dalam menyediakan bahan ajar yang 

sesuai dengan karakteristik peserta didik. Desain kurikulum dengan kearifan lokal 

dan teknologi dapat membangun pengetahuan baru. Selain itu, bahan ajar yang 

dikembangkan dengan mengintegrasikan potensi lokal dapat membantu 

mengembangkan keterampilan siswa. Salah satu cara untuk mengintegrasikan 

penanaman budaya lokal adalah melalui integrasi kearifan lokal dalam 

pembelajaran (Widyaningrum and Prihastari 2020:57) Pendidikan tematik di 

Sekolah Dasar hendaknya memadukan budaya di lingkungan sekitar siswa. 

Hasil analisis situasi dan observasi awal di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

2 Banyuputih Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Juni 2021 menunjukkan belum 

adanya perangkat pembelajaran tematik yang sesuai dengan tema di lingkungan 

sekitar. Buku ajar buku siswa yang digunakan oleh siswa kelas IV adalah buku 

paket dan buku pendamping LKS. Dalam menyelesaikan tugas yang berhubungan 

dengan daerah sekitar, selama ini belum menggunakan buku ajar yang memadai, 

karena belum terdapat buku ajar yang memuat kearifan lokal Jepara. Sehingga 

seringkali siswa belum dapat menyelesaikan tugas dan belum bisa secara mandiri 

memperluas wawasan dengan membaca buku tentang kearifan lokal Jepara 

sebagaimana terkait dengan pembelajaran tematik pada tema Daerah Tempat 

Tinggalku. 

Permasalahan tersebut memerlukan solusi yang dapat memudahkan guru 

dan siswa. Salah satunya yaitu upaya integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam 

materi pelajaran. Integrasi kearifan lokal atau pengetahuan lokal dalam proses 

pembelajaran diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang konsep yang 

dipelajari, dan nilai-nilai kehidupan dari konsep yang diajarkan, sehingga lebih 

mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Hunaepi, Kurnia, & 

Firdaus, 2016: 175). 

Kearifan lokal adalah keunggulan lokal, produk-produk kebudayaan lokal 

baik bersifat bendawi maupun perilaku. Kearifan lokal dapat dijadikan solusi untuk 
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menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan yang muncul terkait krisis karakter 

bangsa. Kearifan lokal dapat dijadikan alternatif instrument yang tepat dalam 

penguatan pendidikan karakter karena nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi filter 

budaya asing yang tidak sesuai kepribadian bangsa dan menjadi benteng dalam 

menghadapi era modernisasi sehingga nilai-nilai tradisi lokal tetap lestari. 

Penguatan karakter harus di ikuti dengan pengintegrasian jati diri bangsa pada diri 

anak (Haerunnisa, Wahyudi, & Nasution, 2019: 20). Lebih lanjut dijelaskan Lestari 

& Hidayat (2019: 2) bahwa keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah 

sangat bervariasi. Dengan keberagaman potensi daerah ini pengembangan potensi 

dan keunggulan daerah perlu mendapatkan perhatian secara khusus bagi pemerintah 

daerah sehingga anak-anak tidak asing dengan daerahnya sendiri. Nilai-nilai 

kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran tematik untuk 

mencapai tujuan belajar. Konsep tersebut dapat dituangkan dalam sebuah perangkat 

pembelajaran, salah satunya yaitu buku ajar.  

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa siswa kelas IV SD Negeri 2 

Banyuputih Kabupaten Jepara pada tanggal 12 Mei 2021 mengenai kearifan lokal 

Jepara dapat diketahui bahwa pengetahuan siswa masih rendah terkait kearifan 

lokal Jepara. Beberapa siswa memahami bahwa jepara sebagai kota ukir, nama 

pantai di Jepara, dan tokoh sejarah dari Jepara. Meskipun demikian, banyak siswa 

belum mengetahui hasil kerajinan, jenis tarian, dan cerita rakyat dari Kabupaten 

Jepara. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kearifan lokal daerah sekitar siswa 

masih belum banyak diketahui oleh siswa. Upaya pemberian pengetahuan 

mengenai lingkungan sekitar siswa dapat dilakukan melalui buku ajar berupa buku 

tematik yang terintegrasi dengan kearifan lokal. 

Penggunaan buku ajar berbasis kearifan lokal dapat menjadi solusi bagi 

guru untuk menarik minat belajar peserta didik, hal ini karena pembelajaran dengan 

buku ajar yang terintegrasi dengan kearifan lokal memungkinkan siswa untuk 

belajar secara langsung dari lingkungan sekitar, sehingga dapat menciptakan 

pembelajaran yang kontekstual dan bermakna bagi mereka (Anggramayeni, 2018: 

2). Siswanto & Ninawati (2021: 37) menyebutkan bahwa buku siswa berbasis 
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kearifan lokal di dalamnya mengaitkan materi pembelajaran  yang terintegrasi 

pembelajaran tematik dan kearifan lokal setempat.  

Buku siswa sebagai salah satu buku ajar mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran. Buku ajar mempunyai pengaruh yang efektif 

dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta mempermudah dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Maka dari itu buku siswa dalam 

setiap kegiatan pembelajaran perlu dirancang untuk memudahkan siswa terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran serta mengasah daya nalar dan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa (Widodo, 2019: 3). 

Terkait dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, Fajriyah (2018) 

menyatakan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi pada jenjang pendidikan 

dasar merupakan prioritas untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten. 

Pembelajaran yang dilakukan hendaklah diarahkan pada kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, sehingga dapat mempersiapkan siswa menjawab tantangan global. 

Oleh karena itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan hendaknya menekankan 

pada peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking 

Skills (HOTS).  

HOTS adalah salah satu keterampilan penting di abad ke-21. Pada era ini, 

individu tidak hanya perlu memiliki pendidikan tetapi juga mampu berpikir kreatif 

dan mengambil keputusan yang tepat (Ibrahim, Ayub, and Yunus 2020). Siswa 

yang hanya dibiasakan untuk melihat sesuatu atau mengerjakan soal yang 

jawabannya sudah ada tanpa melalui proses pemikiran lebih lanjut, tentu akan 

kesulitan jika tiba-tiba diberikan soal HOTS. Siswa akan sukses mengerjakan soal-

soal HOTS jika sudah terbiasa berpikir secara HOTS selama proses pembelajaran. 

Hasil studi internasional untuk reading dan literacy (PIRLS) menunjukkan 

hasil bahwa lebih dari 95% peserta didik Indonesia di SD kelas IV hanya mampu 

mencapai level menengah. Pada temuan TIMSS (Trends in International Mathematics 

and Science Study) menunjukkan siswa Indonesia berada pada rangking amat rendah 

dalam kemampuan (1) memahami informasi yang komplek, (2) teori, analisis dan 

pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah dan (4) 

melakukan investigasi (Fanani & Kusmaharti, 2020: 1). Atas dasar tersebut, maka 
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penggunaan HOTS sangat diperlukan dalam meningkatkan ketrampilan berpikir siswa, 

khususnya bagi siswa kelas IV SD. 

Fenomena yang masih banyak terjadi yaitu guru dalam kegiatan pembelajaran 

kurang menekankan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran masih 

banyak berfokus pada penyampaian materi berdasarkan target yang telah ditentukan. 

Untuk itu pendidik hendaknya menggiring pembelajaran yang menekankan pada 

pengembangan potensi peserta didik dengan peningkatan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (HOTS) dengan pembelajaran yang bervariasi. Salah satu pengajaran yang bisa 

menunjang peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) adalah 

mengintegrasikan ke dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Pengembangan 

bahan ajar yang mampu meningkatkan HOTS siswa sangat diperlukan. Bahan ajar 

yang dikembangkan guru harus sesuai dengan pedoman Kurikulum 2013 yaitu 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada HOTS tingkat tinggi (Rahayu 

et al. 2021:454). 

Pengembangan buku ajar perlu memperhatikan tiga kriteria, yaitu: aspek 

validitas (validity), aspek kepraktisan (practicality), keefektifan (affectiveness). 

Buku ajar sebagai bahan ajar yang valid adalah bahan ajar yang layak digunakan. 

Validitas buku ajar dilihat berdasarkan validitas isi dan validitas kontruk. Validasi 

isi maksudnya buku ajar dikatakan valid jika pengembangannya dilandasi oleh 

rasional teoritik yang kuat. Validasi konstruk maksudnya kajian buku ajar tersebut 

memiliki keterkaitan yang konsisten antara berbagai komponen yang ada pada 

model pembelajaran yang diterapkan. Suatu buku ajar yang dikembangkan 

dikatakan praktis jika dalam pelaksanaan pembelajaran mudah digunakan di kelas. 

Buku ajar yang praktis dalam implementasinya di lapangan akan sangat bergantung 

dari kemudahan dalam praktik di lapangan. Aspek kepraktisan hanya dapat 

dipenuhi jika guru dan siswa menyatakan bahwa perangkat tersebut mudah 

diterapkan. Suatu perangkat dikatakan efektif jika mampu mencapai sasaran 

pembelajaran yang telah ditetapkan dalam artian dapat meningkatkan hasil belajar 

yang diharapkan dicapai oleh siswa (Suniasih 2019:419). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dengan 

pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan unsur HOTS akan lebih bermakna 
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dikarenakan hal-hal yang diajarkan oleh guru bersifat kontekstual dengan aktivitas 

dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tertanam kuat di dalam 

kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur nilai budaya yang tinggi (Siswanto 

& Ninawati, 2021: 37). Pengembangan buku ajar tematik berbasis kearifan lokal 

berorientasi HOTS dalam penelitian ini diharapkan mencapai suatu perangkat 

belajar yang efektif. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yatu: 

1. Sekolah belum memiliki buku ajar khusus dalam menyampaikan materi yang 

berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal siswa yang mencerminkan budaya 

lokal Kabupaten Jepara. Penyampaian materi hanya menggunakan pedoman 

buku Kemendikbud yang menyajikan materi secara nasional.   

2. Guru umumnya terbiasa menggunakan buku paket, kurikulum dari pusat, 

bahkan beberapa materi, Lembar Kegiatan Siswa (LKS); dan LKS produk dari 

percetakan dimana isi dari LKS tersebut terkadang kurang relevan dengan buku 

siswa;  

3. Belum ada buku pelajaran tematik berorientasi HOTS berbasis kearifan lokal 

untuk siswa kelas IV SD Negeri di Kabupaten Jepara. 

 

1.3. Rumusan Masalah  

Rumusan penelitian ini dibangun dari identifikasi permasalahan penelitian 

ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana kebutuhan buku ajar tematik berorientasi HOTS berbasis 

kearifan lokal Kabupaten Jepara bagi siswa kelas IV sekolah dasar pada 

tema Daerah Tempat Tinggalku? 

2. Bagaimana prosedur pengembangan buku ajar tematik berorientasi HOTS 

berbasis kearifan lokal Kabupaten Jepara bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar 

pada tema Daerah Tempat Tinggalku? 
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3. Bagaimana kelayakan buku ajar tematik berorientasi HOTS berbasis 

kearifan lokal Kabupaten Jepara bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar pada 

tema Daerah Tempat Tinggalku? 

4. Bagaimana kepraktisan buku ajar tematik berorientasi HOTS berbasis 

kearifan lokal Kabupaten Jepara bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar pada 

tema Daerah Tempat Tinggalku? 

5. Bagaimana efektivitas buku ajar tematik berorientasi HOTS berbasis 

kearifan lokal Kabupaten Jepara bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar pada 

tema Daerah Tempat Tinggalku? 

 

1.4. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Atas latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1 Mengetahui kebutuhan buku ajar tematik berorientasi HOTS berbasis 

kearifan lokal Kabupaten Jepara bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar pada 

tema Daerah Tempat Tinggalku. 

2 Mendeskripsikan prosedur pengembangan buku ajar tematik berorientasi 

HOTS berbasis kearifan lokal Kabupaten Jepara bagi siswa kelas IV 

Sekolah Dasar pada tema Daerah Tempat Tinggalku. 

3 Mengetahui kelayakan buku ajar tematik berorientasi HOTS berbasis 

kearifan lokal Kabupaten Jepara bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar pada 

tema Daerah Tempat Tinggalku. 

4 Mengetahui kepraktisan buku ajar tematik berorientasi HOTS berbasis 

kearifan lokal Kabupaten Jepara bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar pada 

tema Daerah Tempat Tinggalku. 

5 Mengetahui efektivitas buku ajar tematik berorientasi HOTS berbasis 

kearifan lokal Kabupaten Jepara bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar pada 

tema Daerah Tempat Tinggalku. 
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1.5. Manfaat Penelitian dan Pengembangan 

Hasil penelitian dan pengembangan buku ajar ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai bahan kajian lebih lanjut mengenai pembelajaran tematik berbasis 

kearifan lokal dan berorientasi  HOTS. 

b. Menjadi bahan acuan dalam penyusunan rancangan buku ajar dengan model 

pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal berorientasi HOTS, sehingga 

dapat memberikan manfaat bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

tematik.  

2. Manfaat Praktis 

a. Memperoleh gambaran dan informasi yang jelas mengenai penggunaan 

buku ajar tematik berorientasi HOTS berbasis kearifan lokal pada sekolah 

dasar di Kabupaten Jepara.  

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi dinas pendidikan di 

Kabupaten Jepara dalam merancang kurikulum yang terintegrasi dengan 

kearifan lokal dan berorientasi HOTS. 

c. Dihasilkan sebuah buku ajar tematik berorientasi HOTS berbasis kearifan 

lokal untuk siswa kelas IV sekolah dasar, khususnya di wilayah Kabupaten 

Jepara. 

d. Mendukung pelestarian budaya dan adat istiadat yang menjadi identitas 

kearifan lokal Kabupaten Jepara. 

e. Menambah pengetahuan siswa mengenai budaya dan fenomena yang ada di 

Kabupaten Jepara. 

f. Untuk langkah lebih lanjut, buku ajar berorientasi HOTS berbasis kearifan 

lokal diharapkan dapat digunakan sebagai buku pendamping bagi siswa 

kelas IV sekolah dasar  di Kabupaten Jepara. 

 

1.6. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah buku ajar tematik. Buku ajar ini disusun untuk membantu guru kelas IV 
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khususnya di Kabupaten Jepara dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan pada tema “Daerah Tempat Tinggalku”. 

1. Buku ajar tematik yang dikembangkan berupa buku siswa yang digunakan 

untuk membantu guru mengajar dengan metode dan kegiatan menarik yang 

terintegrasi dengan kearifan lokal Kabupaten Jepara dan berorientasi HOTS. 

2. Buku ajar tematik yang dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada 

Kurikulum 2013. 

a. Kearifan lokal Kabupaten Jepara berupa tokoh-tokoh bersejarah, 

kesenian dan budaya daerah, mata pencaharian dan industri, lingkungan 

alam, dan tarian khas dan lagu daerah.  

b. Kearifan lokal Kabupaten Jepara akan diintegrasikan dengan beberapa 

muatan pelajaran yang relevan yaitu : Bahasa Indonesia dan IPS. 

3. Buku ajar tematik yang dikembangkan terdiri dari komponen-komponen 

sebagai berikut: 

Bagian Pendahuluan: 

1. Petunjuk bagi siswa kelas IV SD dalam menggunakan buku ajar 

tematik berorientasi HOTS berbasis kearifan lokal Kabupaten Jepara. 

2. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: SKL, kompetensi inti, 

kompetensi dasar dan Indikator pembelajaran. 

3. Informasi pendukung berupa media / alat bantu dan sumber belajar. 

4. Petunjuk kerja: berupa langkah-langkah prosedural cara pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang dirancang dengan kegiatan menarik seperti 

mengamati, membaca, berdiskusi, mencoba, menulis, bercerita, 

berkresasi, dan berlatih. 

Bagian Inti: 

1. Isi materi pembelajaran 

a. Disesuaikan dengan KI dan KD tema “Daerah Tempat Tinggalku” 

b. Akurat 

c. Mutakhir 
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d. Menumbuhkan karakter mencintai budaya lokal daerah tempat 

tinggal siswa 

e. Bahasa lugas, komunikatif, interaktif dan sesuai perkembangan 

siswa. 

2. Kegiatan belajar: 

a. Judul, memuat judul bab, materi, dan pemetaan KD.  

b. Mari menganalisis, berisi pertanyaan atau pernyataan yang harus 

dianalisis dan dicari jawaban oleh siswa. 

c. Mari mengevaluasi, memuat soal latihan HOTS untuk mereview 

materi yang telah dipelajari oleh siswa.  

d. Mari mencipta, berisi tentang lembar kerja siswa dimana siswa 

harus menghasilkan sebuah karya.  

e. Soal evaluasi, berisi lembar koreksi diri tentang pelajaran yang 

telah dipelajari oleh siswa. 

Bagian Penutup: 

1. Dafar pustaka 

2. Biografi penulis 

 

4. Deskripsi tampilan buku ajar tematik sebagai berikut: 

a. Organisasi: (1) peta konsep ditampilkan dengan menggambarkan 

pengintegrasian beberapa muatan pelajaran, (2) pengorganisasian isi 

materi pembelajaran dengan urutan dalam susunan yang sistematis untuk 

memberikan kemudahan bagi siswa, (3) penyusunan dan penempatan 

naskah, gambar dan ilustrasi sedemikian rupa sehingga memudahkan 

siswa, (4) siswa dapat lebih mudah memahami kegiatan belajar dan 

uraian materi. 

b. Daya tarik: (1) pada bagian sampul (cover) depan digunakan warna dan 

gambar (ilustrasi), serta adanya keserasian bentuk dan ukuran huruf, (2) 

bagian isi buku ajar diberikan rangsangan berupa gambar-gambar 

konkret, huruf dicetak tebal, miring, warna yang sesuai dan menarik, (3) 

untuk memotivasi siswa dalam menyelesaikan tugas, kegiatan belajar, 
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latihan dan tugas dibuat lebih menarik. Buku ajar berisi materi tematik 

sesuai kompetensi dasar tema 8 dengan penambahan topik kearifan lokal 

Kabupaten Jepara, seperti Pesta Lomban, Budaya Baratan, Tarian asli 

Jepara, serta bacaan tentang peristiwa alam yang terjadi di Kabupaten 

Jepara. 

c. Bentuk huruf: (1) bentuk dan ukuran huruf dipilih sesuai dengan 

karakteristik siswa dan lebih mudah dibaca. Jenis huruf Comic Sans 

ukuran 12 digunakan dalam buku ajar tematik ini (2) judul dan isi naskah 

menggunakan perbandingan huruf yang berbeda. 

 

1.7. Asumsi dan Keterbatasan 

1. Asumsi Pengembangan  

Asumsi dalam penelitian pengembangan ini meliputi: 

a. Model pelajaran yang digunakan adalah pembelajaran tematik.  

b. Tema dan subtema yang digunakan adalah Tema 8 “Daerah Tempat 

Tinggalku”  untuk siswa kelas IV SD 

c. Buku ajar hanya digunakan di Kabupaten Jepara.  

d. Dosen pembimbing memahami standar mutu perangkat pembelajaran 

yang baik.  

e. Pemahaman ahli media serta guru diasumsikan sama terkait kualitas 

perangkat pembelajaran tematik untuk kelas IV Sekolah Dasar yang 

baik. 

2. Keterbatasan Pengembangan  

Keterbatasan peneliti terhadap pengembangan buku ajar ini adalah :  

a. Buku ajar tematik ini hanya digunakan untuk sekolah yang menerapkan  

Kurikulum 2013.  

b. Buku siswa tidak diproduksi secara masal, karena penelitian 

pengembangan ini hanya menggunakan 8 langkah pengembangan, 

tidak sampai pada produksi buku secara masal. 
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1.8. Definisi Istilah 

1.  Buku ajar adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang 

merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang tertentu 

untuk mencapai tujuan pengajaran yang dilengkapi dengan sarana-sarana 

pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh siswa (Rosita, dkk, 2019: 

4). 

2.  Kearifan lokal pada dasarnya adalah nilai-nilai kebaikan dari budaya lokal 

dan sudah mendapat pengakuan oleh mayoritas masyarakat tentang 

kebaikannya. Kearifan lokal atau keunggulan lokal adalah segala sesuatu 

yang menjadi ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, 

teknologi informasi, komunikasi, ekolago, dan sebagainya (Wafiqni & 

Nurani, 2018: 257). 

3.  Higher Order Thinking Skills (HOTS) merupakan kemampuan untuk 

menghubungkan, memanipulasi, dan mengubah pengetahuan serta 

pengalaman yang sudah dimiliki secara kritis dan kreatif dalam menentukan 

keputusan untuk menyelesaikan masalah pada situasi baru (Dinni, 2018: 

170). 

4. Hasil belajar ialah hasil yang diperoleh siswa didalam bidang studi tertentu 

dengan memakai tes standar menjadi alat tolok ukur kesuksesan belajar 

seorang siswa. Hasil belajar murid dimaknai sebagai hasil yang didapatkan 

murid sesudah menyelesaikan sebuah paket belajar tertentu, yang bisa 

dibagai dalam bermacam bentuk lewat proses evaluasi (Sa’diyah & Rosy, 

2021:555). 

 

 


