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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori  

1. Perkembangan Anak Sekolah Dasar Kelas Tinggi 

Proses kehidupan seseorang pasti akan terjadi proses pertumbuhan dan 

perkembangan. Proses pertumbuhan adalah perubahan bentuk pertumbuhan dapat 

diukur dan dinyatakan secara kuantitatif sedangkan proses perkembangan disebut 

sebagai proses perubahan seorang individu. Sehingga dapat diartikan bahwa 

perkembangan adalah proses perubahan seseorang secara kualitatif yang mengacu pada 

kualitas seluruh organ jasmaniah atau penekanan arti perkembangan menekankan pada 

penyempurnaan kemampuan organ fisiologis. Proses perkembangan ini terjadi mulai 

dari seorang anak yang lahir dari rahim ibunya sampai anak tersebut mengalami masa 

dewasa sesungguhnya. 

Proses perkembangan seorang anak terbagi menjadi beberapa tahap. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat dari seorang ahli yunani Aristoteles yang membagi masa 

perkembangan anak atas tiga tahap, yaitu: masa kanak-kanak (0-7 tahun), masa anak 

(7-14 tahun), masa remaja (14-21 tahun). Sedangkan menurut Jean Jacques Rousseau 

seorang filosofi dan negarawan Perancis juga mengemukakan bahwa tahap 

perkembangan anak terbagi menjadi empat tahap perkembangan, yaitu masa bayi (0-2 

tahun), masa kanak-kanak (2-12 tahun), masa remaja (12-15 tahun), dan masa remaja 

sesungguhnya (15-22 tahun) (Sukmadinata, 2009:117) 
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Sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan sumber 

daya manusia yang bermutu. Melalui sekolah dasar ini seorang anak belajar untuk 

mengetahui dan membangun keahliannya serta membangun karakteristik mereka 

sebagai bekal menuju kedewasaan. Menurut (Berns, 2004) mengemukakan bahwa 

”The school function as a socializing agent by providing the intellectual and social 

experiences from which children develop the skill, knowledge, interest, and attitudes 

that characterize them as individuals and that shape their abilities to perform adult 

roles” yang artinya sekolah berfungsi sebagai agen sosialisasi dengan memberikan 

pengalaman intelektual dan sosial dimana anak-anak mengembangkan keterampilan, 

pengetahuan, minat, dan sikap yang menjadi ciri individu yang membentuk 

kemampuan individu untuk melakukan peran orang dewasa. Dengan kata lain sekolah 

tidak hanya sebagai tempat belajar seorang anak tetapi juga sebagai tempat 

bersosialisasi untuk anak tersebut. 

Secara umum tingkatan kelas di sekolah dasar dibagi menjadi dua tingkatan yaitu,  

kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah terdiri dari kelas satu, dua, dan tiga, 

sedangkan kelas-kelas tinggi sekolah dasar yang terdiri dari kelas empat, lima, dan 

enam (Supandi, 1992:44). Adapun karena kelas 4 SD merupakan kelas tinggi untuk 

itu pembahasan karakteristik akan lebih mengacu pada kelas tinggi. Berikut ini ciri-

ciri sifat anak pada masa kelas tinggi di sekolah dasar yaitu :  

a. Adanya minat terhadap kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini anak kelas tinggi 

sudah memiliki minat terhadap yang sedang terjadi dilingkungan sekitarnya. 

b. Sangat realistik, ingin tahu, dan ingin belajar. Pada tahap ini anak kelas tinggi 

sudah mampu berfikir secara realistik dan rasa ingin tahuny terhadap suatu hal 

meningkat menyebabkan keinginan untuk belajar juga meningkat. 

c. Menjelang akhir masa ini terdapat minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran 

khusus. Sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang-

orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi 

keinginannya. Setelah kira-kira-kira umur 11 tahun pada umumnya anak 

menghadapi tugas-tugasnya dengan baik dan berusaha menyelesaikannya 

sendiri  
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d. Pada masa ini anak memandang nilai (angka rapor) sebagai hal yang baik 

mengenai prestasi sekolah.  

e. Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk 

bermain bersama-sama. Di dalam permainan ini biasanya anak tidak lagi terikat 

kepada aturan permainan yang tradisional melainkan mereka membuat 

peraturan sendiri.   

 

2. Konsep Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikelas. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat dari National Center For Vocation Education Research, yang 

mengemukakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran dikelas 

(Prastowo, 2014:138). Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tak 

tertulis. Sedangkan Menurut Pannen (2001) mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah 

bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan 

guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari beberapa pandangan mengenai 

pengertian bahan ajar tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan 

segala bentuk bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis 

dengan tujuan untuk membantu guru didalam proses pembelajaran. Misalnya buku 

pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket, bahan ajar audio, bahan ajar 

interaktif dan sebagainya.  
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b. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Terdapat  beberapa kelompok jenis-jenis bahan ajar, yaitu bahan ajar cetak, bahan 

ajar dengar, bahan ajar pandang dengar dan bahan ajar interaktif. Berikut ini adalah 

penjabaran jenis-jenis bahan ajar menurut Majid (2009:175-183), yang 

mengelompokkan bahan ajar kedalam 4 jenis yaitu: 

1) Bahan Ajar Cetak yaitu bahan cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk 

seperti handout, buku, Lembar kegiatan Siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto 

(gambar) dan model (maket). Atau dapat dikatakan bahwa bahan ajar cetak 

adalah bahan ajar yang bisa dicetak baik itu dikertas ataupun dicetak ditempat 

lain. 

2) Bahan Ajar Dengar (Audio) yaitu bahan ajar dengar (audio) dapat berupa kaset, 

radio, piringan hitam dan compact disk audio. Bahan ajar audio dapat 

menampilkan pesan yang memotivasi. Atau bahan ajar dengar merupakan 

bahan ajar yang digunakan siswa dengan cara didengar atau berupa audio. 

3) Bahan Ajar Pandang Dengar (Audio Visual) yaitu bahan ajar pandang dengar 

dapat berupa video compact disk dan film. Menurut Majid (2009:180), program 

video/film biasanya disebut sebagai alat bantu pandang dengar (audio visual 

aids/audio visual media). Atau bahan ajar pandang dengar merupakan bahan 

ajar yang dapat didengar dan dilihat baik itu melalui film ataupun video. 

4) Bahan Ajar Interaktif yaitu bahan ajar hasil kombinasi media. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Guidelines for Bibliographic Description of Interactive 

Multimedia (Majid, 2009:181), yang mengemukakan bahwa multimedia 

interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik, 

gambar, aimasi, dan video) yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk 

mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi.  

 

c. Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Dalam proses pengembangan bahan ajar, tentunya harus mengikuti prinsip-prinsip 

bahan ajar itu sendiri. Adapun menurut Amri dan Ahmadi (2010:189) prinsip 

pengembangan bahan ajar dapat dijabarkan sebagai berikut :  

1) Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongkret untuk 

memahami yang abstrak. Maksudnya adalah bahan ajar ini dibuat dengan 
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prinsip agar yang sulit dapat dipahami dengan mudah dan yang abstrak dibuat 

berbentuk kongkrit. 

2) Pengulangan akan memperkuat pemahaman. Pengulangan di sini maksudnya 

adalah dengan adanya pengulangan menggunakan bahan ajar maka dapat 

memperkuat pemahaman materi siswa. 

3) Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta 

didik. Dengan adanya umpan balik siswa akan memiliki penguatan pemahaman 

yang positif. 

4) Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

belajar. Dengan adanya motivasi belajar ini siswa akan terdorong untuk meraih 

keberhasilan belajar. 

5) Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan 

mencapai ketinggian tertentu. Artinya adalah setiap belajar memiliki proses 

yang akan dilakukan 

6) Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus 

mencapai tujuan. Dengan adanya hasil yang dicapai siswa maka akan 

mendorong siswa untuk belajar mencapai hal baru yang siswa inginkan.  

 

d. Langkah-langkah Pemilihan Bahan Ajar 

Dalam memilih bahan ajar yang baik dan dapat digunakan oleh siswa, tentunya 

yang harus diperhatikan adalah langkah-langkah pemilihan bahan ajar itu sendiri. 

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

Nasional (2006), adapun langkah-langkah pemilihan bahan ajar dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

1) Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Hal paling utama dalam memilih bahan ajar adalah 

mengidentifikasi kesesuaian SK dan KD yang digunakan dalam proses belajar. 

2) Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Maksudnya adalah setelah 

mengidentifikasi SK dan KD selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis-jenis 

materi pembelajaran yang ada pada bahan ajar. 

3) Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kesesuaian antara SK, KD dan jenis 

materi yang ada pada bahan ajar 

4) Memilih sumber bahan ajar. Setelah SK, KD dan materi pembelajaran sesuai, 

selanjutnya adalah memilih sumber bahan ajar yang terdapat pada bahan ajar 

tersebut. 

e. Langkah-langkah Pembuatan Bahan Ajar 
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Langkah-langkah pokok dalam membuat bahan ajar meliputi beberapa aspek 

sebagai berikut: Proses awal menyusun bahan ajar ini terdiri dari 3 proses yaitu: 

1) Analisis kurikulum. Terdapat lima langkah dalam menganalisis kurikulum ini, 

yaitu: Pertama, standar kompetensi, yakni kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester. Standar kompetensi 

terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan 

berlaku secara nasional. Kedua, kompetensi dasar, yakni sejumlah kemampuan 

yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan 

untuk menyusun indikator kompetensi. Untuk pembuatan bahan ajar, maka dalam 

hal ini perlu mengidentifikasi kompetensi dasar yang diharapkan bisa dikuasai oleh 

peserta didik. Ketiga,indicator ketercapaian hasil belajar. Indikator adalah rumusan 

kompetensi yang spesifik, yang dapat dijadikan acuan kriteria penilaian dalam 

menentukan kompeten tidaknya seseorang. Setelah menganalisis kompetensi dasar, 

maka indikator adalah hal berikutnya yang mesti dianalisis. Hasil analisis indicator 

ini nantinya dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat bahan ajar. Keempat, 

materi pokok, yakni sejumlah informasi utama, pengetahuan, keterampilan, atau 

nilai yang disusun sedemikian rupa oleh pendidik agar peserta didik menguasai 

kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pokok adalah objek analisis berikutnya 

yang hasil analisisny dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat bahan ajar. 

Kelima, pengalaman belajar, yakni suatu aktivitas yang didesain oleh pendidik 

supaya dilakukan oleh para peserta didik agar mereka menguasai kompetensi yang 
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telah ditentukan melalui kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan. Jadi, 

pengalaman belajar haruslah disusun secara jelas dan operasional, sehingga 

langsung bisa dipraktikan dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Menganalisis sumber belajar. Kriteria analisis terhadap sumber belajar dilakukan 

berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. 

Caranya adalah dengan menginventarisasi ketersedian sumber belajar yang 

dikaitkan dengan kebutuhan. 

3) Memilih dan menentukan bahan ajar. Langkah ketiga ini bertujuan memenuhi salah 

satu criteria bahwa bahan ajar harus menarik dan dapat membantu peserta didik 

untuk mencapai kompetensi. Karena pertimbangan tersebut, maka langkah-langkah 

yang hendaknya dilakukan antara lain menentukan dan membuat bahan ajar yang 

seusia dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kompetensi dasar yang akan diraih 

oleh peserta didik; serta menetapkan jenis dan bentuk bahan ajar berdasarkan 

analisis kurikulum dan analisis sumber bahan. Berkaitan dengan pemilihan bahan 

ajar, ada tiga prindip yang dapat dijadikan pedoman. Pertama, prinsip relevansi. 

Maksudnya, bahan ajar yang dipilih hendaknya ada relasi dengan pencapaian 

standar kompetensi maupun kompetensi dasar, Kedua,  prinsip konsisten. 

Maksudnya, bahan ajar yang dipilih memiliki nilai keajegan. Jadi, antara 

kompetensi dasar yang mesti dikuasai peserta didik dengan bahan ajar yang 

disediakan memiliki keselarasan dan kesamaan. Ketiga, prinsip kecukupan. 

Maksudnya, ketika memilih bahan ajar, hendaknya dicari yang memadai untuk 

membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. 

3. Buku Pendamping 
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a. Konsep buku 

Buku merupakan salah satu bahan ajar yang memiliki peranan penting dalam proses 

belajar seorang peserta didik. Menurut (Prastowo, 2014: 148-149), Buku merupakan 

bahan ajar yang berbasis cetak. Bahan cetak (printed) adalah sejumlah bahan yang 

disiapkan dalam kertas, yang berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau 

penyampaian informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa buku merupakan bahan cetak 

yang tertulis secara sistematis dan dijilid yang berisi informasi dan berbagai cakupan 

materi dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai sumber 

belajar. 

b. Buku Pendamping/Buku Suplemen/Buku Pengayaaan 

Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan nomor 2 tahun 2008 

pasal 6 (2) yang menyatakan bahwa “selain buku teks pelajaran, pendidik dapat 

menggunakan buku panduan pendidik, buku penyayaan, dan buku referensi dalam 

pembelajaran. Uraian ini diperkuat oleh ayat (3) yang menyatakan “untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan peserta didik, pendidik dapat menganjurkan peserta didik 

untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi. Dalam hal ini buku pengayaan 

dapat disebut juga buku pendamping atau buku suplemen. 

Buku pendamping/buku suplemen/buku pengayaan adalah bahan ajar yang 

berfungsi sebagai pendamping, tambahan atau melengkapi bahan ajar yang sudah ada, 

yang disiapkan dalam bentuk cetak berfungsi sebagai pendamping penyampaian 

informasi didalam proses pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa buku 
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pendamping merupakan buku yang berfungsi sebagai pendamping atau pelengkap 

informasi untuk memperkaya informasi siswa dalam proses pembelajaran.  

Buku pendamping atau buku suplemen berfungsi memberikan informasi tentang 

pokok bahasan tertentu yang ada dalam kurikulum secara luas dan/atau lebih dalam. 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, bahan ajar suplementer adalah bahan ajar 

yang tujuannya untuk memperkaya, menambah, ataupun memperdalam isi kurikulum. 

Oleh karena itu, buku pendamping atau buku suplemen merupakan  bahan ajar cetak 

yang dibuat sesuai dengan keperluan siswa, sehingga mudah dipelajari dan materinya 

berupa informasi yang dapat melengkapi buku paket yang digunakan guru disekolah. 

c. Perbedaan Buku teks Pelajaran dan Buku Pendamping/Buku Suplemen 

Ada beberapa perbedaan yang mencangkup buku teks dan buku pendamping salah 

satunya adalah kegunaan dari masing-masing. Penjabaran perbedaan antara buku teks 

pelajaran dengan buku pendamping atau buku suplemen adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2.1. Perbedaan Buku Teks dengan Buku Pendamping (Buku Suplemen) 

No Karakteristik Buku Teks Buku pendamping/Buku 

Suplemen 

1. Target Terdiri dari materi yang 

ditulis dan dipahami siswa 

dalam satuan pendidikan 

Menambah pengetahuan siswa 

dan guru dalam 

satuan pendidikan 

2. Kegunaan dalam 

satuan Pendidikan 

Sumber utama Bukan sumber utama, hanya 

pelengkap 

3. Kedudukan dalam 

satuan Pendidikan 

Wajib Bukan sebagai sumber utama, 

melainkan pendukung 

4. Kegunaan sebagai alat 

Pendukung 

Tinggi Tidak tinggi 
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5. Keterangan Penulisan Berkaitan dengan Kurikulum Tidak terkait dengan 

kurikulum (matapelajaran 

sains, kebutuhan hidup, 

perencanaan atau 

perkembangan zaman, 

pengalaman hidup 

6. Bantuan guru Wajib Tidak wajib 

7. Anatomi buku Berisi materi pelajaran yang 

lengkap. 

 

8. Pengguna Mayoritas siswa Tidak didominasi 

Siswa 

9. Tempat Penggunaan Kebanyakan di 

kelas/sekolah 

Tidak didominasi kelas/sekolah 

(rumah,ruang 

tunggu, tempat umum, dll) 

  Sumber: Depdiknas RI (2011) 

Berdasarkan tabel 2.1, menunjukkan bahwa buku suplemen/buku pendamping 

termasuk dalam buku non-teks dengan tujuan untuk menambah pengetahuan siswa dan 

guru. Sedangkan untuk kegunaan dan kedudukan buku pendamping dalam proses 

pembelajaran yaitu bukan sebagai sumber utama dalam proses belajar tetapi sebagai 

pendukung atau pelengkap buku pelajaran. Selain itu Buku pendamping juga dapat 

digunakan disekolah dan dirumah dan tidak wajib menggunakan bantuan guru.  

d. Langkah-langkah Membuat Buku Pendamping/Buku Suplemen 

Dalam penyusunan buku pendamping dalam proses pembelajaran yang harus 

diperhatikan tentunya harus berasal dari Kompetensi Dasar yang tertuang dalam 

kurikulum. Adapun Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penyusunan buku 

pendamping yaitu, sebagai berikut: 

1) Mempelajari kurikulum dengan cara menganalisisnya. Analisis kurikulum ini 

diperlukan untuk menyesuaikan antara SK, KD, Indikator dan Tujuan pembelajaran 

dan materi yang ada pada kurikulum. 
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2) Menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan KI-KD yang akan 

disediakan bukunya. Penentuan judul buku ini tentunya harus yang menarik dan 

sesuai dengan tema yang ada. 

3) Merancang outline buku agar isi buku lengkap dan mencakup seluruh aspek yang 

diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi. Outline ini berfungsi sebagai 

rancangan awal buku pendamping yang akan dibuat. 

4) Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan, mengupayakan untuk 

menggunakan referensi terkini dan relevan dengan bahan kajiannya. Referensi ini 

sebagai sumber terkini dalam penulisan. 

5) Menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat yang 

disesuaikan dengan usia dan pengalaman. Tentunya isi dalam buku pendamping 

yang ditulis penyajian kalimatnya harus disesuaikan dengan usia yang akan 

membacanya. 

6) Mengevaluasi/mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang. Jika ada 

kekurangan segera dilakukan penambahan. 

7) Memperbaiki tata tulis. Perbaikan ini diperlukan untuk menyempurnakan buku 

pendamping yang dibuat. 

8) Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi, misalnya 

buku, majalah, internet, dan jurnal hasil penelitian. 

Buku suplemen/buku pendamping merupakan bahan ajar berbasis cetak, karena itu 

dalam penyusunannya harus memperhatikan bahan ajar atau materi pembelajaran 

cetak. Adapun yang harus diperhatikan antara lain: 
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1) Konsisten. Dalam penyusunannya harus menggunakan konsisten format dari 

halaman ke halaman. Jarak spasi antar judul dan baris harus sama. Perbedaan spasi 

akan membuat cetakan menjadi tidak rapi. 

2) Format. Terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan, pertama, jika lebih 

banyak menggunakan paragrap panjang, akan lebih sesuai dibuat satu kolom. 

Kedua, isi yang berbeda harus dipisahkan dan dilabel secara visual. Ketiga, strategi 

pembelajaran yang berbeda sebaiknya dipisahkan dan diberi label secara visual. 

3) Organisasi. Teks harus disusun sedemikian rupa sehingga informasi mudah 

diperoleh. Selain itu, dapat pula digunakan kotak untuk memisahkan bagian-bagian 

teks 

4) Daya tarik. Perkenalan setiap bab atau bagian baru harus dengan cara yang berbeda. 

Dengan demikian dapat memotifasi siswa untuk terus membaca. 

5) Ukuran huruf. Ukuran huruf harus dipilih sesuai dengan siswa, pesan, dan 

lingkungan. Ukuran huruf yang baik untuk buku teks biasanya adalah 12 poin. 

6) Ruang (spasi) kosong. Gunakan ruang kosong tak berisi teks atau gambar untuk 

menambah kontras. Hal ini penting untuk membuat siswa beristirahat pada titik 

tertentu pada saat matanya bergerak menyusuri teks. 

e. Evaluasi Buku Pendamping/Buku Suplemen) 

Setelah selesai menulis bahan ajar, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah 

mengevaluasi bahan ajar tersebut. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui hal-hal 

yang harus diperbaiki dari bahan ajar yang telah dibuat. Teknik evaluasi bisa dilakukan 
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dengan beberapa cara, misalnya evaluasi kepada validator ataupun uji coba kepada 

siswa. Komponen evaluasi mencakup: 

1) Komponen kelayakan isi, meliputi: 

a) Kesesuaian dengan SK, KD 

b) Kesesuaian dengan perkembangan anak 

c) Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar 

d) Kebenaran substansi materi pemlajaran 

e) Manfaat untuk penambahan wawasan 

f) Kesesuaian dengan nilai moral, dan nilai sosial 

2) Komponen kelayakan kebahasaan, meliputi: 

a) Keterbacaan 

b) Kejelasan informasi 

c) Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

d) Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan singkat) 

3) Komponen kelayakan penyajian, meliputi: 

a) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai 

b) Urutan penyajian 

c) Pemberian motivasi dan daya tarik 

d) Kelengkapan informasi 

4) Komponen kelayakan kegrafikan, meliputi: 

a) Penggunaan font, jenis dan ukuran 

b) Lay Out dan tata letak 

c) Ilustrasi, gambar, foto dan video 
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d) Desain tampilan. (BNSP) 

4.  Konsep Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan kegiatan mengajar dengan memadukan materi 

beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut 

Prabowo (2002:2), bahwa pembelajaran terpadu (tematik) merupakan suatu proses 

pembelajaran dengan melibatkan atau mengaitkan mengkaitkan berbagai bidang studi. 

Sedangkan menurut Mulyasa (2013:170) pembelajaran tematik terpadu adalah 

pembelajaran yang diterapkan pada tingkatan pendidikan dasar yang menyuguhkan 

proses belajar berdasarkan tema untuk kemudian dikombinasikan dengan mata 

pelajaran lainnya. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang mengaitkan beberapa 

mata pelajaran dalam satu tema tertentu, pembelajaran ini dapat menjadikan proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

a. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik sendiri sebagai pembeda dengan 

pembelajaran yang lain. Berikut ini adalah karakteristik pembelajaran tematik menurut 

Majid (2014: 89-90) yaitu sebagai model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran 

tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 

1) Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student 

centered). Maksudnya adalah pembelajaran tematik dirancang sesuai dengan 
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kebutuhan siswa dan menempatkan siswa sebagai subyek belajar sedangkan 

guru hanya sebagai fasilitator. 

2) Memberikan pengalaman langsung. Maksudnya adalah rancangan 

pembelajarannya sesuai dengan yang ada dilingkungan siswa atau siswa 

dihadapkan pada hal-hal yang kongkrit atau nyata sehingga menumbuhkan 

pengalaman langsung siswa. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, 

pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran 

diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat dan berkaitan 

dengan kehidupan siswa. 

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik 

menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran. Dengan adanya pemisahan konsep ini, siswa akan mampu 

memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. 

5) Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru 

dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

yang lainny, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan 

lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. 

6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Konsep 

belajar sambl bermain dan menyenagkan ini sangat dibutuhkan siswa agar 

proses pembelajaran menjadi tidak kaku dan membosankan. 

 

 

b. Langkah-langkah Pengembangan Pembelajaran Tematik 

Hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran tematik 

adalah aspek perkembangan belajar, kebutuhan, kemampuan, sikap, maupun kondisi 

lingkungan siswa. Selain itu pemahaman tentang SK, KD, indikator, dan materi 

pembelajaran merupakan modal penting bagi pengembangan pembelajaran tematik. 

Berikut ini langkah-langkah dalam pengembangan pembelajaran tematik:  

Langkah 1     Langkah 2 

 

                                             Langkah 3  

 

Pahami dan diskusikan tema yang 

telah dipilih secara komprehensif 

Realisasikan ide dalam tema 

dengan kegiatan 

Kaitkan dan satukan kompetensi 

masing-masing bidang studi 

dengan tema 
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  Gambar 2.1 Langkah-langkah Pengembangan Pembelajaran Tematik 

 Langkah pertama memegang peranan penting sebab menjadi pijakan untuk 

langkah berikutnya. Sedangkan langkah kedua merupakan pengembangan tema dengan 

peluang kegiatan yang menyertainya. Ilustrasi langkah-langkah pengembangan 

pembelajaran tematik diatas dapat digunakan untuk memudahkan pemahaman 

terhadap pengembangan tema dengan kegiatannya. 

5. Pendidikan Karakter 

a. Konsep Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter, menurut Ratna Megawangi (2004: 95), pendidikan karakter 

adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka 

dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Defini lainnya 

dikemukakan oleh Fakry Gaffar (2010: 1) pendidikan karakter adalah sebuah proses 

tarnsformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian 

seseorang sehingga menjadi satu dalam prilaku kehidupan orang itu. Dalam definisi 

yang dikemukakan tersebut, ada tiga ide pikiran penting, yaitu: 1) proses transformasi 

nilai-nilai, 2) ditumbuhkembangkan dalam kepribadian, dan 3) menjadi satu dalam 

prilaku, sehingga dapat dikatakan pendidikan karakter merupakan usaha mendidik 

kepribadian seorang anak. 
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Penerapan pendidikan karakter tertuang dalam pendidikan nasional. Hal tersebut 

sesuai dengan Fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional menurut UUSPN No. 20 tahun 

2003 Bab 2 Pasal 3: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

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

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan adanya pendidikan 

karakter ini diharapkan peserta didik selain bercakap ilmu juga berahlak mulia. 

 

Dalam konteks pendidikan karakter, dapat dilihat bahwa kemampuan yang harus 

dikembangkan pada peserta didik melalui persekolahan adalah berbagai kemampuan 

yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berkebutuhan (tunduk patuh 

pada konsep ketuhanan) dan mengemban amanah sebagai pemimpin didunia. 

Kemampuan yang perlu dikembangkan pada peserta didik indonesia adalah 

kemampuan mengambi kepada Tuhan yang menciptakannya, kemapuan untuk menjadi 

dirinya sendiri, kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan makhluk 

lainnya, dan kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai wahana kemakmuran dan 

dan kesejahteraan bersama. Pendidikan karakter dalam setting sekolah memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan 

perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas 

sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan 
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2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah 

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Banyak nilai 

yang dapat menjadi prilaku/karakter dari berbagai pihak. Berikut ini adalah tabel 

penjabaran nilai-nilai karakter: 

Tabel 2.2 Nilai-nilai yang Dianggap Penting dalam Kehidupan Manusia Saat Ini 

Nilai yang terkait dengan diri 

sendiri 

Nilai yang terkait dengan 

orang/makhluk lain 

Nilai yang terkait dengan 

ketuhanan 

Jujur Senang membantu Ikhlas 

Kerja keras Toleransi Ikhsan 

Tegas Murah Senyum Iman 

Sabar Pemurah Takwa 

Ulet Kooperatif/mampu bekerja 

sama 

Dan sebagainya 

Ceria Komunikatif  

Teguh Amar maruf (menyeru 

kebaikan) 

Terbuka Nahi Mungkar (mencegah 

kemungkaran) 

Visioner Peduli (manusia, alam) 

Mandiri Adil 

Tegar Dan sebagainya 

Pemberani 

Reflektif 

Tanggung jawab 

Disiplin 

Dan sebagainya 

  Sumber: Kesuma, (2012:89) 

Untuk mengembangkan pendidikan karakter dalam sekolah, sekolah perlu 

mengembangkan sejumlah nilai yang dianggap penting untuk dimiliki.  

  Gambar 2.2 Karakter sebagai poros pendidikan 
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    Sumber: Mendikbud (2017) 

 Menurut Kemendikbud (2017), 5 nilai utama karakter yang menjadi prioritas 

pada Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah sebagai berikut: 

1) Religius. Artinya Peserta didik dapat menjadi seseorang yang religious taat 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2) Nasionalis. Artinya peserta didik harus memiliki jiwa nasionalis yang tinggi 

terhadap bangsa dan Negara. 

3) Mandiri. Artinya peserta didik harus dapat mandiri dalam berbagai hal. 

4) Integritas. Artinya setiap peserta didik diharapkan memiliki interitas yang 

tinggi dalam berbagai hal. 

5) Gotong Royong. Artinya setiap peserta didik memiliki harus memiliki sikap 

gotong royong dan peduli terhadap sesama. 

 

 

 

6. Buku Pendamping Berbasis Pendidikan Karakter Siswa Kelas 4 SD 

a. Pengertian Buku Pendamping dan Pendidikan Karakter 

Buku pendamping merupakan buku yang berfungsi sebagai pendamping atau 

pelengkap informasi untuk memperkaya informasi siswa dalam proses pembelajaran. 
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Sedangkan pendidikan karakter merupakan usaha mendidik kepribadian seorang anak. 

Sehingga Berdasarkan pengertian buku pendamping dan pendidikan karakter diatas, 

disimpulkan bahwa buku pendamping dan pendidikan karakter sangat diperlukan siswa 

didalam proses belajarnya. Buku pendamping ini berfungsi sebagai sumber materi 

pelajaran untuk siswa sedangkan pendidikan karakter sebagai sumber usaha mendidik 

kepribadian dalam kehidupan siswa.  

Paduan antara buku pendamping dan pendidikan karakter ini sangat diperlukan 

siswa sebagai sumber belajarnya. Sehingga itu perlu dikembangkan buku pendamping 

yang berbasis pendidikan karakter dengan tujuan agar siswa selain belajar maeri 

pelajara juga belajar tentang berpendidikan karakter. Buku pendamping berbasis 

pendidikan karakter ini dibuat berdasarkan tema 6 (Indahnya Negeriku) subtema 1 

(Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan) pembelajaran1-6.  

b. KD, Indikator dan MateriTema 8 (Lingkungan Tempat Tinggalku) subtema 1 

(Daerah Tempat Tinggalku) pembelajaran1-3. 

 

 

 

 

Tabel 2.3 KD, Indikator dan Materi Tema 8 Kelas 4 SD 
Pembelajaran 1 

Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Bahasa 

Indonesia 

3.9 Mencermati tokoh-

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi. 

4.9 Menyampaikan hasil 

identifikasi tokoh-

3.9.1 Mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh 

yang ada pada teks cerita fiksi 

4.9.1 Mampu menceritakan kembali teks fiksi 

dengan artikulasi jelas, ekspresif, 

intonasi tepat, dan penuh percaya diri 

Tokoh-

tokoh pada 

teks cerita  

fiksi 
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tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi secara 

lisan, tulis, dan visual 

4.9.2 Mampu menjelaskan pengertian dan 

ciri-ciri teks fiksi 

 

IPA 3.4Menghubungkan gaya 

dengan gerak pada 

peristiwa di 

lingkungan sekitar. 

4.4 Menyajikan hasil 

percobaan tentang 

hubungan antara gaya 

dan gerak. 

3.4.1 Mampu menjelaskan pengertian gaya 

dan gerak dengan benar melalui 

peristiwa di lingkungan sekitar 

3.4.2 Mampu menjelaskan perbedaan gaya 

dan gerak 

4.4.1 Mampu melakukan percobaan tentang 

hubungan antara gaya dan gerak 

4.4.2 Mampu menulis laporan terhadap hasil 

percobaan yang telah dilakukan 

 

Gaya dan 

Gerak 

Pembelajaran 2 

Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 

IPA 3.4 Menghubungkan gaya 

dengan gerak pada 

peristiwa di 

lingkungan sekitar. 

4.4Menyajikan hasil 

percobaan tentang 

hubungan antara gaya 

dan gerak. 

3.4.1Mampu mengetahui contoh perubahan 

gerak akibat gaya dalam kehidupan 

sehari-hari 

4.4.1 Mampu menyajikan hasil percobaan 

tentang gaya dan gerak dengan benar 

Gaya dan 

Gerak 

Bahasa 

Indonesia 

3.9 Mencermati tokoh-

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi. 

4.9 Menyampaikan hasil 

identifikasi tokoh-

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi secara 

lisan, tulis, dan visual. 

3.9.1 Mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh 

dalam cerita fiksi 

3.9.2 Mampu menceritakan kembali tokoh 

dalam cerita fiksi dengan benar 

4.9.1 Mengetahui jenis-jenis teks fiksi dan 

menyebutkan contoh dari masing-

masing cerita fiksi. 

4.9.2 Mampu membaca teks cerita fiksi dan 

menjelaskan jenis teks cerita fiksi 

yang dibaca. 

Tokoh 

cerita teks 

fiksi dan 

jenis-jenis 

teks fiksi 

SBDP 3.2 Mengetahui tanda 

tempo dan tinggi 

rendah nada. 

4.2 Menyanyikan lagu 

dengan memperhatikan 

tempo dan tinggi 

rendah nada 

3.2.1 Mampu menyanyikan lagu daerah 

dengan tempo dan tinggi rendah nada 

dengan benar 

3.2.1 Mampu mengidentifikasi tinggi rendah 

nada pada lagu 

Tempo dan 

tinggi 

rendah 

nada 

 

Pembelajaran 3 

Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 

PPKn 3.3 Menjelaskan manfaat 

keberagaman karakteristik 

individu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.3 Mengemukakan manfaat 

keberagaman karakteristik 

3.3.1 Mampu menjelaskan 

karakteristik individu dalam 

keluarga 

4.3.1 Mampu mengemukakan 

cirri fisik dalam keluarganya dan 

Keberagaman 

suku bangsa, 

social, dan 

budaya 
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individu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

dapat menjelaskan karakteristik 

individu dalam keluarganya. 

Bahasa 

Indonesia 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi. 

4.9 Menyampaikan hasil 

identifikasi tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi secara 

lisan, tulis, dan visual. 

3.9.1 Mampu mengidentifiksasi 

pengertian tokoh-tokoh dan 

peranannya pada teks fiksi 

4.9.1 Mampu menjelaskan nilai-

nilai dan pesan moral pada 

teks fiksi 

 

Mengidentifi

kasi tokoh-

tokoh fiksi 

beserta 

perananya 

dan nilai-nilai 

pesan moral 

pada teks fiksi 

IPS 3.3 Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan hubungannya 

dengan berbagai bidang 

pekerjaan serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta 

kehidupan sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai 

provinsi. 

3.3.1 Mampu mengidentifikasi 

mata pencaharian dan jenis 

pekerjaan penduduk sesuai 

daerah tempat tinggal 

3.3.2 Mampu menjelaskan 

hubungan keadaan alam 

dengan mata pencaharian 

penduduk dilingkungan 

sekitar 

4.3.1 Mampu menjelaskan 

pengaruh lingkungan 

terhadap mata pencaharaian, 

dan pengaruh lingkungan 

terhadap pekerjaan dan 

perbedaan pekerjaan disetiap 

daerah. 

Kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya 

dengan 

pekerjaan 

Lanjutan tabel 2.3 Sumber : Buku Guru Tematik Terpadu K13, Hal 4-44 

B. Penelitian yang Relevan/Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang merupakan acuan sebagai 

pembanding terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini tiga penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan yaitu: 

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Witasari (2016) dengan judul 

“Pengembangan Buku Suplemen Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia Untuk siswa 

Kelas 3 Semester 1 di SD Negeri Somokaton 1”. Penelitian ini menghasilkan buku 

suplemen muatan pelajaran bahasa indonesia yang mengacu pada kurikulum KTSP dan 

kurikulum KBK. Prosedur pengembangan yang dilakukan penelitian ini yaitu dengan 

memodifikasi antara model pengembangan Jerold E Kemp dan langkah-langkah 
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pengembangan Borg and Gall. Penelitian ini menghasilkan 4,1 dan 4,19 dengan 

kategori baik skor hasil validasi guru SD di SDN Somokaton 1.  

Witasari (2016) menunjukkan bahwa ada beberapa perbedaan antara lain yaitu, 

penelitian pengembangannya hanya menghasilkan produk berupa buku suplemen 

bermuatan Bahasa Indonesia. Sedangkan yang dilakukan peneliti adalah 

menitikberatkan pada menghasilkan produk buku pendamping yang bertema dan 

berbasis pendidikan karakter. Penelitian yang dilakukan oleh Witasari (2016) 

kesamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada bahan ajar yang 

digunakan yaitu sama-sama menggunakan bahan ajar buku pendamping/buku 

suplemen/buku pengayaan untuk dikembangkan menjadi produk. 

Penelitian lain dilakukan oleh Palupi (2014) dengan judul “Pengembangan 

Buku Pengayaan IPA Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Siswa Kelas III 

Sekolah Dasar”. Penelitian ini menghasilkan buku pengayaan IPA untuk kelas III 

Sekolah Dasar yang layak digunakan di dalam proses pembelajaran. Hal tersebut 

terlihat dari hasil validasi atau penilaian oleh ahli bahan ajar dan ahli materi yang 

menyatakan bahan ajar sudah layak atau valid untuk digunakan. Selain itu uji coba 

yang dilakukan pada kelompok kecil di SD Muhammadiyah 9 Malang dan kelompok 

besar di SDN Landungsari 1 menyatakan bahwa bahan ajar sangat menarik dan sangat 

valid atau layak digunakan.  

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Palupi (2014) dengan yang akan 

dilakukan peneliti adalah penelitian pengembangan oleh Palupi (2014) hanya 

menghasilkan buku pengayaan IPA saja, dengan tujuan untuk meningkatkan 
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kemampuan kognitif siswa, Sedangkan yang dilakukan peneliti adalah menitikberatkan 

pada menghasilkan produk buku pendamping yang bertema dan berbasis pendidikan 

karakter. Untuk persamaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan 

Palupi (2014)  adalah pada bahan ajar yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan 

bahan ajar buku pendamping/buku suplemen/buku pengayaan untuk dikembangkan 

menjadi produk. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) dengan judul 

“Pengembangan Media Buku Besar Big Book Cerita Berkuis (Cerkis) Pada 

Pembelajaran Tematik Bagi siswa kelas 1 Sekolah Dasar. Penelitian ini menghasilkan 

media buku besar big book cerita berkuis (cerkis) dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan berdasarkan hasil penilaian ahli media pembelajaran sebesar 91%, ahli 

materi tematik sebesar 92,85%, dan ahli pembelajaran tematik SD sebesar 94,2%. 

Selain itu berdasarkan uji coba yang dilakukan pada kelompok kecil dengan hasil 

93,33% dan uji coba kelompok besar  dengan hasil sebesar 97,66%.  Berdasarkan hasil 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa produk media buku Buku besar Big Book 

Cerita Berkuis (Cerkis) sangat valid dan layak untuk digunakan.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) dengan peneliti adalah 

penelitian pengembangan Pratiwi (2015)  hanya menghasilkan produk media buku 

Buku besar Big Book Cerita Berkuis (Cerkis) saja. Sedangkan yang dilakukan peneliti 

adalah menitikberatkan pada menghasilkan produk buku pendamping yang bertema 

dan berbasis pendidikan karakter. Adapun persamaannya oleh Pratiwi (2015) Untuk 

kesamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada bahan ajar yang 
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digunakan yaitu sama-sama menggunakan bahan ajar buku pendamping/buku 

suplemen/buku pengayaan untuk dikembangkan menjadi produk dan sama-sama 

menitikberatkan pada pembelajaran bertema atau tematik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

Kondisi Lapangan 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara di SD Muhammadiyah 08 

DAU Malang menunjukkan bahwa 

untuk tema 8 buku yang digunakan 

siswa masih bersumber dari guru saja 

dan siswa masih belum diberikan 

buku pegangan karena guru masih 

menunggu pengiriman buku yang 

sudah dipesan. Untuk Pendidikan 

karakter guru hanya menggunakan 

yang ada di buku saja. 

Kondisi Ideal 

Adanya inovasi dalam 

pembuatan bahan ajar buku 

pendamping terbaru yang 

dapat digunakan siswa 

dalam proses pembelajaran 

sehinggas suasana belajar 

menjadi menarik dan 

menyenangkan 

Perencanaan pengembangan desain bahan 
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 Gambar 2.3 Kerangka Berfikir 

Produk bahan ajar pada 

pembelajaran tematik berbasis 

pendidikan karakter siswa kelas 4 

SD 


