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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah suatu model pembelajaran yang mengaitkan 

materi pelajaran dari beberapa mata pelajaran, beberapa standar kompetensi dan 

kompetensi dasar menjadi satu kesatuan yang utuh (Trianto, 2011:154). Menurut 

Majid (2014:89), terdapat beberapa karakteristik pada pembelajaran tematik. 

Karakteristik pembelajaran tematik tersebut meliputi: (1) berpusat pada siswa, (2) 

memberikan pengalaman langsung, (3) pemisahan mata pelajaran tidak begitu 

jelas, (4) menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, (5) bersifat fleksibel, 

(6) menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

Karakteristik pembelajaran tematik tersebut dijabarkan sebagai berikut: (1) 

berpusat pada siswa adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan pada 

pembelajaran tematik ini berpusat pada siswa yang artinya kegiatan pembelajaran 

lebih banyak dilakukan oleh siswa, guru bertindak sebagai fasilitator, (2) 

Memberikan pengalaman langsung yaitu pembelajaran tematik menghadapkan 

siswa pada hal-hal yang nyata untuk memberikan pengalaman langsung dalam 

proses pembelajaran, (3) pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas yaitu 

pemisah antar mata pelajaran yang ada pada pembelajaran tematik tidak begitu 

jelas, sehingga dalam pembelajaran tematik antara mata pelajaran satu dengan 

yang lainnya menyatu yang diwadahi dalam bentuk tema. Pembahasan yang ada 

pada pembelajaran tematik difokuskan pada tema yang diambil dari kehidupan 
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sehari-hari siswa, (4) menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran yaitu proses 

pembelajaran tematik mengajarkan berbagai macam konsep secara utuh yang 

berasal dari kumpulan mata pelajaran dan menghubungkannya dengan kehidupan 

sehari-hari siswa, (5) bersifat fleksibel yakni proses pembelajaran tematik bersifat 

luwes, dapat mengaitkan bahan ajar dengan berbagai mata pelajaran serta bahan 

ajar yang dibuat dapat dikaitkan dengan lingkungan siswa, (6) menggunakan 

prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan yaitu pembelajaran tematik 

memiliki prinsip belajar sambil bermain, artinya siswa tidak hanya dituntut untuk 

mendengarkan penjelasan dari guru saja, melainkan siswa yang beraktifitas dalam 

proses pembelajaran agar siswa dapat memahami dan menyelesaikan masalah 

pada proses pembelajaran dengan baik.  

 

2. Tema 5 (Pahlawanku) 

Majid (2014:86) menyatakan bahwa tema merupakan suatu alat atau 

wadah yang berfungsi untuk mengenalkan berbagai konsep secara utuh agar 

mudah dipahami oleh siswa. Tema merupakan alat atau wadah yang digunakan 

sebagai pemersatu pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan (Permendikbud, 

2014:240). Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tema merupakan suatu 

alat atau wadah yang digunakan sebagai pemersatu pembelajaran untuk 

mengenalkan berbagai konsep secara utuh agar mudah dipahami oleh siswa. Tema 

digunakan sebagai alat untuk menyatukan beberapa pelajaran menjadi satu 

kesatuan yang untuk untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. 
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Buku ajar pendamping pada tema 5 (pahlawanku) ini digunakan untuk 

membantu siswa dalam memahami materi yang belum dikuasai khususnya pada 

mata pelajarn IPS, PPKn, dan Bahasa Indonesia. Adapun kompetensi dasar yang 

terdapat pada kelas 4 tema 5 (pahlawanku) adalah sebagai berikut (Permendikbud, 

2014): 

Tabel 2.1 Pemetaan Kompetensi Dasar 

 

No. Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar 

1. PPKn 3.1 Memahami hubungan simbol dengan makna sila Pancasila 

sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 

4.1 Menceritakan hubungan simbol dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Bahasa 

Indonesia 

3.7  Menggali pengetahuan baru yang didapat dari teks nonfiksi 

ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. 

3.8  Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan hal yang 

baru diketahui dari teks non fiksi. 

4.7  Menyampaikan pengetahuan batu dari teks nonfiksi ke dalam 

tulisan dengan bahasa sendiri. 

4.8  Menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama 

dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa 

sendiri. 

3.  IPS 3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Budha, dan Islam serta 

pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di 

lingkungan daerah setempat. 

4.4  Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Budha, dan 

Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa 

kini di lingkungan daerah setempat 

 

 

3. Bahan Ajar 

Menurut Eliza (2013:67), bahan ajar merupakan sarana yang digunakan 

dalam proses pembelajaran baik tertulis maupun tidak tertulis untuk membantu 

guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Bahan ajar merupakan sarana yang 

digunakan untuk menciptakan lingkungan untuk belajar siswa yang berisi tentang 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis. Amri (dalam Jayanti, 2015) 

menyatakan bahwa bahan ajar merupakan alat bantu yang digunakan guru dalam 
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proses pembelajaran Amri. Dari paparan beberapa ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa bahan ajar merupakan sarana yang berisi seperangkat materi yang disusun 

secara sistematis untuk membantu guru dalam proses pembelajaran serta dapat 

membuat siswa belajar.  

Menurut Panggabean (2015:3), tujuan dari penyusunan bahan ajar adalah 

sebagai berikut: (1) menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa 

dengan mempertimbangkan lingkungan sosial siswa yang mengacu pada 

kurikulum, (2) menunjang siswa untuk memperoleh bahan ajar lain selain buku 

teks yang biasa digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, (3) membantu 

siswa dalam memahami pembelajaran yang diajarkan. 

Bahan ajar yang digunakan untuk membantu membelajarkan siswa dalam 

proses pembelajaran haruslah memiliki prinsip–prinsip dalam pemilihan bahan 

ajar agar dapat menjadikan bahan ajar tersebut sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan. Adapun prinsip-prinsip dalam pemilihan bahan ajar Menurut Djelita 

(2013:4), adalah sebagai berikut: (1) prinsip relevansi, (2) prinsip konsisten, (3) 

prinsip kecukupan. Prinsip–prinsip dalam pemilihan bahan ajar tersebut 

dijabarkan sebagai berikut: (1) prinsip relevansi yaitu keterkaitan. Materi yang 

disajikan dalam bahan ajar haruslah berkaitan dengan pencapaian kompetensi inti 

dan kompetensi dasar yang ada, sehingga materi yang ada dalam bahan ajar sesuai 

dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, (2) prinsip 

konsisten adalah prinsip keajegan. Prinsip keajegan tersebut berupa jika 

kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa satu macam. Maka bahan ajar yan 

diajarkan juga meliputi satu macam, (3) prinsip kecukupan yaitu materi yang 

disajikan dalam bahan ajar dapat memadai dalam membantu siswa untuk 
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mencapai kompetensi dasar yang akan diajarkan. Materi yang disajikan dalam 

bahan ajar tidak boleh terlalu luas, juga terlalu sedikit harus sesuai dengan 

kompetensi dasar yang ingin dicapai.  

Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki peranan 

penting bagi guru yaitu untuk membantu guru dalam proses pembelajaran dan 

dapat membelajarkan siswa. Menurut Prastowo (2015:140), fungsi bahan ajar bagi 

guru adalah sebagai berikut: (1) sebagai pedoman bagi guru untuk mengarahkan 

semua aktifitas dalam proses pembelajaran, (2) meningkatkan proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, (3) mengubah peran pendidik 

dari pengajar menjadi seorang pendidik. 

Fungsi bahan ajar bagi siswa adalah sebagai berikut: (1) pedoman bagi 

siswa dalam beraktifitas pada proses pembelajaran, (2) siswa dapat belajar secara 

mandiri, (3) siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja. (4) siswa dapat 

belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

 

4. Buku Ajar Pendamping 

Buku merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Buku merupakan sajian dari ilmu pengetahuan yang disusun secara 

sistematis oleh pengarangnya yang dituangkan dalam bentuk cetak yang dijilid 

dan diberi kulit (Prastowo, 2015:168). Buku yang digunakan sebagai bahan ajar 

dibedakan menjadi 2 menurut Mohammad  (dalam Prastowo, 2010:16), buku 

tersebut meliputi buku teks utama dan buku teks pelengkap. Buku teks utama 

adalah buku berisi materi pokok yang digunakan oleh guru dan siswa pada proses 

pembelajaran. sedangkan buku teks pelengkap merupakan buku tambahan dari 
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buku teks utama yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Buku teks pendamping dapat disebut juga sebagai buku ajar pendamping. 

Buku ajar pendamping adalah hasil karya berupa karya tulis yang 

dituangkan dalam bentuk buku untuk membelajarkan siswa dan membantu guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran (Kurbaita,dkk, 2013:3). Buku ajar 

pendamping dapat disebut juga sebagai buku pelengkap pelajaran atau buku 

pengayaan. Menurut Sitepu (2015:16), buku pelajaran pelengkap atau buku 

pengayaan merupakan buku yang berisi informasi tentang pokok bahasan tertentu 

yang ada dalam kurikulum secara lebih luas atau mendalam sebagai pelengkap 

buku pelajaran pokok. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

buku ajar pendamping atau buku pengayaan merupakan karya tulis dalam bentuk 

cetak yang berisi informasi pokok bahasan tertentu yang ada pada kurikulum 

secara lebih luas atau mendalam guna melengkapi buku pelajaran utama untuk 

membelajarkan siswa dan membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 

Menurut Rediati (2015:2), bahan ajar berupa buku pelajaran mempunyai 

peranan yang sangat penting untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu sebagai sumber belajar dan media 

pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dalam pengembangan 

buku ajar pendamping ini. Menurut Rofiah, dkk (2015:2), beberapa manfaat yang 

diperoleh dari pegembangan buku ajar pendamping / buku pengayaan adalah 

sebagai berikut: (1) siswa memperoleh pengetahuan tambahan tentang materi 

pelajaran yang lebih luas dan lebih lengkap yang tidak diperoleh pada buku 

pokok, (2) meningkatkan pengetahuan pembaca, (3) dapat menambah wawasan 

pembaca tentang ilmu pengetahuan.  
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Keunggulan / manfaat lainnya yang diperoleh dari adanya pengembangan 

buku ajar pendamping / buku pengayaan ini yakni : (1) dapat membantu siswa 

yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pokok bahasan tertentu pada 

buku pelajaran pokok, (2) memuat materi yang dapat memperkaya pokok bahasan 

pada buku teks pelajaran (Sitepu, 2015:16). Dari beberapa paparan para ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa keunggulan dikembangkannya buku ajar 

pendamping adalah untuk memperkaya wawasan pembaca yaitu siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan, untuk membantu siswa yang kesulitan dalam 

memahami pokok bahasan tertentu dalam buku pelajaran pokok, serta menambah 

pengetahuan siswa dalam memahami materi pada pokok bahasan tertentu secara 

lebih luas.  

Buku ajar pendamping ini memiliki beberapa keterbatasan dalam proses 

pengembangannya, keterbatasan tersebut meliputi : (1) buku ajar pendamping 

yang dikembangkan hanya sebatas pada kelas 4 tema 5 (pahlawanku), (2) isi 

materi pada buku ajar pendamping yang dikembangkan hanya sebatas pada kelas 

4 tema 5 (pahlawanku). 

 

5. Karakteristik Siswa SD 

Siswa memiliki masa pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usia. 

Perkembangan siswa sekolah dasar ditandai dengan adanya kegemaran terhadap 

benda-benda yang nyata, menarik, penuh warna dan dapat dijadikan bahan untuk 

bermain. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan anak yang diungkapkan oleh 

Piaget (dalam Danim, 2011:105),  yaitu manusia memiliki 4 tahap perkembangan 

kognitif, yaitu tahap sensorimotorik (usia 2 tahun), tahap pra operasional (usia 2-7 
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tahun), tahap operasional konkrit (usia 7-11 tahun) serta tahap operasional formal 

(usia 11-15 tahun). Tahapan yang sesuai dengan usia anak SD adalah pada 

tahapan pra operasional (usia 2-7 tahun) serta tahap operasional konkrit (usia 7-11 

tahun). Pada tahap pra operasional ini anak-anak mulai merepresentasikan dunia 

disekitarnya melalui kata-kata, citra dan gambar-gambar. Sedangkan pada tahap 

operasional kongkrit anak dapat melakukan operasi penalaran logis, menggantikan 

pemikiran intuited, sepanjang penalaran dapat diaplikasikan pada contoh khusus 

atau kongkrit.  

Karakteristik yang dimiliki oleh anak usia sekolah dasar berupa 

berkembangnya daya pikir yang sebelumnya bersifat imajinatif, berkhayal dan 

berangan-angan saja menuju kearah berpikir kongkrit dan rasional, sehingga anak 

usia sekolah dasar dapat diberikan berbagai kecakapan untuk mengembangkan 

pola piker atau daya nalarnya berupa kemampuan membaca, menulis dan 

menghitung  (Yusuf, 2013:61). Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik anak usia sekolah dasar adalah anak dapat 

mempresentasikan dunia disekitarnya melalui kata–kata, citra dan gambar-gambar 

serta mempunyai perkembangan daya pikir yang sebelumnya bersifat imajinatif, 

berkhayal, dan berangan–angan saja menuju kearah berpikir kongkrit dan rasional. 

Mengacu pada karakteristik anak SD tersebut, pengembangan buku ajar ini 

didesain dengan tampilan yang menarik, penuh dengan warna dan gambar-gambar 

yang disukai anak-anak agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan 

pada buku ajar pendamping ini dengan baik. Selain memahami materi yang ada 

pada buku ajar pendamping ini, penggunaan gambar dan tampilan yang 

menggunakan berbagai warna tersebut dapat menarik minat siswa untuk membaca 
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dan mempelajari buku ajar pendamping sehingga mereka dengan senang hati akan 

menggunakan buku ajar pendamping ini sebagai alat bantu untuk memahami 

materi pelajaran pada tema 5 (pahlawanku). Dengan adanya buku ajar 

pendamping ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan karakter siswa berupa 

karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Karakter tersebut sesuai dengan 

tema yang dikembangkan pada buku ajar pendamping ini yaitu tema 5 

pahlawanku. Isi  materi yang ada pada buku ajar pendamping ini dikembangkan 

dengan cakupan lebih luas berupa materi pahlawan yang diharapkan dapat 

meningkatkan pendidikan karakter siswa semangat kebangsaan dan cinta tanah 

air.  

Pendidikan karakter yang muncul pada buku ajar pendamping ini adalah 

karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Terdapat beberapa sikap yang 

mencerminkan nilai-nilai karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nilai-

nilai yang mencerminkan karakter semangat kebangsaan adalah sikap yang lebih 

mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan 

pribadi. Nilai-nilai karakter cinta tanah air dapat tercermin dalam sikap rasa 

bangga, peduli, setia dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa sendiri serta 

tidak mudah menerima tawaran dari bangsa lain yang merugikan bangsa sendiri 

(Suyadi, 2013:9). Menurut Yusuf, dkk (2013:34), nilai-nilai karakter yang 

mencerminkan sikap semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan diri dan kelompoknya.  Nilai-nilai karakter yang mencerminkan sikap 

cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 
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kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.  

Nilai-nilai karakter yang mencerminkan sikap semangat kebangsaan 

berdasarkan paparan para ahli diatas adalah sikap seseorang yang lebih 

mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau 

golongan tertentu. Nilai-nilai karakter yang mencerminkan sikap cinta tanah air 

adalah sikap peduli, setia, dan bangga terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh 

bangsa Indonesia dalam berbagai bidang serta tidak mudah menerima tawaran 

dari bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. 

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian dan pengembangan buku ajar pendamping ini didasarkan pada 

penelitian yang terkait dengan pengembangan buku ajar pendamping yang 

terdahulu. Penelitian yang relevan tersebut antara lain penelitian oleh  Kurbaita, 

dkk (2013), dengan judul “Pengembangan Buku Ajar Matematika Tematik 

Integratif Materi Pengukuran Berat Benda untuk Kelas 1 SD” yang mengatasi 

permasalahan tentang pengembangan buku ajar matematika tematik integrative 

pokok bahasan pengukuran berat benda yang valid dan praktis sesuai untuk siswa 

kelas 1 SD IT Al Furqon Palembang serta mengetahui efek potensial buku ajar 

matematika integrative pokok bahasan pengukuran berat benda untuk kelas 1 SD 

IT AL Furqon Palembang yang telah dikembangkan terhadap hasil belajar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sihotang dengan judul “Pengembangan 

Buku Ajar Berbasis Kontekstual dengan Tema “Sehat itu Penting” yang 

mengatasi masalah berupa hasil belajar siswa yang rendah dikarenakan buku 
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sumber yang berasal dari pemerintah yang digunakan kurang relevan dengan 

karakteristik siswa di masing-masing wilayah Indonesia. Penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Wahyuni yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar IPA untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP” untuk mengatasi kendala 

bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas yang kurang 

bervariasi yaitu hanya menggunakan buku teks dan LKS yang belum terpadu 

sehingga diperlukan adanya pengembangan bahan ajar untuk mengajak siswa 

belajar mandiri.  

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu 

tersebut, terdapat kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 

penggunaan bahan ajar yang kurang inovatif dalam proses pembelajaran sehingga 

peneliti mengembangkan bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran berupa buku pendamping untuk dapat membantu siswa dalam 

proses pembelajaran. Terdapat pula beberapa perbedaan dari peneliti sebelumnya, 

seperti buku ajar yang dikembangkan adalah buku ajar matematika dan buku ajar 

IPA, sedangkan pengembangan buku ajar yang peneliti buat adalah buku ajar 

pendamping tematik yaitu tema 5 (pahlawanku). Kelas yang digunakan pada 

penelitian sebelumnya berbeda dengan kelas yang digunakan oleh peneliti, yaitu 

pengembangan buku ajar Matematika untuk kelas 1 dan pengembangan buku ajar 

IPA untuk siswa SMP. Sedangkan buku ajar pendamping tema 5 yang peneliti 

kembangkan untuk kelas 4 SD. Sekolah yang digunakan peneliti berbeda dengan 

sekolah yang peneliti terdahulu yaitu SDN Purwantoro 04 Malang. 

 

 



22 

 

C. Kerangka Pikir 

Proses pembelajaran di SDN Purwantoro 4 Malang menggunakan bahan 

ajar berupa buku siswa dan LKS untuk menunjang proses pembelajaran. Bahan 

ajar tersebut dirasa kurang karena masih ada materi pembelajaran yang kurang 

dipahami siswa kelas 4 khususnya pada tema 5 (pahlawanku). Sehingga 

diperlukan adanya inovasi bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran 

untuk memahamkan materi yang belum dikuasai oleh siswa. Bahan ajar tersebut 

berupa Buku Ajar Pendamping tema 5 (pahlawanku). Dengan adanya Buku Ajar 

Pendamping tersebut diharapkan dapat memahamkan siswa materi yang belum 

dikuasai.  

Buku Ajar Pendamping yang dibuat berisi tentang materi yang lebih luas 

dari buku pokok yang digunakan oleh guru, serta berisi tentang gambar-gambar 

yang menarik minat siswa untuk membaca materi tersebut. Penelitian ini 

menggunakan model penelitian R&D teori Borg and Gall. Subjek penelitian yang 

digunakan adalah siswa kelas 4 SDN Purwantoro 4 Malang. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mendeskripsikan pengembangan buku ajar pendamping pada 

tema 5 kelas 4 sekolah dasar, serta mendeskripsikan respon siswa terhadap 

pengembangan buku ajar pendamping pada tema 5 kelas 4 sekolah dasar. 
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Berikut ini adalah gambar kerangka pikiran yang akan dilakukan oleh 

peneliti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir  

Proses pembelajaran 

menggunakan bahan ajar 

yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

Bahan ajar yang digunakan 

pada kelas 4 SDN 

Purwantoro 4 Malang 

Buku Guru LKS Buku Siswa 

1. Materi pada buku siswa mempunyai cakupan kurang luas, sehingga pada saat siswa 

mengerjakan soal yang ada di buku siswa mengalami kesulitan. 

2. Siswa kurang memahami materi IPS, PPKn dan Bahasa Indonesia pada Tema 5 

3. Kurangnya alat bantu dalam menunjang proses pembelajaran di kelas 4. 

Solusi 

Pengembangan Buku Ajar Pendamping pada Tema 5 Kelas 4 Sekolah Dasar  

Model Pengembangan Research and Development (R&D) 

dimodivikasi menjadi 9 langkah : 

 

(1) Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan data, (3) Desain 

produk, (4) Validasi desain, (5) Revisi desain, (6) Uji 

coba produk, (7) Revisi produk, (8) Uji coba pemakaian, 

(9) Revisi produk. 

Meningkatkan motivasi 

guru dalam membuat 

inovasi bahan ajar berupa 

buku ajar pendamping 

 

Memperluas materi 

pembelajaran IPS, PPKn, 

dan Bahasa Indonesia 

pada Tema 5 


