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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kurikulum 2013

1. Definisi Kurikulum 2013

Kurikulum merupakan salah satu langkah awal yang dibuat sebagai 

acuan perubahan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik (Rufiana, 

2015 ). Seluruh proses kegiatan dalam pendidikan akan bermuara pada 

kurikulum yang dirancang (Machali, 2014). Menurut Undang-Undang 

No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kurikulum 

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

terselenggaranya kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan.  Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menekankan 

pada penguatan pendidikan karakter yang bertujuan untuk meningkatkan 

mutu proses dan hasil belajar sehingga terbentuk budi pekerti dan akhlak 

yang baik, adanya keseimbangan antara aspek sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan yang sesuai dengan SKL ( standar kompetensi lulusan) pada 

setiap jenjang pendidikan (Mulyasa, 2015 ).  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

2013 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

pembelajaran berbasis penguatan pendidikan karakter agar terbentuk suatu 

keseimbangan antara aspek sikap, pengetahuan,dan ketrampilan yang 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan 
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tertentu.  Kurikulum 2013 dikembangkan dalam rangka menghadapi salah 

satu tantangan eksternal terkait dengan rendahnya mutu pendidikan dalam 

ranah internasional  terutama di negara ASEAN  (Indriani, 2015).  Agar 

kurikulum terlaksana dengan baik sesuai  konsep yang telah direncanakan 

maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satu ciri kurikulum 

2013 adalah penekanan pada kompetensi sikap yang diwujudkan dengan 

adanya pendalaman pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan/ potensi, membentuk watak menjadi pribadi yang lebih baik, 

dan peradaban bangsa bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa  

(Irawati & Elmubarok, 2017). Nilai-nilai yang ada dalam  masyarakat 

dapat dijadikan sebagai  acuan bagi sekolah dalam mendesain kurikulum 

yang berbasis pendidikan karakter (Pratiwi, 2015). 

 

2. Tujuan Kurikulum 2013 

Mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Hal ini 

merupakan pernyataan menurut Permendikbud No.57 Tahun 2014 tentang 

kerangka dasar dan struktur kurikulum SD/ MI. 

Perubahan kurikulum sebagai salah satu inovasi telah dilakukan 

pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran sekolah 

terutama pada tingkat dasar (Hafiz, 2015). Melalui pergantian kurikulum 

diharapkan pendidikan yang berlaku di Indonesia menjadi lebih baik 
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daripada sebelumnya. Kurikulum 2013 bertujuan untuk menjadikan 

generasi muda menjadi pribadi yang lebih baik dari segi kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik.  

Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 bahwa manusia Indonesia dapat 

menjadi kreatif, inovatif maka diharapkan setelah memperoleh pendidikan 

pada jenjang formal diharapkan lulusannya dapat menjadi orang kreatif 

dengan mengembangkan ilmu yang sudah di dapatkan. Sehingga dengan 

kompetensi tersebut manusia Indonesia menjadi orang yang bermutu 

tentunya diimbangi dengan sikap yang baik, jujur sehingga dapat menjadi 

orang yang kompeten dan mampu bersaing dalam dunia kerja.  

 

B. Bahan Ajar  

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang tersusun sistematis 

baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga dapat tercipta 

lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar 

(Prastowo, 2016). Bahan ajar adalah semua bahan yang digunakan guru 

untuk mempermudah penjelasan suatu materi dan melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas ( Stephanie dkk, 2011). Berdasarkan kedua 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan 

seluruh bahan yang dapat digunakan guru untuk mempermudah 

penyampaian materi dalam proses pembelajaran sehingga siswa 

mendapatkan suasana kelas yang ideal.  
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Bahan ajar pada kurikulum 2013 yang digunakan oleh guru sekarang 

ini bermacam-macam seperti alat peraga, video/ film, media pembelajaran 

sederhana maupun berbasis IT. Berdasarkan pendapat tersebut seharusnya 

guru tidak hanya menggunakan bahan ajar yang berupa buku, melainkan 

dapat juga diperoleh dari pengalaman siswa, modul, bahkan jika 

memungkinkan sekolah tersebut memiliki LCD juga dapat menggunakan 

bahan ajar yang bersifat modern seperti video, dan film yang berhubungan 

dengan materi yang akan dijelaskan. Pada hakikatnya seorang pengajar 

perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan 

sebuah perangkat pembelajaran salah satunya  bahan ajar yang berupa 

buku cetak (Kurniasari dkk, 2014). 

Jadi bahan ajar merupakan seluruh bahan atau materi yang dapat 

digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Bahan ajar 

dalam kurikulum 2013 jenisnya beragam, seperti : buku referensi, alat 

peraga, media pembelajaran yang menarik, video / film pendek, 

pengalaman siswa, lingkungan. Oleh karena itu, tidak hanya buku guru 

maupun buku siswa yang dapat digunakan sebagai bahan ajar tetapi 

banyak hal yang dapat digunakan sebagai bahan ajar apabila guru mampu 

dan ingin melakukan inovasi terkait pembelajaran yang lebih menarik 

siswa. 

 

2. Fungsi Bahan Ajar  

Beberapa fungsi bahan ajar, yaitu : 1) Fungsi bahan ajar bagi 

pendidik,diantaranya : pendidik dapat menggunakan waktunya secara 
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efektif dan efisien, pendidik menjadi seorang fasilitator, sebagai literatur 

tambahan untuk pelengkap materi, dan dapat digunakan sebagai alat ukur 

pencapaian pemahaman siswa terhadap suatu materi. 2) Fungsi bahan ajar 

bagi peserta didik, diantaranya : peserta didik dapat lebih mudah 

memahami suatu konsep dengan caranya sendiri tanpa harus 

mendengarkan ceramah dari guru, siswa dapat belajar sesuai 

kemampuannya ( Prastowo, 2015:24 ).  

 

3. Tujuan Pembuatan Bahan Ajar 

Tujuan pembuatan bahan ajar adalah agar mempermudah guru untuk 

melakukan proses pembelajaran, menyediakan sebuah bahan ajar yang 

sesuai dengan kurikulum, membantu siswa memperbanyak literatur untuk 

proses pembelajaran.  Hal tersebut merupakan pernyataan Menurut Tim 

Penyusun Direktorat pembinaan Sekolah Menengah Atas Dirjen 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas dalam (Prastowo, 

2016). 

Berdasarkan tujuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu tujuan 

dari pembuatan bahan ajar bagi guru adalah mempermudah guru dalam 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik 

apabila guru menguasai kelas dan materi yang akan disampaikan. Akan 

tetapi, terkadang siswa memberikan sebuah pertanyaan kepada guru yang 

menyebabkan guru menjadi kebingungan untuk menjawab pertanyaan itu 

dikarenakan tidak ada literatur yang membahas pertanyaan siswa tersebut. 

Demikian merupakan salah satu alasan pembuatan bahan ajar bagi guru.  
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Bahan ajar yang dibuat harus sesuai dengan kurikulum, artinya 

pembuatan bahan ajar tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan 

pribadi seorang guru karena ketika bahan ajar yang dibuat tidak sesuai 

maka tidak akan ada nilai kebermanfaatannya. Kurikulum merupakan 

acuan dasar proses pembelajaran, oleh karena itu semua hal yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran mengerucut pada kurikulum.  Tujuan yang 

terakhir dari pembuatan bahan ajar ini adalah membantu siswa 

memperbanyak literatur dalam proses pembelajaran. Pada proses 

pembelajaran siswa sebaiknya memiliki banyak literatur penunjang, seperti 

buku yang ada di perpustakaan, pengalaman siswa, dan media 

pembelajaran. Hal ini dapat memperluas pengetahuan siswa yang akan 

berdampak positif pada pola berfikirnya. 

 

4.  Manfaat Pembuatan Bahan Ajar  

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan bahan 

ajar, antara lain : 1) siswa dapat belajar tanpa atau dengan kehadiran guru; 

2) siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja; 3) siswa dapat belajar 

sesuai dengan kecepatannya sendiri;  4) siswa dapat belajar menurut urutan 

yang dipilihnya sendiri; dan,  membantu potensi untuk menjadi pelajar 

mandiri (Setyowati dkk, 2013).  

Manfaat pembuatan bahan ajar dapat dirasakan oleh siswa seperti 

yang tersebut diatas. Oleh karena itu, sesuai dengan tuntutan 

perkembangan pendidikan di era modern ini guru dituntut untuk dapat 

mengembangkan bahan ajar apapun sebagai penunjang proses 
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pembelajaran. Tujuannya  agar siswa mendapatkan pengetahuan yang 

lebih luas serta guru dapat menjadi lebih terampil meskipun pembuatan 

bahan ajar ini dilakukan secara sederhana. Manfaat yang dapat dirasakan 

oleh guru dengan mengembangkan bahan ajar untuk proses pembelajaran 

salah satunya adalah adanya kebanggaan tersendiri melihat kesulitan siswa 

yang berkurang dengan adanya bahan ajar.  

 

5. Jenis- jenis Bahan Ajar  

Jenis- jenis bahan ajar dalam pendidikan berdasarkan sifatnya terbagi 

menjadi 4 kelompok, antara lain : 1)  Bahan ajar berbasiskan cetak, 

termasuk di dalamnya buku,  panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku 

kerja siswa, peta, charts,foto, bahan dari majalah dan lain-lain; 2) Bahan 

ajar yang berbasiskan teknologi, seperti audiocassette, siaran radio, slide, 

filmstrips, film, video cassette, video interaktif, Computer Based Tutorial 

(CBT) dan multimedia; 3) Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau 

proyek, seperti kit sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-

lain; 4) bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia 

(terutama dalam pendidikan jarak jauh), misalnya telepon dan video 

conferencing. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Rowntree (1994) 

dalam  (Sadjati, 2012). Berdasarkan pendapat tersebut salah satu jenis 

bahan ajar yaitu berupa buku yang dapat disebut sebagai buku ajar.
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6. Buku Ajar  

Buku teks pelajaran menjadi salah satu aspek yang memiliki peranan 

penting dalam proses pembelajaran (Asri, 2017).  Buku ajar merupakan  

salah satu alat pendidikan yang digunakan pada proses pembelajaran 

(Suharyadi dkk, 2013). Dalam jurnal lain diungkapkan bahwa buku ajar 

merupakan salah satu bentuk bahan ajar cetak yang dapat dikembangkan 

dan digunakan sebagai sumber belajar (Prasetio & Perwiraningtyas, 2017). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa buku ajar 

merupakan salah satu alat pendidikan berupa bahan ajar cetak yang 

berbentuk buku yang dapat digunakan sebagai sumber belajar pada proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung.  

Buku ajar memiliki peranan yang sangat penting pada proses 

pembelajaran yaitu dapat digunakan untuk membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran yang tidak ada pada buku teks 

tematik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai (Suwarni, 2015). 

Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk mempunyai kemampuan 

dalam mengembangkan  bahan ajar sendiri salah satunya berupa buku ajar 

(Kurniasari et al., 2014). Seiring perubahan zaman maka guru dituntut 

untuk dapat mengembangkan bahan ajar yang digunakan sebagai sumber 

belajar selain buku yang diperoleh dari pemerintah. Hal terpenting dalam  

menentukan buku pendamping atau buku teks pembelajaran, tugas guru 

adalah untuk memilih dan mengembangkan materi pokok yang terdapat 

pada buku siswa kurikulum 2013 yang sudah ada sehingga menjadi buku 

teks yang lengkap (Octavia dkk, 2016). 
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Buku ajar yang akan dibuat oleh peneliti disebut buku pendamping. 

Buku pendamping merupakan sebuah buku yang membantu guru dalam 

menjelaskan materi yang kurang dipahami siswa. Buku ini dibuat sebagai 

pelengkap buku tematik 2013 tanpa mengganti konten yang ada pada buku 

tersebut. Pada buku ini termuat satu subtema yang berjudul “Komponen 

Ekosistem” dengan 6 pembelajaran, terdapat soal latihan ulangan harian 

subtema 1, kunci jawaban, glosarium, dan daftar pustaka. Ukuran buku 

pendamping yang peneliti buat ini adalah 21 cm x 28 cm. 

 

C. Tema 5 (Ekosistem) Subtema 1 (Komponen Ekosistem) Kelas 5 SD  

Pada kelas 5 di SDN Satu Atap 1 Dongko sudah menggunakan buku 

tematik kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Pada tema 5 (Ekosistem) memiliki 

3 subtema, antara lain : subtema 1 (Komponen Ekosistem), subtema 2 ( 

Hubungan Antarmakhluk Hidup dalam Ekosistem), dan subtema 3 ( 

Keseimbangan Ekosistem). Peneliti terfokus pada subtema 1 yaitu komponen 

ekosistem. Pada subtema 1 terdapat 6 pembelajaran dengan materi yang 

berbeda disetiap pembelajarannya. Pada pembelajaran 1 materi yang dibahas 

adalah pokok pikiran dalam teks (bahasa Indonesia), menuliskan makanan 

hewan berdasarkan jenisnya( bahasa Indonesia, IPA), penjabaran jenis 

makanan hewan ( bahasa Indonesia, IPA).  

Pembelajaran 2 memuat materi tentang mengungkapkan informasi 

penting yang terdapat dalam bacaan (bahasa Indonesia), mengklasifikasikan 

hewan (IPA), ciri lagu bertangga nada mayor (SBdP). Untuk pembelajaran 3 

terdapat ulasan materi tentang mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta 
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(IPS), menggambar peta (IPS), membuat ringkasan (bahasa Indonesia), 

menjelaskan peristiwa sumpah pemuda (IPS). Dalam pembelajaran 4 terdapat 

materi kondisi geografis Indonesia (IPS), menggambar peta daerah ( IPS), 

membuat ringkasan (bahasa Indonesia). Pada pembelajaran 5 terdapat materi 

daur hidup hewan (IPA), dan menyanyi lagu bertangga nada minor (SBdP). 

Untuk pembelajaran 6 memuat materi peta pikiran ( bahasa Indonesia), 

klipping, menyanyi lagu bertangga nada minor (SBdP).  

 

D. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

dengan judul Pengembangan Buku Ajar Pendamping Tematik Terpadu 

berbasis Gambar Tema Ekosistem pada Kelas 5 SDN Merjosari 2 Malang 

yang disusun oleh Wahyu Irmawati pada tahun 2015. Penelitian 

pengembangan ini menggunakan metode  penelitian Research & 

Development dengan model penelitian Dick & Carey yang menurut peneliti 

cukup baik untuk memperbaiki praktik dengan cara analisis kebutuhan untuk 

menguji keefektifan produk dengan penelitian yang bersifat secara bertahap. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada perbedaan hasil yang 

signifikan dalam pembelajaran IPA antara menggunakan bahan ajar 

pendamping tematik terpadu IPA berbasis gambar tema ekosistem dan tidak 

menggunakan bahan ajar pendamping tematik. Peningkatan pemahaman 

konsep dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya : bahan ajar pendamping 

tematik memiliki desain yang menarik sehingga siswa termotivasi untuk 

mempelajarinya, tampilan bahan ajar berbeda dengan bahan ajar yang 
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lainnya, penggunaan ilustrasi nyata, pelaksanaan pengamatan dekat dengan 

kehidupan siswa mengakibatkan siswa senang mengikuti proses 

pembelajaran, hasil pengembangan bahan ajar berbeda yaitu cakupan materi 

yang lebih berkembang membuat siswa lebih memahami materi. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada konteks materi yang 

dibahas, jika penelitian tersebut lebih mengutamakan materi IPA dan 

membahas semua subtema tema 5 pada buku ajarnya maka penelitian 

pengembangan yang peneliti lakukan secara menyeluruh dan utuh 

berdasarkan buku tematik tema 5 subtema 1. Perbedaan lainnya berkaitan 

dengan model penelitian yang digunakan. Peneliti akan menggunakan model 

penelitian Hannafin & Peck. 

Penelitian terdahulu yang lainnya adalah penelitian dengan judul 

Pengembangan Modul Tematik sebagai Penunjang Bahan Ajar Siswa Kelas I 

Sekolah Dasar Negeri Patuk 1 Gunungkidul yang disusun oleh Arshy Al 

Maidah pada tahun 2015. Penelitian ini mengacu pada metode penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development (R&D) menggunakan model 

penelitian pengembangan versi Borg dan Gall (1989). Penelitian ini 

menggunakan 9 tahap dan diperoleh kesimpulan bahwa pengembangan 

modul tematik sangat diperlukan guna mengatasi permasalahan pembelajaran 

pada kelas 1 di SDN 1 Patuk Gunungkidul yakni tidak adanya penunjang 

bahan ajar yang relevan dengan kurikulum yang diterapkan. Perbedaan 

dengan penelitian terdahulu yang kedua ini adalah dari segi judul dan model 

pengembangan yang digunakan. Berdasarkan judul sudah terlihat bahwa 

penelitian terdahulu tersebut adalah mengembangkan modul tematik sebagai 
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penunjang bahan ajar di kelas 1. Modul memiliki cakupan yang lebih luas 

daripada buku ajar dan penelitian tersebut dilakukan di kelas 1, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berpusat pada kelas 5 SD. 

Sedangkan perbedaan dari segi model pengembangan peneliti menggunakan 

model pengembangan Hannafin & Peck. 
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pengembangan Buku Pendamping 

 

Pengembangan buku ajar berupa buku pendamping tema 5 subtema 1 kelas 

5 SD untuk membantu guru dalam proses pembelajaran dan  menambah 

literatur sebagai sumber belajar siswa.  

Model Pengembangan buku pendamping menggunakan model hannafin & 

Peck dalam Tegeh dkk, 2014 melalui 3 tahap, antara lain : 

1. Tahap penilaian kebutuhan  

2. Tahap desain          

3. Tahap pengembangan dan implementasi 

yang pada setiap tahapannya melalui revisi dan evaluasi  

 

 

Perlunya pembelajaran yang menarik 

sehingga siswa tidak bosan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

Keberhasilan buku pendamping dapat dilihat dari respon siswa pada saat 

mengikuti proses pembelajaran dan peningkatan hasil belajar siswa. 

Idealnya proses pembelajaran yang baik diawali dengan perencanaan yang 

baik, salah satunya pemenuhan sumber belajar berupa buku ajar selain buku 

guru dan buku siswa.  

 

Pada kondisi nyata di lapangan keterbatasan bahan ajar sebagai sumber 

belajar menyebabkan siswa kesulitan memahami materi yang tidak 

dijelaskan secara rinci dalam buku guru dan buku siswa disebabkan oleh 

letak sekolah yang berada di lingkungan pedesaan mengakibatkan sulitnya 

memperoleh  akses ke kota untuk menambah sumber belajar.   

Perlunya buku pendamping pembelajaran 

sehingga dapat mempermudah siswa 

memahami materi dan menambah 

pengetahuan siswa. 


