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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Menurut Abdul Majid (2007:174) mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan, informasi, alat dan teks yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang 

dimaksud dapat berupa tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bahan ajar atau 

materi kurikulum (curriculum material) adalah isi atau muatan kurikulum yang 

harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. 

Menurut Belawati dalam Prastowo (2013:298) mengungkapkan bahwa 

bahan ajar adalah segala informasi, alat, dan teks yang digunakan guru atau 

instruktur dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Materi yang terdapat dalam 

bahan ajar disusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan siswa dalam 

proses pembelajaran di kelas.  

Sedangkan dalam website Dikmenjur mengungkapkan bahwa bahan ajar 

merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran (teaching material) 

yang disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang 

akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar dapat digunakan 

siswa dalam mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis, sehingga 

secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu 

(Depdiknas, 2008:6) 
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Beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

bahan ajar  merupakan segala bahan baik itu informasi, alat, maupun teks yang 

harus  disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh dari kompetensi 

yang akan dipelajari oleh siswa melalui proses pembelajaran yang mendorong 

keterlibatan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Jadi, bahan ajar tidak 

hanya mendorong siswa untuk mengetahui (learning to know), tetapi juga untuk 

melakukan (learning to do), untuk menjadi (learning to be), dan untuk hidup 

bersama (learning to live together). 

b. Karakteristik Bahan Ajar  

 Menurut Trianto dalam Prastowo (2013 : 313) menyebutkan bahwa bahan 

ajar tematik harus memunculkan berbagai karakteristik dasar pembelajaran 

tematik. Dengan kata lain, setidak-tidaknya karakteristik bahan ajar tematik itu 

ada empat macam, yaitu aktif, menarik, menyenangkan, holistik dan autentik. 

  Aktif disini maksudnya adalah bahan ajar memuat materi yang 

menekankan pada pengalaman belajar mendorong keaktifan siswa dalam 

pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna 

tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, 

dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk teru-menerus belajar. 

Menarik atau menyenangkan artinya bahan ajar memiliki sifat memesona, 

merangsang, nyaman dilihat, dan banyak kemanfaatannya sehingga siswa 

senantiasa terdorong untuk terus belajar dan belajar darinya, bahkan siswa sampai 

terlibat asyik dengan bahan ajar tersebut sampai lupa waktu, karena penuh 

tantangan yang memicu adrenalin siswa. 
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  Holistis mengandung arti bahan ajar memuat kajian suatu fenomena dari 

beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. 

Dengan demikian, keberadaan bahan ajar tersebut memungkinkan siswa dapat 

memahami suatu fenomena dari segala sisi, menjadi lebih arif dan bijaksana. 

  Autentik adalah karakteristik dari bahan ajar tematik yang menekankan 

pada sisi autentik atau pengalaman langsung yang diberikan oleh suatu bahan ajar. 

Dengan kata lain, bahan ajar memberikan sebuah pengalaman dan pengetahuan 

yang dapat diperoleh oleh siswa sendiri. Selain itu, bahan ajar tersebut 

memberikan informasi yang kontekstual dengan kenyataan empiris atau fenomena 

sosial budaya di sekitar siswa. hal ini berdampak pada kebermaknaan dari materi 

yang dipelajari. 

c. Prinsip Penyusunan Bahan Ajar 

Menurut Depdiknas (2008:11) dalam buku Panduan Pengembangan 

Bahan Ajar diungkapkan bahwa ada enam prinsip pembelajaran yang perlu 

diperhatikan untuk penyusunan bahan ajar, diantaranya yaitu :  

 Prinsip pertama dalam penyususnan bahan ajar adalah disusun mulai dari 

yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami 

yang abstrak. Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila 

penjelasan dimulai dari yang mudah atau yang konkret, sesuatu yang nyata ada 

dilingkungan mereka. 

 Pengulangan akan memperkuat pemahaman merupakan prinsip kedua. Dalam 

pembelajaran, pengulangan sangat dibutuhkan agar siswa lebih memahami suatu 

konsep. Artinya, walaupun maksudnya sama, suatu informasi yang diulang-ulang 

akan lebih berbekas pada ingatan siswa.  
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 Dalam penyusunan bahan ajar umpan balik positif akan memberikan 

penguatan terhadap pemahaman siswa. sebaliknya, respon negatif akan 

mematahkan semangat siswa. untuk itu, jangan lupa memberikan umpan balik 

positif terhadap hasil kerja siswa. 

 Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan belajar. Seseorang siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi 

akan berhasil dalam belajar. Oleh karena itu, salah satu tugas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran adalah memberikan dorongan (motivasi) agar siswa 

mau belajar. 

 Pembelajaran merupakan suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. 

Untuk mencapai suatu kompetensi yang tinggi perlu dibuatkan tujuan. Untuk itu 

guru harus menyusun tujuan pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik 

siswa. 

 Dalam penyusunan bahan ajar, mengetahui hasil yang telah dicapai akan 

mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Dalam pembelajaran, setiap anak 

akan mencapai tujuan tersebut, dengan kecepatannya sendiri-sendiri, namun 

mereka semua akan sampai pada tujuan meskipun dengan waktu yang berbeda-

beda. Inilah sebagian dari prinsip belajar tuntas. 

 Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

penyusunan bahan ajar harus memperhatikan beberapa hal diantaranya bahan ajar 

disusun mulai dari yang mudah, dalam penyusunan bahan ajar pengulangan materi 

diperlukan untuk lebih memahamkan siswa, serta umpan balik positif diperlukan 

untuk memberikan semangat belajar kepada siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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d. Manfaat Pengembangan Bahan Ajar 

 Terdapat beberapa manfaat dalam mengembangkan bahan ajar baik 

manfaat untuk guru ataupun manfaat untuk siswa. Menurut Depdiknas (2008 : 9) 

manfaat pengembangan bahan ajar bagi guru diantaranya yaitu diperoleh bahan 

ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa, tidak 

tergantung dengan buku teks yang sulit diperoleh, bahan ajar memiliki banyak 

referensi sehingga lebih banyak manfaatnya, menambah wawasan guru dalam 

mengembnagkan bahan ajar, serta bahan ajar dapat bermanfaat dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas. 

 Selain manfaat bagi guru, dalam pengembangan bahan ajar juga memiliki 

manfaat atau kegunaan untuk siswa diantaranya kegiatan pembelajaran akan lebih 

menarik, siswa akan lebih mudah belajar secara mandiri dengan bimbingan guru, 

serta kompetensi yang akan dikuasai siswa akan mudah dicapai. 

 Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

pengembangan bahan ajar terdapat sejumlah manfaat atau kegunaan baik untuk 

siswa maupun guru. Bahan ajar yang dikembangkan sendiri oleh guru pasti 

disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswanya serta pembelajaran akan 

lebih menarik dan komunikasi antara siswa dan guru lebih terbangun karena 

bahan ajar dikembangkan sendiri oleh guru.  

e. Bahan Ajar Cetak 

 Menurut Warpala (2011: 23) bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 

lima kategori berdasarkan media yang digunakan, yaitu: 1) bahan ajar audio 

seperti manusia, rekaman suara, radio; 2) bahan ajar cetak seperti buku, koran, 

majalah, poster; 3) bahan ajar visual seperti poster, foto, gambar; 4) bahan ajar 
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audio-visual seperti film, video; 5) bahan ajar berbasis komputer seperti bahan 

ajar berbasis komputer, computer assisted instruction.  

Berdasarkan lima kategori bahan ajar diatas, bahan ajar yang akan 

dikembangkan peneliti termasuk dalam bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak dapat 

diartikan sebagai segala bahan yang berisikan tentang materi atau isi pelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran serta dituangkan dengan menggunakan 

teknologi cetak. Dalam penyusunan bahan ajar cetak, langkah awal yang harus 

ditempuh adalah dengan menganalisis materi pokok dan tujuan pembelajaran 

sehingga dapat ditentukan bahan ajar cetak yang sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan siswa. 

Karakteristik bahan ajar cetak menurut Yunus (2007 : 87) dikelompokkan 

menjadi tiga. Pertama, bahan ajar cetak harus disusun dengan sangat jelas untuk 

membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun 

secara mandiri. Kedua, bahan ajar cetak memuat segala hal sesuai dengan 

kebutuhan siswa misalnya materi-materi yang akan dipelajari, tujuan 

pembelajaran, latihan-latihan soal, soal evaluasi, kunci jawaban serta tindak 

lanjut. Ketiga, bahan ajar cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam 

mempelajarinya sehingga siswa dapat memudahkan siswa dalam mencapai 

kompetensi yang ditentukan. 

Bahan ajar cetak terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya modul, 

handout, Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dan buku. Jenis bahan ajar cetak yang 

digunakan peneliti dalam pengembangan ini adalah buku. Buku adalah bahan 

tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran dari pengarangnya. Isi 

buku didapat dari berbagai cara misalnya, hasil penelitian, hasil pengamatan, 
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aktualisasi pengalaman, otobiografi, atau hasil imajinasi seseorang yang disebut 

sebagai fiksi. 

 

2. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik merupakan bentuk yang akan menciptakan sebuah 

pembelajaran terpadu, yang akan mendorong keterlibatan siswa dalam belajar, 

membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menciptakan situasi 

pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan siswa, dalam belajar secara tematik 

siswa akan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. 

Pembelajaran tematik juga diartikan sebagai pola pembelajaran mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, kemahiran, nilai dan sikap pembelajaran dengan 

menggunakan tema. 

 Menurut Mamat (dalam Prastowo, 2013 : 125) memaknai pembelajaran 

tematik merupakan pembelajaran terpadu, dengan mengelola pembelajaran yang 

mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu topik 

pembicaraan yang disebut tema. Pembelajaran tematik merupakan suatu 

pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek 

baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya 

pemaduan itu peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

secara utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna, yaitu peserta didik akan dapat 

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengetahuan langsung 

dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra maupun antar mata 

pelajaran. 
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 Pembelajaran tematik merupakan bentuk yang akan menciptakan sebuah 

pembelajaran terpadu, yang akan mendorong keterlibatan siswa dalam belajar, 

membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menciptakan situasi 

pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan siswa, dalam belajar secara tematik 

siswa akan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi (Depag, 

2005:5)    

  Beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi beberapa 

pelajaran dalam satu tema. Pembelajaran tematik menekankan keterlibatan peserta 

didik dalam belajar dan pemberdayaan dalam memecahkan masalah, sehingga hal 

ini dapat menumbuhkan kreativitas sesuai dengan potensi dan kecenderungan 

mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

 Menurut Sukayati (2004) menyatakan, bahwa sebagai suatu proses 

pembelajaran tematik memiliki sejumlah karakteristik, yaitu pembelajaran 

berpusat pada siswa, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan, 

belajar melalui pengalaman, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata 

Serta sarat dengan muatan keterkaitan (keterhubungan). 

 Menurut Majid (2014: 89) menyatakan bahwa pembelajaran tematik 

memiliki karakteristik yakni berpusat pada siswa yakni menempatkan siswa 

sebagai subyek belajar dan guru sebagai fasilitator, memberikan pengalaman 

langsung artinya siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang abstrak, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, 

artinya fokus pembahasan diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling 
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dekat berkaitan dengan kehidupan siswa, menyajikan konsep dari berbagai mata 

pelajaran,bersifat fleksibel, serta menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan. 

 Beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran tematik yaitu harus memberikan pengalaman langsung trehadap 

siswa, pemisahan antara beberapa mata pelajaran tidak terlihat, serta 

permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran tematik harus dekat dengan 

siswa. Dalam pembelajaran tematik siswa dipacu untuk aktif (student oriented) 

dan guru hanya bersifat sebagai fasilitator sehingga pembelajaran harus terpusat 

pada siswa. 

c. Kelemahan Kelebihan Pembelajaran Tematik 

1) Kelebihan Pembelajaran Tematik 

 Menurut Trianto dalam Prastowo (2013 : 141-142) mengungkapkan bahwa 

terdapat beberapa kelebihan dalam pembelajaran tematik diantaranya yaitu siswa 

mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu, siswa dapat mempelajari 

pengetahuan dan mengembangkan berbagai  kompetensi dasar antar mata 

pelajaran dalam tema yang sama, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih 

mendalam dan berkesan, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik, siswa 

dapat lebih merasakan manfaat dan makna belajar, siswa dapat lebih semangat 

dalam belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk , guru dapat 

menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu. 

 Menurut Mamat (2005 : 15) manfaat pembelajaran tematik yaitu 

pembelajaran tematik dapat meningkatkan kemampuan individu dalam 

kemampuan inteletualnya, pembelajaran tematik dapat mengeksplorasi 
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pengetahuan siswa melalui bebrapa mata pelajaran, pembelajaran tematik mampu 

meningkatkan hubungan antar siswa, serta pembelajaran tematik mampu 

meningkatkan profesionalitas guru. 

Beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan 

dari pembelajaran tematik adalah pembelajaran tematik menggabungkan beberapa 

kompetensi mata pelajaran menjadi satu sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan intelektual individu. Selain itu dalam pembelajaran tematik, waktu 

yang digunakan menjadi efisien karena penggabungan beberapa mata pelajaran 

menjadi satu kompotensi.  

2) Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Menurut Trianto (dalam Prastowo, 2013 : 152-154) menyatakan bahwa 

kelemahan atau keterbatasan pembelajaran tematik meliputi enam aspek, yaitu 

pertama pada aspek guru, guru harus berwawasan luas, memilki integritas tinggi, 

keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi dan berani 

mengemas dan mengembangkan materi. Kedua, pembelajaran tematik menuntut 

kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik. Ketiga, pembelajaran tematik 

memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan 

bervariasi. Keempat, kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian 

ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian 

materi. Kelima, pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang 

menyeluruh. Keenam, pembelajaran terpadu cenderung mengutamakan salah satu 

bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain, tergantung pada latar 

belakang pendidikan gurunya. 
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Menurut Suryosubroto (2009: 136) menyatakan bahwa pembelajaran 

tematik memiliki beberapa kelemahan diantaranya Guru dituntut memiliki 

keterampilan yang tinggi karena harus menggabungkan beberapa kompetensi dari 

mata pelajaran menjadi satu bahasan yang disebut tema. Selain itu, tidak setiap 

guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam 

mata pelajaran secara tepat. 

Beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelemahan 

dari pembelajaran tematik guru harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam 

menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu kompetensi. Guru 

membutuhkan waktu yang relatif lama dalam menyusun, menyiapkan, 

menganalisa dan mencari kesamaan kompetensi dasar yang akan digabungkan 

menjadi satu kompetensi. Jika guru tidak mampu menggabungkan beberapa 

kompetensi dasar menjadi satu tema maka pelaksanaan pembelajaran akan 

menjadi terhambat. 

3. Hakikat Cerita Bergambar (Cergam) 

Menurut Sudjana dan Rivai (2002:27) cerita bergambar sebagai media grafis 

yang dipergunakan dalam proses pembelajaran, memiliki pengertian praktis, yaitu 

dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas dan kuat 

melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata dan gambar. Sedangkan 

menurut Davis (dalam Fauziyah, 2009 :253) mengungkapkan bahwa “cerita 

bergambar sebagai suatu alat pendidikan sangat menarik untuk digunakan 

disebabkan karena (a) mendorong semangat belajar; (b) mudah didapatkan di 

koran dan toko buku; (c) berisi cerita tentang kehidupan sehari-hari; dan (d) 

memberikan gaya belajar yang bervariasi”.  
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  Menurut Stewing dalam Dhanumurti (2009) buku cerita bergambar 

adalah sebuah buku yang menjajarkan cerita dengan gambar. Kedua elemen 

ini bekerjasama untuk menghasilkan cerita dengan ilustrasi gambar. Biasanya 

buku-buku bergambar dimaksudkan untuk mendorong ke arah apresiasi dan 

kecintaan terhadap buku. Selain ceritanya secara verbal harus menarik, buku 

harus mengandung gambar sehingga mempengaruhi minat siswa untuk 

membaca. 

   Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

cerita bergambar adalah sebuah buku yang menjajarkan cerita dengan gambar 

serta cerita ditulis dengan gaya bahasa ringan, cenderung dengan gaya 

obrolan, dilengkapi dengan gambar menarik yang merupakan kesatuan dari 

cerita untuk menyampaikan fakta atau gagasan tertentu. Cerita dalam cerita 

bergambar juga seringkali berkenaan dengan pengalaman pribadi sehingga 

pembaca mudah mengidentifikasikan dirinya melalui perasaan serta tindakan 

dirinya melalui perwatakan tokoh-tokoh utamanya. 

Hurlock (dalam Fauziyah, 2009 : 253) mengemukakan bahwa 

anak-anak usia sekolah menyukai cerita bergambar karena beberapa hal di 

antaranya: (1) anak memperoleh kesempatan yang baik untuk mendapat 

wawasan mengenal masalah pribadi dan sosialnya. Hal ini akan membantu 

memecahkan masalahnya; (2) menarik imajinasi anak dan rasa ingin tahu 

tentang masalah supranatural; (3)  memberi anak pelarian sementara hiruk 

pikuk hidup sehari-hari; (4) mudah dibaca, bahkan anak yang kurang mampu 

membaca dapat memahami arti dari gambarnya; (5) tidak mahal dan juga 

ditayangkan di televisi sehingga semua anak mengenalnya; (6) mendorong 
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anak untuk membaca yang tidak banyak diberikan buku lain; (7) memberi 

sesuatu yang diharapkan (bila berbentuk serial); (8) tokoh sering melakukan 

atau mengatakan hal-hal yang tidak berani dilakukan sendiri oleh anak-anak, 

walaupun mereka ingin melakukannya, ini memberikan kegembiraan; (9) 

tokohnya dalam cerita sering kuat, berani, dan berwajah tampan, jadi 

memberikan tokoh pahlawan bagi anak untuk mengidentifikasikannya; (10) 

gambar dalam cerita bergambar berwarna-warni dan cukup sederhana untuk 

dimengerti anak-anak. 

   Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

siswa sekolah dasar memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap gambar dan 

juga terhadap cerita . Ketertarikan tersebut sangat penting bagi ketercapaian 

tujuan pembelajaran. Untuk mencapai hasil belajar yang paling efisien adalah 

dengan menyukai yang dipelajari atau daya tarik pembelajaran itu. Siswa 

cenderung belajar dan mengingat informasi lebih baik jika mereka menyukai 

apa yang mereka pelajari sehingga dapat dikatakan bahwa daya tarik dalam 

belajar mampu meningkatkan minat belajar dan memperpanjang ingatan 

terhadap pelajaran.  

4. Karakteristik Siswa Kelas IV SD 

Menurut Rusman (2010 : 251) siswa sekolah dasar kelas IV 

termasuk dalam anak usia 7-12 tahun. Dalam perkembangannya, terdapat tiga 

karakteristik yang menonjol pada siswa usia tersebut diantaranya yaitu 

kongkret, maksudnya proses belajar siswa beranjak dari hal-hal yang 

kongkret (nyata). Siswa pada usia tersebut akan lebih menghasilkan proses 

dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai karena siswa dihadapkan 
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terhadap peristiwa dan keadaan yang nyata. Karakteristik kedua yaitu 

integratif, maksudnya siswa mempelajari sesuatu sebagai satu kesatuan yang 

utuh. Perpaduan konsep tidak dipilah-pilah dalam berbagai disiplin ilmu 

melainkan dikaitkan menjadi pengalaman belajar yang bermakna. 

Karakteristik yang terakhir adalah hierarkis maksudnya siswa mulai belajar 

dari hal yang sederhana menuju ke hal-hal yang lebih kompleks. Oleh karena 

itu dalam hal ini pembelajaran harus disusun secara sistematis, antar materi 

memiliki keterkaitan sehingga siswa lebih mudah memahami dalam proses 

pembelajaran. 

Ayuningsih (2010 : 17) mengungkapkan bahwa anak pada usia 6-

12 tahun adalah tahap terpenting bagi anak-anak dalam perkembangannya 

dalam aspek yang terdapat dalam dirinya seperti pada aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan dalam bekal untuk masa selanjutnya. Pada 

anak usia ini siswa akan lebih mudah mempelajari segala sesuatu yang dekat 

dengan lingkungannya. Pengetahuan dasar yang dimiliki anak pada usia 

tersebut sangat penting sebagai bekal di masa selanjutnya,  

Ken Adams (2009: 10) juga mengemukakan bahwa anak sekolah 

dasar pada usia 7-11 tahun mempelajari sesuatu sesuai dengan apa yang 

dilihat. Belajar akan lebih bermakna apabila pengalaman baru yang diberikan 

guru sejalan dengan apa yang terdapat dalam memori siswa. Namun, 

kemampuan siswa dalam menangkap pembelajaran sangat beragam. 

Beberapa siswa memiliki daya tangkap rendah sehingga sering kesulitan 

dalam proses pembelajaran, sebaliknya anak dengan daya tangkap tinggi akan 

lebih mudah menangkap atau meresapi pembelajaran yang diberikan guru. 
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Beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa siswa kelas IV SD termasuk dalam usia 7-12 tahun. 

Karakteristik belajar siswa pada usia tersebut yaitu mempelajari sesuatu yang 

bersifat nyata (kongkret). Siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran 

apabila permasalahan-permasalahan yang diambil sebagai bahan pembelajaran 

dekat dengan siswa atau sesuai dengan lingkungannya. Oleh karena itu, seorang 

guru dalam tahap ini harus mampu menyajikan materi yang kontekstual dan 

sesuai dengan kehidupan keseharian siswa serta sesuai minat dan kebetuhannya 

sehingga pembelajaran akan lebih mudah dipahami siswa serta menarik untuk 

diikuti. 

 

5. Subtema 3 Ayo Cintai Lingkungan 

Pada tema 3 terdapat beberapa subtema salah satunya adalah subtema 3 

(Ayo Cintai Lingkungan). Berikut penjelasan mengenai standar kompetensi 

lulusan, kompeteni inti kelas IV dan pemetaan kompetensi dasar 1 dan 2 serta 

kompetensi dasar 3 dan 4 : 

a. Standar kompetensi Lulusan kelas IV 

DOMAIN : 

a) Sikap  

1) Menerima, menjalankan, meghargai dan mengamalkan 

2) Pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri dan bertanggung 

jawab dalam berinteraksi secara efektid dengan lingkungan sosial, alam 

sekitar serta dunia dan peradabannya. 
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b) Keterampilan 

1) Menerima, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar dan 

mencipta. 

2) Pribadi yang berkemampaun pikir dan tindak efektif dan kreatif dalam 

ranah abstrak dan konkret. 

c) Pengetahuan 

1) Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisi dan mengevaluasi 

2) Pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan 

berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban. 

b. Kompetensi Inti Kelas IV 

1) Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2) Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya 

3) Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4) Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

c. Kompetensi Dasar  

Bahasa Indonesia 
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3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan 

daftar pertanyaan. 

 4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dalam bentuk teks tulisan 

PPKN 

3.2 Memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari  

4.2 Bekerjasama melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari 

IPA  

3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya 

alam di lingkungannya  

4.8  Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-

orang di lingkunganya. 

IPS 

3.1  Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten 

sampai tingkat provinsi.  
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti dalam mencari penelitian 

secara langsung berkaitan dengan pengembangan bahan ajar pada pembelajaran 

matematika, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian 

di atas antara lain: 

Tabel 2.1  

Originalitas Penelitian 

No Penelitian 

terdahulu 

Metode Persamaan  Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

1 Pengembangan 

Bahan Ajar 

Berbasis Cerita 

Bergambar/ 

Komik Materi 

Pokok Konsep 

Pembagian 

dengan 

Pendekatan 

Inquiry Siswa 

Kelas III SDN 

Jatimulyo II 

Malang oleh 

Alfiatus 

Syafa’ah 

-Penelitian 

pengembangan 

ini menggunak-

an model 

pengembangan 

ADDIE. 

-Prosedur 

penelitian terdiri 

dari tahap 

menganalisis, 

mendesain, 

mengemban-

gkan, 

melaksanakan, 

dan menilai 
 

- Jenis 

penelitian yang 

digunakan 

Research and 

Development 

(R&D) 

-Mengembang-

kan bahan ajar 

berbasis Cerita 

Bergambar 
 

- Mata 

pelajaran 

Matematika 

Materi Pokok 

Konsep 

Pembagian 

dengan 

Pendekatan 

Inquiry 

- Untuk kelas 

III SD 

-Penelitian 

dilakukan di 

SDN 

Jatimulyo II 

Malang 
 

Dalam 

penelitian ini 

peneliti 

mencoba 

mengembangkan 

bahan ajar yang 

dikemas dalam 

bentuk buku 

cerita bergambar 

pada tema 3 

subtema 3 (Ayo 

Cintai 

Lingkungan) 

untuk siswa 

kelas IV SD 
 

2. Pengembangan 

bahan ajar 

tematik berbasis 

Integrasi Islam-

Sains Tema 3 

Subtema 3 (Ayo 

Cintai 

Lingkungan) 

untuk 

meningkatkan 

pemahaman 

siswa kelas IV 

SDN Bunulrejo 

02 Malang Oleh 

Rena Maqda 

Mega Silviya 
 

- Penelitian 

pengembangan 

ini menggunak-

an model 

pengemban-gan 

Borg & Gall 

(1983). 

- Prosedur 

penelitian terdiri 

dari tahap 

penelitian dan 

pengumpulan 

informasi awal, 

perencanaan, 

pengembangan 

format produk 

awal, uji 

lapangan dan 

revisi produk, 

revisi produk 

akhir, desiminasi 

dan 

implementasi. 

- Jenis 

penelitian yang 

digunakan 

Research and 

Development 

(R&D) 

-Mengemban- 

gkan bahan 

ajar tematik 

- Materi tema 3 

subtema 3 

(Ayo Cintai 

Lingkungan) 

untuk siswa 

SD kelas IV 

 

- Bahan ajar 

berbasis 

Integrasi 

Islam-Sains 

- Bahan ajar 

digunakan 

untuk 

meningkatkan 

pemahaman 

siswa SD 

kelas IV SDN 

Bunulrejo 

Malang 
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Tabel 2.1  

Originalitas Penelitian 

No Penelitian 

terdahulu 

Metode Persamaan  Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

3 Pengembangan 

bahan ajar 

matematika 

berbasis buku 

fabel berkarakter 

untuk 

meningkatkan 

hasil belajar 

tematik materi 

bangun datar 

kelas IV A SD 

Islam As-Salam 

Malang oleh 

Nihayatur 

Rohmah 
 

- Penelitian 

pengembangan 

ini 

menggunakan 

model 

pengembangan 

bahan ajar Borg, 

W.R and Gall, 

M.D. 

-Prosedur 

penelitian terdiri 

dari tahap 

penelitian dan 

pengumpulan 

informasi awal, 

perencanaan, 

pengembangan 

format produk 

awal, revisi 

produk, uji coba 

lapangan. 
 

- Jenis 

penelitian yang 

digunakan 

Research and 

Development 

(R&D) 

-Mengembang-

kan bahan ajar 

berbasis buku 

cerita 

-Bahan ajar 

untuk siswa 

kelas IV SD. 
 

- Bahan ajar 

berbasis buku 

Fabel 

berkarakter 

- bahan ajar 

untuk 

meningkatkan 

hasil belajar 

tematik 

- Bahan ajar 

menggunakan 

materi 

matematika 

bangun datar 

- penelitian di 

lakukan di 

SD Islam As-

Salam 

Malang 
 

 

  

 Bertolak dari kajian terdahulu yang sudah dilacak oleh peneliti diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa penelitian yang ditulis oleh ke tiga peneliti di atas, sama-

sama memberikan porsi untuk melakukan pengembangan terhadap bahan ajar. 

Akan tetapi,yang membedakan dengan penelitian ini yaitu peneliti tidak hanya 

mengembangkan bahan ajar berupa buku yang hanya berisikan materi yang 

dikemas dalam tulisan saja melainkan peneliti mengembangkan bahan ajar 

berbasis buku cerita dengan dilengkapi gambar-gambar yang menarik yang sesuai 

dengan karakteristik siswa sekolah dasar sehingga dapat meningkatkan minat 

siswa untuk membaca dan belajar. 
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C. Kerangka Berpikir

Proses Pembelajaran di SD 

Kondisi Ideal : 

Bahan ajar yang baik yakni disesuaikan 

dengan materi pembelajaran, disusun 

berdasarkan atas kebutuhan 

pembelajaran, terdapat bahan evaluasi, 

serta bahan ajar tersebut menarik untuk 

dipelajari oleh siswa. 

Kondisi di Lapangan : 

Bahan ajar yang digunakan dalam 

proses pembelajaran hanya berasal 

dari buku pemerintah sehingga 

minat belajar siswa kurang  

Analisis Kebutuhan : 

Peneliti melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada Wali Kelas 

IV C SDN Temas 01 Batu mengenai bahan ajar yang digunakan di kelas, baik 

kelemahan dan kelebihan yang ada dalam buku serta harapan yang diinginkan 

Solusi : 

Perlunya mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah 

dasar, yang memiliki banyak gambar, menarik dan menyenangkan dan menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami siswa. 

Produk : 

Menghasilkan bahan ajar tematik berbasis buku cerita bergambar untuk siswa SD 

kelas IV pada tema 3 subtema 3 (Ayo Cintai Lingkungan) 

Model Pengembangan : 

Mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan model pengembangan ADDIE 

dengan 5 tahapan yaitu : Analisis (Analyze), Desain (Desaign), Pengembangan 

(Development), Implementasi (Implementation), Evaluasi (Evaluation) 




