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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 yang digunakan di seluruh 

Indonesia sekarang sangat tepat dengan kaitan dari belajar dan pembelajaran. 

Dikatakan tepat, karena pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

mengaitkan antara sesuatu (materi, percobaan) yang dipahami siswa dengan 

pengalaman langsung dari siswa, lingkungan sekitar siswa, ilmu agama dan lain 

sebagainya. Pemerintah sudah mewajibkan pada seluruh sekolah di Indonesia untuk 

menggunakan kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 lebih menekankan 

siswanya pada aspek pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan bakat dari 

siswa. Tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga lebih menekankan akhlak pribadi pada 

setiap siswa, oleh karenanya dalam KI 1 dijelaskan untuk kompetensi inti sikap 

spiritual siswa, dan KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosialnya, seperti berperilaku 

jujur, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya.  

Penerapan kurikulum 2013 jika tidak diimbangi dengan fasilitas atau sarana 

prasarana seperti buku, LKS, media pembelajaran dan lainnya, karena fasilitas atau 

sarana prasarana tersebut sangat dibutuhkan oleh siswa, jika itu tidak terpenuhi 

maka penerapan kurikulum 2013 tidak akan tercapai tujuannya. Yang mana tujuan 

dari penerapan kurikulum 2013 yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013, bertujuan untuk mempersiapkan dan 

menciptakan 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. 

       Sesuai dengan tujuan dari kurikulum 2013, maka pemerintah membuat atau 

menerbitkan buku tematik sebagai panduan para siswa. Buku merupakan salah satu 

bahan ajar yang menjadi hal terpenting dalam pembelajaran. Buku digunakan oleh 

guru dan siswa sebagai acuan dan sumber belajar. Seperti halnya Peraturan 

Pemerintah Nasional Nomor 71 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa buku teks 

adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan 

menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka 

peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, 

peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan 

standar nasional pendidikan. Penjelasan tersebut diperkuat dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 

dijelaskan bahwa buku teks pelajaran adalah sumber utama untuk mencapai 

kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Sehingga 

buku sangatlah penting bagi guru dan siswa. Buku bagi guru sebagai panduan dalam 

mengajar, sedangkan bagi siswa sebagai acuan dalam belajar. 

       Buku guru dan buku siswa merupakan salah satu sarana implementasi 

Kurikulum Tahun 2013 dalam pembelajaran. Buku guru merupakan buku yang 

menjadi pegangan guru atau sebagai patokan dalam melaksanakan pembelajaran. 

Buku guru yang dimiliki oleh setiap guru, terdapat panduan dalam mengajar yang 



 

 
 

meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku 

siswa.  

Buku siswa merupakan buku pegangan siswa, dan sebagai sumber belajar 

siswa. Buku siswa yang digunakan oleh siswa pada setiap pembelajaran dilengkapi 

dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa, latihan soal, rangkuman, 

evaluasi, dan tugas bagi siswa. Bagian kegiatan dalam buku siswa meliputi Ayo 

Mencari Tahu, Ayo Ceritakan, Ayo Mengamati, Ayo Berlatih, Ayo Diskusikan, Ayo 

Temukan Jawabannya, Ayo Berkreasi, Ayo Analisis, Ayo Bernyanyi, Tahukah 

Kamu, dan Diskusikan Bersama Orang Tuamu. Buku siswa yang digunakan 

berbasis (activity based learning) sehingga memungkinkan bagi siswa dan guru 

untuk melengkapi materi yang kurang dari berbagai sumber lain. Sumber lain yang 

digunakan misalnya, lingkungan sekitar, internet, ataupun buku lain. Buku lain 

yang dimaksud misalnya, buku pendamping, buku dongeng, kamus, dan lainnya.  

Berdasarkan hasil pengamatan di SD Muhammadiyah 05  Batu, bahan ajar 

yang digunakan di SD Muhammadiyah 05  Batu adalah selain Buku Siswa (Buku 

Tema), SD Muhammadiyah 05  Batu juga menggunakan Buku Penilaian 

(BUPENA). Buku Penilaian (BUPENA) yang digunakan memiliki unsur sebagai 

berikut Pendalaman Materi, Kegiatan, Ayo Berlatih, Latihan Soal Subtema, dan 

Penugasan (Irene, 2017). Buku Penilaian digunakan berfungsi sebagai buku 

pembantu guru untuk pengimplementasian Kurikulum 2013. Buku penilaian ini 

memiliki kelebihan seperti materi yang disesuaikan dengan KD (Kompetensi 

Dasar) dan Kompetensi Inti (KI). Materi dalam buku penilaian lebih lengkap dari 

pada di buku siswa, sehingga siswa terbantu dengan materi tersebut untuk 

menjawab soal dalam buku penilaian tersebut. Kegiatan dalam buku penilaian 



 

 
 

ditujukan kepada siswa yang berfungsi sebagai penilaian keterampilan. Latihan soal 

dan penugasan berfungsi sebagai penilaian pengetahuan. Sehingga, jika nilai siswa 

kurang dengan penggunaan buku siswa, guru menggunakan buku penilaian untuk 

menambah nilai siswa. Buku penilaian yang digunakan juga memiliki kekurangan. 

Kekurangan dalam buku penilaian yang digunakan adalah masih terlihatnya mata 

pelajaran dalam setiap subtema. Terlihatnya nama mata pelajaran tersebut menjadi 

tidak sejalan dengan ketentuan pemerintah, yaitu pada Permendikbud No. 57 Tahun 

2014 Pasal 11 Ayat 2, yaitu Pembelajaran tematik-terpadu merupakan Muatan 

pembelajaran dalam mata pelajaran Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang 

diorganisasikan dalam tema-tema. Sehingga pada pembelajaran Kurikulum 2013, 

mata pelajaran tidak terlihat. Latihan soal pada buku penilaian juga masih 

memperlihatkan nama mata pelajaran. Kekurangan yang terlihat lagi, adalah 

bukunya kurang menarik warnanya masih hitam putih. Sehingga siswa bosan, 

gambarnya juga kurang menarik. 

Memandang pentingnya bahan ajar yang digunakan di SD Muhammadiyah 05  

Batu harus lebih dikembangkan lagi, maka peneliti akan mengembangkan bahan 

ajar. Bahan ajar tersebut adalah buku pendamping. Buku pendamping/buku 

suplemen yang peneliti kembangkan adalah buku pendamping/buku suplemen jenis 

pengayaan. Buku pendamping/buku suplemen yang dikembangkan terdapat materi, 

dan soal yang dikerjakan oleh siswa yang dikembangkan dari buku utama, yaitu 

buku siswa, serta hubungan kajian Islam yang terkait dengan materi.  

Materi dalam buku pendamping yang dikembangkan oleh peneliti yaitu, pada 

Tema 6 Cita-citaku, Subtema 1 Aku dan Cita-citaku, Pembelajaran 1-6. Adapun 

materi yang dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) 



 

 
 

pada Subtema 1 Aku dan Cita-citaku. Materi yang dikembangkan meliputi makna 

puisi,  ciri-ciri puisi, cara membuat puisi sesuai dengan tema yang dibahas, siklus 

makhluk hidup, tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, tanda tempo tinggi 

rendah nada pada lagu, dan lainnya. Materi yang dikembangkan tersebut kemudian 

dikaitkan dengan kajian Islam. Sehingga, dalam buku pendamping/buku suplemen 

tersebut juga menghubungkan materi pembelajaran dengan kajian Islam, yang 

disebut nilai Islam dalam pembelajaran.  

Nilai Islam yang dimaksud dalam buku pendamping/buku suplemen yang 

dikembangkan peneliti yaitu menghubungkan berbagai macam ayat al-Qur’an yang 

berhubungan dengan materi yang akan diajarkan, serta hadist yang berhubungan 

dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini diharapkan supaya siswa dapat mengerti 

dan memahami bahwa al-Qur’an benar-benar mencakup segalanya dan 

membuktikan bahwa Allah adalah Maha Penguasa dan Maha Pencipta. 

Pengembangan buku pendamping/buku suplemen ini juga disesuaikan dengan 

kebiasaan dari SD Muhammadiyah 05  Batu, yaitu pembiasaan membaca al-Qur’an, 

hafalan surat-surat di al-Qur’an, sholat dhuha, sholat dhuhur berjamaah serta sholat 

jumat. Guru kelas IV SD Muhammadiyah 05  Batu, juga setuju dengan adanya 

pengembangan buku pendamping berbasis nilai Islam ini.  

Oleh karena itu, berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka 

peneliti akan meneliti tentang “Pengembangan Buku Pendamping Tematik 

Berbasis Nilai Islam Pada Tema 6 Cita-Citaku Subtema 1 Aku Dan Cita-Citaku Di 

Kelas IV SD Muhammadiyah 05  Batu”. 

 

 



 

 
 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengembangkan buku pendamping tematik berbasis nilai 

Islam pada Tema 6 Cita-citaku Subtema 1 Aku dan Cita-citaku di kelas IV 

SD Muhammadiyah 05  Batu? 

2. Bagaimana kelayakan penggunaan buku pendamping tematik berbasis 

nilai Islam pada Tema 6 Cita-citaku Subtema 1 Aku dan Cita-citaku di 

kelas IV SD Muhammadiyah 05  Batu? 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan cara mengembangkan buku pendamping tematik 

berbasis nilai Islam pada Tema 6 Cita-citaku Subtema 1 Aku dan Cita-

citaku di kelas IV SD Muhammadiyah 05  Batu? 

2. Mengetahui kelayakan penggunaan buku pendamping tematik berbasis 

nilai Islam pada Tema 6 Cita-citaku Subtema 1 Aku dan Cita-citaku di 

kelas IV SD Muhammadiyah 05  Batu? 

 

C. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Penelitian yang dilakukan akan menghasilkan produk berupa buku 

pendamping tematik berbasis nilai Islam yang dapat digunakan siswa dan guru 

sebagai bahan pembelajaran. Spesifikasi produk sebagai berikut: 

 

1. Konsep  

       Buku pendamping ini akan dilengkapi dengan perluasan materi yang 

kemudian disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai, serta dilengkapi 



 

 
 

dengan karakter kartun Islam untuk memotivasi siswa agar tertarik membaca 

buku pedamping ini. Kelebihan lain dari bahan ajar ini menggunakan basis 

nilai Islam yaitu menghubungkan pembelajaran dengan kajian Islam. Siswa 

akan lebih mengerti materi pembelajaran yang dikaitkan dengan ayat-ayat al-

Qur’an serta hadits. Pembelajaran tematik akan lebih bermakna jika dikaitkan 

dengan kajian Islam. 

 

a. Sistematik 

1) Berbentuk bahan ajar cetak (Buku Pendamping) yang berisi materi 

bacaan, latihan soal (Ayo Berlatih) yang terkait dengan Tema 6  (Cita-

citaku) Subtema 1 (Aku dan Cita-citaku). 

2) Bahan ajar dirancang dengan menyesuaikan Kompetensi Dasar (KD) 

pada Tema 1 Cita-citaku Subtema 1 Aku dan Cita-citaku. 

3) Penyusunan bahasa dalam bahan ajar yang dikembangkan disusun 

dengan pemilihan kata yang mudah dipahami oleh siswa. 

4) Bahan ajar yang kembangkan dilengkapi dengan karakter kartun 

Islam dan ayat-ayat al-Qur’an serta hadits yang terkait dengan materi 

untuk memotivasi siswa. 

 

2. Konten (Isi) 

Materi di dalam bahan ajar yang dikembangkan merupakan pengembangan 

dari Kompetensi Dasar (KD) beserta indikator yang menyesuaikan dengan 

buku tematik Tema 6 (Cita-cita) Subtema 1 (Aku dan Cita-citaku). Adapun 

buku pendamping yang dikembangkan yaitu: 



 

 
 

a. Kelas  : IV 

b. Tema  : 6 (Cita-citaku) 

c. Subtema   : 1 (Aku & Cita-citaku) 

d. Kompetensi Inti : 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan tetangga.  

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, serta benda benda yang dijumpainya di rumah 

dan di sekolah.  

KI 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. 

e. Kompetensi Dasar: 

1. PPKn 

1.3 Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu 

dalam kehidupan sehari-hari 

4.3  Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu 

dalam kehidupan sehari-hari 

2. Bahasa Indonesia 



 

 
 

3.6 Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan 

tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.6   Melisankan  puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan 

ekpresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 

3. 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 

 

4. SBdP 

3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada 

4.2 Menyajikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi 

rendah nada 

5. IPA 

3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup 

serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya 

4.2  Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup 

serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya 

3. Tampilan 

 a.   Bahan ajar cetak berukuran A4. 



 

 
 

b. Desain cover dibuat menarik dan bernuansa Islam dengan gambar, 

warna, font dan sesuai dengan tema yang ada didalamnya.  

c. Terdapat pengantar, daftar isi, kata motivasi di awal pembelajaran dan 

peta konsep di awal pembelajaran. 

d. Materi-materi yang ada dalam buku dikemas dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. 

e. Terdapat latihan soal (Ayo Berlatih) yang bertujuan melatih 

pemahaman siswa dengan materi yang ada pada buku pendamping.  

 

D. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan yang diharapkan dari buku 

pendamping tematik berbasis nilai Islam Tema 6 (Cita-citaku) pada Subtema 1 

(Aku dan Cita-citaku) secara khusus antara lain: 

1. Melengkapi dan membenarkan materi yang belum atau sudah ada pada 

buku tematik dan buku yang digunakan oleh sekolah. 

2. Memperkaya sumber belajar bagi guru dan siswa. 

3. Menjadi anjuran di dalam menyusun bahan ajar berdasarkan pembelajaran 

tematik dengan bahan ajar buku pendamping tematik berbasis nilai Islam. 

4. Memungkinkan dilakukannya penelitian dan pengembangan terhadap hasil 

produk bahan ajar buku pendamping berbasis nilai Islam. 

 

 

 

 



 

 
 

E. Asumsi dan Keterbatasan Penenlitian dan Pengembangan 

1.   Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

a.  Pertimbangan pemilihan buku pendamping tematik karena mengingat 

materi dalam buku tematik harus dikembangkan, dan untuk 

memudahkan siswa dalam menemukan materi yang belum ada dalam 

buku tematik. 

b. Pemberian latihan soal (Ayo Berlatih) dapat membantu siswa untuk 

melatih pemahamannya dengan materi yang dibahas. 

c. Isi dalam buku pendamping tematik berbasis nilai Islam dapat 

mengajarkan siswa kaitan antara materi pelajaran dan ilmu agama, dan 

menarik perhatian siswa karena tampilan buku dilengkapi dengan 

konten kartun Islam. 

2.   Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

a.  Pengembangan buku pendamping tematik berbasis nilai Islam ini hanya 

dikembangkan di kelas IV pada Tema 6 (Cita-citaku) Subtema 1 (Aku 

dan Cita-citaku). 

b.  Pengembangan buku pendamping tematik berbasis nilai Islam ini 

menggunakan Corel Draw X7. 

c.  Penelitian pengembangan menggunakan Model ADDIE. 

d.  Penelitian ini digunakan di SD Muhammadiyah 05 Batu. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional ada untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. 

Penegasan istilah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 



 

 
 

1. Buku pendamping/buku suplemen merupakan buku tambahan bagi buku 

teks utama serta digunakan oleh pendidik dan peserta didik, yang berfungsi 

sebagai bacaan. (Dwi Astuti, Unnes Science Educational Journal:2014) 

2. Nilai Islam dalam pembelajaran adalah menghubungkan ayat-ayat Al-

Qur’an dan Hadist ke dalam tema dan materi pelajaran. (Iis Arifudin, 

Edukasia Islamika:2016) 

3. Pembelajaran tematik pembelajaran yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan antara berbagai bidang studi dalam rangka mengembangkan 

kemampuan anak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak 

sehingga anak bisa memperoleh pengalaman bermakna. (Abdul Majid, 

2014). 

 

 

 

 

 


