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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) 

a. Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar (SD) 

Pelaksanaan pembelajaran di Indonesia tidak lepas dengan adanya 

kurikulum. Kurikulum digunakan agar penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan aturan yang ada. Menurut UU No 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Di Indonesia sudah menggunakan berbagai macam 

kurikulum, tiga kurikulum yang digunakan di Indonesia adalah Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) 2006, dan Kurikulum 2013.  

Kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Kurikulum 

2013. Kurikulum 2013 digunakan karena sesuai dengan tujuan pendidikan 

di Indonesia saat ini. Kurikulum 2013 dilaksanakan mulai tahun ajaran 

2013/2014 pada setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Satuan 

pendidikan yang dimaksud mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar 

dan menengah, serta perguruan tinggi. 

Pelaksanaan kurikulum 2013 guru dituntut untuk menyelenggarakan 

pembelajaran aktif dengan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. 
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Pelaksanaan kurikulum 2013 khusus SD menggunakan pembelajaran 

tematik integratif. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

saintifik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang merupakan 

proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara 

aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

ditemukan, Kemendikbud 2016 (dalam Sufairoh, 2016). Sehingga dalam 

melaksanakan Kurikulum 2013 di SD guru juga menyesuaikan kondisi 

lingkungan sekitar siswa, serta karakteristik siswa juga. 

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, SD Muhammadiyah 

05 Batu telah melaksanakan kurikulum 2013. Guru kelas IV di SD 

Muhammadiyah 05  Batu mengembangkan hal yang kurang dalam 

pelaksanaan Kurikulum 2013. Pengembangan tersebut dilakukan 

berdasarkan kebutuhan siswa, misalnya dalam pengembangan bahan ajar, 

dan materi. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

 

b. Pembelajaran Tematik  

a. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengaitkan 

antara satu materi dengan materi yang lain dalam satu tema. Hal 
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tersebut sesuai dengan pendapat Majid (2014) yaitu, bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan 

tema-tema tertentu. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan 

pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif 

menurut Ahmadi (2014) adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran  

sehingga dapat  memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik tersendiri untuk 

membedakan dengan pembelajaran yang lain. Adapun karakteristik 

pembelajaran tematik menurut Majid (2014) terdiri dari 6 yaitu (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. 

1) Berpusat pada siswa, maksudnya pembelajaran diarahkan pada 

siswa. Siswa berlaku sebagai subjek dan guru hanya sebagai 

fasilitator. Di dalam kelas siswa yang lebih aktif, siswa diberi 

berbagai kegiatan yang dapat menyebabkan siswa aktif. Siswa 

aktif maksudnya, siswa diberi stimulus-stimulus untuk 

bertanya, menyatakan pendapatnya, dan melakukan kegiatan 

belajar. Guru sebagai fasilitator maksudnya, guru memberi 

bantuan terhadap siswa untuk melakukan kegiatan belajar 

mengajar, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami 

pelajaran dan melakukan kegiatan belajar. 
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2) Memberikan pengalaman langsung, maksudnya siswa diajak 

untuk melakukan kegiatan belajar dengan dihadapkan pada 

suatu hal yang nyata (konkret). Belajar dari suatu hal yang 

nyata (konkret) dapat membantu siswa dalam memahami hal-

hal yang abstrak. Memberikan pengalaman langsung dapat 

berupa belajar dengan mengamati keadaan lingkungan sekitar, 

media belajar yang sebenarnya (buah, hewan, dan lainnya). 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, pemisahan 

pelajaran ini maksudnya pada pembelajaran tematik dijadikan 

ke dalam tema-tema pembelajaran. Tema-tema pembelajaran 

tersebut dikaitkan dengan lingkungan siswa, sehingga siswa 

dapat dengan mudah untuk belajar. Serta, materi yang hampir 

sama dalam setiap mata pelajaran akan dipelajari dalam satu 

atau dua pembelajaran. 

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, siswa dapat 

memahami lebih dari konsep dalam suatu pembelajaran. Siswa 

belajar tidak per mata pelajaran, melainkan siswa belajar dari 

konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Sehingga siswa 

dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. 

5) Bersifat fleksibel, dikatakan fleksibel karena siswa dapat 

belajar dengan mengkaitkan pelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari. Sehingga, siswa dapat memahami pelajaran dengan 

lebih mudah. Tidak hanya siswa, guru juga dapat mengkaitkan 

bahan ajar dari satu mata pelajaran  dengan mata pelajaran yang 



17 
 

 
 

lainnya, sehingga hal tersebut tidak merugikan guru dalam 

membuat bahan ajar.  

6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan. Guru dapat membuat kelas menjadi lebih 

menyenangkan dengan cara seperti membuat permainan yang 

dikaitkan dengan materi pelajaran. Hal yang demikian dapat 

menimbulkan keadaan kelas yang membosankan menjadi 

menyenangkan. Guru juga dapat menggunakan kegiatan ice 

breaking yang dapat merubah keadaan kelas yang semula 

tegang menjadi lebih ceria. 

b. Buku Guru dan Buku Siswa 

Pembelajaran tematik pada Kurikulum 2013 tidak lepas dari buku 

yang digunakan. Buku yang digunakan adalah buku guru dan buku 

siswa yang merupakan buku wajib yang menjadi pegangan oleh guru 

dan siswa. Buku guru berguna sebagai pegangan serta petunjuk guru 

dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik buku guru terdapat 

petunjuk untuk kegiatan pembelajaran, sehingga guru lebih mudah 

dalam menjalankan kegiatan pembelajaran. Pada buku guru juga 

terdapat cara menggunakan buku guru, pemetaan kompetensi pada 

setiap subtema, terdapat KD yang harus dikembangkan menjadi 

indikator, serta penilaian yang meliputi penilaian pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan.  

Siswa juga menggunakan buku siswa untuk pegangan mereka. 

Pada buku siswa terdapat berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh 
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siswa, sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. Buku siswa juga 

terdapat soal-soal yang harus dikerjakan siswa, sehingga dapat 

mengasah pengetahuan siswa. Dalam buku siswa juga terdapat salah 

satu kegiatan, yaitu Ayo Berdiskusi di mana siswa diminta untuk 

berdiskusi atau berkelompok dengan siswa yang lain agar siswa dapat 

menyampaikan dan menerima pendapat dari teman yang lainnya. 

Materi yang terdapat dalam buku siswa adalah materi secara umum, 

sehingga guru harus dapat memperluas materi yang ada di buku siswa. 

c. Langkah-langkah Pengembangan Pembelajaran Tematik 

Dalam pembelajaran tematik yang harus direncanakan sesuai 

dengan kondisi siswa seperti, minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan 

siswa. Hal lain yang harus diperhatikan di dalam pembelajaran tematik 

adalah pengembangan dari KD, indikator, serta materi pembelajaran. 

Adapun pelaksanaan pembelajaran tematik meliput empat tahapan, 

yaitu sebagai berikut: 
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                     Gambar 2.1 Langkah-langkah Pengembangan Pembelajaran 

Tematik 

 

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

pembelajaran tematik sangat berkaitan dari satu langkah ke langkah 

berikutnya. Sehingga, dalam mengembangkan pembelajaran tematik 

haruslah mengikuti langkah-langkah yang ada agar tidak terjadi 

kesalahan. 

 

c. Sumber Belajar 

Proses belajar mengajar perlu adanya sumber belajar. Baik guru 

maupun siswa, sumber belajar penting bagi keduanya. Sumber belajar 

menurut Rusman (dalam Haryono, 2015) adalah salah satu komponen yang 

membantu dalam proses belajar mengajar. Sedangkan, menurut Haryono 

Langkah 1 

 

Pemetaan Kompetensi Dasar 

Langkah 2 

 

Pengembangan jaringan tema 

Langkah 4 

 

Penyusunan RPP 

Langkah 3 

 

Pengembangan Silabus 
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(2015) sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan guru 

maupun siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Dari pendapat di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah semua hal yang ada 

di sekitar siswa dan guru, yang dapat dimanfaatkan untuk membantu 

jalannya belajar mengajar.  

Sumber belajar yang dapat digunakan guru dan siswa terdiri dari orang, 

isi, pesan, media, alat, teknik, dan bahan ajar. Guru dan siswa dapat 

menggunakan sumber belajar tersebut sebagai fasilitas untuk memperoleh 

informasi. Adapun jenis sumber belajar secara garis besar menurut Haryono 

(2015: 44) adalah sebagai berikut: 

1) Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yakni 

sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan 

sebagai komponen sistem intruksional untuk memberikan fasilitas 

belajar yang terarah dan bersifat formal. 

2) Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization), 

yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan 

pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

 

2. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki peran penting dalam setiap pembelajaran. Bahan 

ajar digunakan guru untuk membantu proses belajar mengajar. Dengan 

adanya bahan ajar, dapat memudahkan guru dan siswa dalam belajar. Dalam 
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pembelajaran tematik bahan ajar sangatlah penting selain sebagai alat bantu, 

bahan ajar yang digunakan juga sebagai alat untuk mencapai kompetensi 

dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seperti halnya yang 

dikemukakan oleh National Center for Vocational Education Research Ltd 

(dalam Prastowo, 2014) bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan 

proses pembelajaran di kelas. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan 

tertulis maupun bahan ajar tidak tertulis. Sedangkan menurut Depdiknas 

Tahun 2008, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa 

untuk belajar. Berdasarkan dari uraian diatas mengenai bahan ajar, dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan bahan yang bersifat tertulis 

maupun tidak tertulis yang dibuat dengan sistematis sebagai alat bantu guru 

dalam proses pembelajaran, untuk mencapai kompetensi dan tujuan 

pembelajaran.  

b. Jenis-jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar dibedakan menjadi 4 macam yaitu bahan ajar yang 

berbasiskan cetak, bahan ajar yang berbasiskan teknologi, bahan ajar yang 

digunakan untuk praktik dan proyek, dan bahan ajar yang dibutuhkan untuk 

keperluan interaksi manusia, menurut Rowntree (dalam Prastowo, 2014) 

berikut penjelasannya: 

1) Bahan ajar yang berbasiskan cetak. Yang termasuk dalam kategori 

bahan ajar ini, yaitu: buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan 

tutorial, buku kerja siswa, peta, charts, foto, majalah, dan koran. 
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2) Bahan ajar yang berbasiskan teknologi. Yang termasuk dalam kategori 

bahan ajar ini, yaitu: audiocassette, siaran radio, slide, film strips, film, 

video cassette, siaran televisi, video interaktif, Computer Based 

Tutorial, dan multimedia. 

3) Bahan ajar yang digunakan untuk praktik dan proyek, yaitu: kit sains, 

lembar observasi, dan lembar wawancara. 

4) Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia 

(terutama untuk pendidikan jarak jauh), contohnya: telepon, 

handphone, dan video conferencing. 

c. Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Mengembangkan bahan ajar tidak asal mengembangkan, akan tetapi 

harus mengikuti prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar itu sendiri. 

Adapun menurut Depdiknas Tahun 2008, prinsip pengembangan tersebut di 

antaranya: 

1) 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 

sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata ada di lingkungan mereka. 

2) Pengulangan akan memperkuat pemahaman. Dalam pembelajaran, 

pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih memahami suatu 

konsep. 

3) Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman 

siswa.  
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4) Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan belajar. Seorang siswa memiliki motivasi belajar tinggi 

akan lebih berhasil dalam belajar. 

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

akan mencapai ketinggian tertentu. Untuk mencapai suatu standar 

kompetensi yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan-tujuan antara, maka 

guru perlu menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa. 

6) Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa terus 

mencapai tujuan.  

d. Penyusunan Bahan Ajar 

Penyusunan bahan ajar harus memperhatikan langkah-langkah dalam 

menyusun bahan ajar, agar bahan ajar tersebut layak digunakan oleh siswa. 

Adapun penyusunan bahan ajar menurut Akbar (2017) ada 5 langkah dalam 

menyusun bahan ajar yaitu, (1) identifikasi masalah, (2) analisis kurikulum, 

(3) menyusun draft, (4) uji coba, (5) evaluasi dan revisi. 

1) Identifikasi masalah. Identifikasi masalah terkait kebutuhan, misalnya 

observasi kelas untuk mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa.  

2) Analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan untuk mengkaji dan 

memahami kurikulum yang berlaku saat ini. Analisis yang dilakukan 

diantaranya menganalisis Kompetensi Inti (KI) yang ada dalam 

kurikulum 2013, Kompetensi Dasar (KD) yang diturunkan menjadi 



24 
 

 
 

indikator pembelajaran, yang kemudian merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

3) Menyusun draft. Penyusunan draft dilakukan untuk mengetahui 

kesesuaian draft dengan landasan teoritik yang berlaku. Kemudian 

membuat instrumen validasi yang nantinya diserahkan pada ahli 

pengembangan bahan ajar. 

4) Uji coba. Uji coba dilakukan untuk mengetahui hasil dari bahan ajar 

yang dibuat. Bahan ajar tersebut memang layak atau efektif digunakan 

atau tidak. Bahan ajar diujicobakan dalam kelas terbatas, yang berarti 

bahan ajar digunakan oleh guru. Tidak hanya guru siswa juga menjadi 

penguji agar kelayakan atau keefektifan buku sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ditargetkan. 

5) Evaluasi dan revisi. Evaluasi dilakukan agar mengetahui bahan ajar 

yang dibuat apakah bahan ajar telah baik atau perlu diperbaiki (revisi). 

 

3. Buku Pendamping 

a. Pengertian Buku 

Buku merupakan salah satu bahan ajar yang penting untuk membantu 

proses belajar mengajar. Menurut Prastowo (2014), buku pada dasarnya 

adalah bahan tertulis dalam bentuk lembaran kertas yang dijilid dan diberi 

kulit (cover) yang menyajikan ilmu pengetahuan yang disusun secara 

sistematis oleh pengarangnya. Jadi dapat disimpulkan, buku merupakan 

kertas yang diberi tulisan-tulisan yang kemudian dijadikan satu, yang 
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berfungsi sebagai bahan bacaan atau bahan untuk menjawab soal, dan untuk 

menambah pengetahuan seseorang. 

b. Buku Pendamping/Buku Suplemen/Buku Pengayaan 

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Buku yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan, bahwa 

buku yang digunakan oleh satuan pendidikan baik buku teks pelajaran 

maupun buku non teks pelajaran. Yang sesuai dengan Pasal 1 ayat 2, yaitu 

buku non teks pelajaran adalah buku pengayaan untuk mendukung proses 

pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang 

tersedia di perpustakaan sekolah.  Buku pengayaan yang dimaksud atau 

disebut juga dengan buku pendamping atau buku suplemen. 

Buku pendamping/buku suplemen menurut Mudawarman (dalam 

Kurniasari dkk, 2014) adalah buku yang berfungsi sebagai bacaan 

pengayaan bagi siswa. Menurut Depdiknas Tahun 2008, bahan ajar 

suplementer adalah bahan ajar yang tujuannya untuk memperkaya, 

menambah, ataupun memperdalam isi kurikulum. Dari uraian diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa, buku pendamping/buku suplemen adalah buku 

tambahan yang berfungsi sebagai buku pendamping dari buku utama yang 

dapat menjadi pegangan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. 

c. Perbedaan Buku Teks Pelajaran dengan Buku Pendamping/Buku 

Suplemen 

Buku teks dan buku pendamping/buku suplemen memiliki perbedaan 

dari segi kegunaanya. Dari segi kegunaan dalam satuan pendidikan menurut 

Depdiknas Tahun 2011, kegunaan buku teks adalah sebagai sumber utama. 
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Sedangkan buku pendamping merupakan bukan sumber utama, melainkan 

hanya pelengkap. Jadi, buku pedamping merupakan buku yang termasuk ke 

dalam buku non teks yang melengkapi buku teks atau buku utama yang 

selama ini digunakan guru dan siswa pada proses pembelajaran. Tempat 

penggunaan buku pendamping juga dapat digunakan di rumah, tempat 

umum yang lainnya, tidak seperti buku teks yang kebanyakan digunakan di 

sekolah. 

d. Langkah-langkah Pengembangan Buku Pendamping/Buku Suplemen 

Pengembangan buku pendamping/buku suplemen sama seperti 

mengembangkan bahan ajar yang lain. Dengan memerhatikan KD yang ada 

dalam kurikulum yang sedang berlaku. Dengan begitu, buku pendamping 

yang dikembangkan akan memberi makna tersendiri bagi siswa yang 

mempelajarinya. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan buku 

pendamping/buku suplemen adalah sebagai berikut: 

1) Menganalisis kurikulum yang berlaku. Analisis kurikulum penting 

dilakukan agar guru yang akan mengembangkan buku pendamping 

dapat menyesuaikan KI, KD, indikator yang diturunkan dari KD, tujuan 

pembelajaran serta materi tepat dengan kurikulum yang berlaku 

sekarang yaitu Kurikulum 2013. 

2) Menentukan judul buku yang akan ditulis. Judul buku harus juga 

ditentukan dalam mengembangkan buku pendamping. Penentuan judul 

buku juga disesuaikan dengan KI dan KD yang ada pada buku. Judul 

buku yang dicantumkan juga harus menarik dan sesuai dengan tema 

yang ada. 



27 
 

 
 

3) Merancang outline buku. Perancangan outline buku dilakukan agar isi 

buku lengkap mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk mencapai 

suatu kompetensi. Outline buku diperlukan untuk merancang desain 

awal buku. 

4) Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Referensi yang 

digunakan harus referensi yang terkini dan relevan. Dengan demikian 

siswa juga akan mengetahui keadaan terkini melalui buku yang 

dikembangkan. Referensi dapat diambil dari sumber lainnya, seperti 

buku di perpustakaan sekolah, majalah, koran, jurnal penelitian, serta 

internet. 

5) Memperhatikan penyajian kalimat. Penyajian kalimat dalam buku 

pendamping yang kembangkan menggunakan kalimat yang dapat 

dengan mudah dimengerti oleh siswa. Penyajian kalimat harus 

menyesuaikan dengan usia serta karakteristik dari siswa. Untuk siswa 

kelas IV menggunakan kalimat yang tidak berbelit-belit. 

6) Mengevaluasi/mengedit hasil tulisan. Evaluasi dilakukan dengan cara 

membaca ulang. Jika ada kekurangan dalam tulisan maka harus segera 

dilakukan perbaikan. 

7) Memperbaiki tulisan. Tulisan harus diperhatikan setiap paragraf, yang 

bertujuan untuk penyempurnaan buku pendamping yang 

dikembangkan. 

8) Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi. 
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Buku pendamping/buku suplemen merupakan bahan cetak, dimana 

buku cetak memiliki hal yang harus diperhatikan (Depdiknas, 2008). 

Berikut adalah hal yang harus perhatikan. 

1) Susunan tampilan, yang menyangkut: urutan yang mudah, judul yang 

singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, rangkuman, dan 

tugas pembaca. 

2) Bahasa yang mudah, menyangkut: mengalirnya kosa kata, jelasnya 

kalimat, jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang tidak terlalu panjang. 

3) Menguji pemahaman, yang menyangkut: menilai melalui orangnya, 

check list untuk pemahaman. 

4) Stimulan, yang menyangkut: enak ridaknya dilihat, tulisan mendorong 

pembaca untuk berfikir, menguji stimulan. 

5) Kemudahan dibaca, yang menyangkut: keramahan terhadap mata 

(huruf yang digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca), urutan teks 

terstruktur, mudah dibaca. 

6) Materi instruksional, yang menyangkut: pemilihan teks, bahan kajian, 

lembar kerja (work sheet). 

 

4. Nilai Islam dalam Pembelajaran 

a. Pengertian Nilai Islam 

Nilai merupakan patokan yang ada di dalam masyarakat, entah dengan 

angka maupun dengan kata-kata. Seperti halnya yang dikemukakan oleh 

Nuryadi (2017) tentang sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang 

menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau 



29 
 

 
 

sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Nilai 

menurut Gusal (2015) adalah sesuatu yang penting atau hal-hal yang 

bermanfaat bagi manusia atau kemanusiaan yang menjadi sumber ukuran 

dalam karya sastra. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai 

adalah sesuatu yang dihargai, yang selalu dijunjung tinggi sehingga 

mendapatkan kebahagian dalam hidup. 

Nilai dengan pendidikan di Indonesia saling berkaitan terutama pada 

nilai kebaikan. Nilai kebaikan yang dimaksud adalah yang sesuai dengan 

Pancasila yaitu: ketuhanan, kemanusiaa, kerakyatan, persatuan, dan 

keadilan. Adapun tujuan pendidikan menjadikan manusia Indonesia untuk 

berke-Tuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pancasila sila pertama. 

Dengan penyataan tersebut sesuai dengan Indonesia yang merupakan 

negara muktikultur dengan 6 macam agama, salah satunya adalah Islam. 

Islam merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia. Islam adalah 

agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasul-Nya, 

berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, 

manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta (Hamid dkk, 

2018). Islam adalah rahmatan lil’alamiin, di mana Islam bersumber pada 

al-Qur’an, as-Sunnah, dan Hadits.  

Pendidikan Indonesia memasukkan nilai agama ke dalam 

pembelajaran. Dalam hal ini nilai Islam merupakan salah satu nilai yang 

dimasukkan dalam pembelajaran. Nilai Islam dalam dunia pendidikan 

adalah landasan bagi sekolah dengan basis Islam layak menggunakannya. 

Nilai Islam sendiri adalah prinsip hidup, hal-hal penting dalam 
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menjalankan kehidupan berdasarkan hukum Islam sehingga dapat 

membentuk satu kesatuan dalam hidup. Maka, sangatlah tepat jika sekolah 

Islam memasukkan nilai Islam dalam setiap kegiatan dalam sekolah. 

b. Pentingnya Nilai Islam pada Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran tidak dapat lepas dari penanaman ilmu agama di 

dalamnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Khaldun (dalam Hafiz, 

2015: 33) yang menunjuk pentingnya menanamkan pendidikan al-Qur’an 

kepada anak-anak ini, al-Qur’an merupakan fondasi seluruh kurikulum 

pendidikan dunia Islam. Karena al-Qur’an merupakan syiar agama yang 

mampu menguatkan akidah dan mengkokohkan keimanan. 

Penanaman ilmu agama kepada setiap siswa merupakan salah satu hal 

penting dan wajib untuk dilakukan. Hal tersebut menjadi dasar adanya 

nilai Islam dalam proses pembelajaran. Nilai Islam dalam proses 

pembelajaran seperti, penanaman pendidikan al-Qur’an, pengkaitan ayat 

al-Qur’an dan Hadits pada materi pelajaran, sejarah Islam, dan semua yang 

terkait dengan Islam. Adapun tujuan dan pentingnya pengnilaian Islam 

dalam proses pembelajaran yang diungkapkan oleh Ali Asraf (dalam 

Ikhwan, 2014) adalah sebagai berikut: 

1) Mengembangkan wawasan spiritual yang semakin mendalam dan 

mengembangkan pemahaman rasional mengenai Islam dalam konteks 

kehidupan modern. 

2)  Membekali anak didik dengan bebagai kemampuan pengetahuan dan 

kebijakan, baik pengetahuan praktis, kesejahteraan, lingkungan sosial, 

dan pembangunan nasional. 
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3)  Mengembangkan kemampuan pada diri anak didik untuk menghargai 

dan membenarkan superioritas komparatif kebudayaan dan peradapan 

Islam di atas semua kebudayaan lain. 

4) Memperbaiki dorongan emosi melalui pengalaman imajinatif, 

sehingga kemampuan kreatif dapat berkembang dan berfungsi 

mengetahui norma-norma Islam yang benar dan yang salah. 

5) Membantu anak yang sedang tumbuh untuk belajar berikir sevara 

logis dan membimbing proses pemikirannya dengan berpijak pada 

hipotesis dan konsep pengetahuan yang dituntut. 

6) Mengembangkan, menghaluskan, dan memperdalam kemampuan 

dalam bahasa tulis dan bahasa latin (asing) 

 

5. Buku Pendamping Berbasis Nilai Islam Siswa Kelas IV SD 

a. Pengertian Buku Pendamping Berbasis Nilai Islam 

Buku pendamping berfungsi sebagai pendamping buku utama (buku 

siswa) yang sudah ada untuk memperkata informasi siswa. Sedangkan 

nilai Islam adalah pengkaitan/penghubungan pembelajaran dengan kajian 

Islam seperti ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits. Jadi, buku pendamping 

berbasis nilai Islam adalah buku yang berfungsi sebagai pendamping yang 

di dalamnya terdapat materi yang dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur’an 

dan Hadits. Buku pendamping berfungsi sebagai sumber materi, 

sedangkan nilai Islam sebagai salah satu sumber kajian Islam. 

 Perpaduan antara buku pendamping berbasis nilai Islam sangat 

diperlukan sebagai salah satu sumber belajarnya. Buku pendamping 
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berbasis nilai Islam dikembangkan berdasar pada tema 6 (Cita-citaku) 

Subtema 1(Aku dan Cita-citaku) pembelajaran 1-6. Dengan adanya 

perpaduan ini, siswa dapat mengetahui bahwa al-Qur’an yang selalu 

dibaca oleh siswa merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang selama ini 

dipelajari oleh siswa. Buku pendamping tematik berbasis nilai Islam ini 

juga dilengkapi konten Islami, tokoh kartun Islami, warna yang tidak 

membuat jenuh siswa, sehingga siswa tertarik untuk membaca buku 

pendamping tematik berbasis nilai Islam ini. Siswa tidak hanya mendapat 

ilmu pengetahuan saja, melainkan siswa juga mendapat ilmu agama dari 

buku pendamping tematik berbasis nilai Islam ini. 

b. KD, Indikator dan Materi Tema 6 (Cita-citaku) Subtema 1 (Aku dan 

Cita-citaku) 

Sebelum mengembangkan buku pendamping tematik berbasis nilai 

Islam, maka KD, indikator dan materi harus ditentukan terlebih dahulu. Hal 

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam 

pengembangan bukunya nanti. 

 

 

 

Tabel 2.1 KD, Indikator dan Materi Tema 6 Kelas IV 
Pembelajaran 1 

Mata 

pelajaran 

KD Indikator Materi 

Bahasa 

Indonesia 

1.6 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 

3.6.1 Menjelaskan 

pengertian puisi 

3.6.2 Menyebutkan ciri-ciri 

puisi 

4.6.1 Mengamati contoh 

puisi 

4.6.2 Menyimpulkan hasil 

pengamatan dari 

contoh puisi 

Pengertian puisi 

dan ciri-ciri puisi 
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sebagai bentuk 

ungkapan diri. 

IPA 1.2 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 

1.2.1 Membaca teks 

yang berkaitan 

dengan siklus 

hidup hewan 

1.2.2 Menjelaskan 

pengertian siklus 

hidup hewan 

4.2.1 Mengamati video 

tentang siklus 

hidup hewan 

4.2.2 Menyusun gambar 

tahapan siklus 

hidup hewan  

Pengamatan 

siklus hidup 

hewan, 

pengertian siklus 

hidup hewan 

Pembelajaran 2 

Mata 

Pelajaran 

KD Indikator Materi 

Bahasa 

Indonesia 

1.6 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. 

3.6.3 Menulis ciri puisi 

yang berkaitan 

dengan akhir baris 

pada setiap bait 

4.6.3 Mengamati ciri lain 

dari puisi dalam 

sebuah puisi 

Ciri puisi yang 

berkaitan dengan 

akhir barik puisi 

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 

3.2.3 Menyebutkan siklus 

hidup kupu-kupu 

3.2.4 Menyebutkan siklus 

hidup belalang 

4.2.3 Mengamati video 

siklus hidup kupu-

kupu 

4.2.4 Mengamati video 

siklus hidup belalang 

Siklus hidup 

hewan kupu-

kupu dan 

belalang 

SBdP 3.2 Mengetahui tanda 

tempo dan tinggi 

rendah nada 

4.2 menyajikan lagu 

dengan 

memperhatikan 

tempo dan tinggi 

rendah nada 

3.2.1 Memahami pengertian 

tanda tempo tinggi 

3.2.2 Memahami pengertian 

tanda tempo rendah 

4.2.1 Mengidentifikasi 

tanda tempo pada 

lagu Kupu-kupu 

yang Lucu 

4.2.2 Mengidentifikasi 

tanda tempo pada 

lagu Tik-tik Bunyi 

Hujan 

Pengertian tanda 

tempo tinggi dan 

rendah nada 

Pembelajaran 3 
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Mata 

Pelajaran 

KD Indikator Materi 

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 

 

3.1.1  Membaca cerita 

terkait sumber daya 

alam 

3.1.2  Menjelaskan 

pengertian sumber 

daya alam 

3.1.3  Menjelaskan 

pengertian sumber 

daya alam yang 

dapat diperbaharui  

3.1.4  Menguraikan lima 

jenis sumber daya 

alam yang dapat 

diperbaharui  

3.1.5  Menjelaskan 

pengertian sumber 

daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui 

3.1.6  Menguraikan lima 

jenis sumber daya 

alam yang tidak 

dapat diperbaharui  

4.1.1  Mengamati contoh 

gambar sumber daya 

alam yang ada pada 

buku pendamping  

4.1.2  Mengamati 

lingkungan sekitar 

untuk mencari 

sumber daya alam 

yang dapat 

diperbaharui  

Membuat puisi 

sesuai ciri-ciri 

puisi 

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. 

3.6.4  Mengingat kembali 

tentang puisi 

3.6.5  Memahami cara 

membuat puisi  

3.6.6  Menentukan judul 

puisi dengan tepat  

4.6.4 Membuat tiga bait 

puisi sesuai dengan 

langkang membuat 

puisi dengan benar  

4.6.5  Membacakan puisi 

hasil karya sendiri  

Pengertian 

keragaman 

karakteristik 

individu, 

Pengamatan 

kegiatan yang 

dilakuakan 

orang-orang 

dilingkungan 

sekitar sekolah 

PPKn 3.3 Menjelaskan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan sehari-

hari 

4.3  Mengemukakan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

3.3.1   Menjelaskan 

pengertian 

keragaman 

karakteristik individu 

3.3.2   Menguraikan contoh 

pekerjaan atau cita-

cita dengan sikap 

saling bekerja sama  

4.3.1    Mengamati jenis 

pekerjaan atau cita-

Pengertian 

sumber daya 

alam, usaha 

dalam 

melestarikan 

sumber daya 

alam, macam-

macam sumber 

daya alam 
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individu dalam 

kehidupan sehari-

hari  

cita di lingkungan 

sekitar  

 

 

 

 

Pembelajaran 4 

Mata 

Pelajaran 

KD Indikator Materi 

PPKn 1.3 Menjelaskan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan sehari-

hari 

4.3  Mengemukakan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan sehari-

hari  

3.3.3 Mengingat kembali 

keberagaman 

karakteristik individu 

satu kelas teman 

3.3.4 Mendaftar kembali 

kegiatan kesukaan 

teman satu kelas di 

rumah  

3.3.5 Mendaftar asal suku 

teman satu kelas  

3.3.6 Mendaftar ciri fsik 

teman satu kelas  

3.3.7 Membedakan kegiatan 

yang disukai teman 

ketika di rumah 

dengan dirinya sendiri  

4.3.2 Mencari informasi 

tentang kegiatan yang 

disukai teman ketika di 

rumah  

4.3.3Menyimpulkan 

informasi yang didapat 

tentang kegiatan yang 

disukai teman ketika di 

rumah  

Memaknai tiap 

bait puisi, 

membaca puisi  

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 

 

3.1.7 Mengingat kembali 

materi sumber daya 

alam  

3.1.8 Menyebutkan manfaat 

sumber daya alam 

yang dapat 

diperbaharui  

3.1.9 Menyebutkan manfaat 

sumber daya alam 

yang tidak dapat 

diperbaharui 

4.1.3 Mengamati sumber 

daya alam yang dapat 

diperbaharui di 

lingkungan sekitar  

4.1.4 Mengamati sumber 

daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui di 

lingkungan sekitar  

Mencari 

informasi 

kegiatan teman 

saat di rumah 

Bahasa 

Indonesia 

3.6 Menggali isi dan 

amanat puisi yang 

3.6.7 Mempelajari makna 

dari puisi  

Sumber daya 

alam yang dapat 
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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. 

3.6.8 Menjelaskan makna 

puisi dari contoh puisi 

Kekayaan Negeriku  

4.6.7 Mengamati makna dari 

setiap bait dari puisi 

Kekayaan Negeriku   

4.3.6 Membacakan puisi 

Kekayaan Negeriku di 

depan kelas 

diperbaharui dan 

tidak dapat 

diperbaharui 

Pembelajaran 5 

Mata 

Pelajaran 

KD Indikator Materi 

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. 

3.6.9 Mempelajari cara 

menceritakan kembali 

isi puisi  

3.6.10 Menentukan judul 

lain dari puisi yang 

dibacakan teman di 

depan kelas  

4.6.7 Membacakan puisi 

yang berjudul Cita-

citaku  

 

Penentuan judul 

puisi 

SBdP 3.2 Mengetahui tanda 

tempo dan tinggi 

rendah nada 

4.2 Menyajikan lagu 

dengan 

memperhatikan tempo 

dan tinggi rendah 

nada 

3.2.3 Menandai tanda nada 

tinggi pada lagu Aku 

Seorang Kapiten 

3.2.4 Menandai tanda nada 

rendah pada lagu 

Aku Seorang Kapiten 

4.2.3 Menyanyikan lagu 

Aku Seorang Kapiten 

dengan nada tinggi 

yang tepat  

4.2.4 Menyanyikan lagu 

Aku Seorang Kapiten 

dengan nada rendah 

yang tepat  

Tempo nada 

tinggi dan rendah 

lagu 
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PPKn 4.2 Menjelaskan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan sehari-

hari 

4.3  Mengemukakan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan sehari-

hari 

3.3.8 Mendaftar 

pertanyaan terkait 

kegemaran teman 

yang ada dalam satu 

kelas  

3.3.9 Mendaftar terkait 

cita-cita teman yang 

ada dalam satu kelas  

4.3.3    Membuat tabel 

pertanyaan 

kegemaran teman 

yang ada dalam satu 

kelas  

4.3.5 Membuat tabel 

pertanyaan cita-cita 

teman yang ada 

dalam satu kelas 

 

Kegemaran dan 

cita-cita 

Pembelajaran 6 

Mata 

Pelajaran 

KD Indikator Materi 

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. 

3.6.11 Menentukan judul 

puisi yang tepat puisi 

milik teman satu 

kelompok 

3.6.12 Menentukan isi puisi 

yang tepat puisi 

milik teman satu 

kelompok 

4.6.8 Mengamati puisi 

teman yang ada 

dalam satu kelompok 

4.6.9 Menceritakan isi 

puisi teman yang ada 

dalam satu kelompok 

Puisi  

SBdP 3.2 Mengetahui tanda 

tempo dan tinggi 

rendah nada 

4.2 Menyajikan lagu 

dengan 

memperhatikan tempo 

dan tinggi rendah 

nada 

3.2.5 Mengingat kembali 

materi tempo lagu 

dengan tepat 

3.2.6 Menentukan tempo 

lagu dari penggalan 

lagu nasional 

4.2.5 Menuliskan syair 

penggalan lagu 

nasional  

4.2.6 Menyanyikan lagu 

nasional Indonesia 

Pusaka dan 17 

Agustus 

Penentuan tempo 

lagu 
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B. Kajian Peneltian yang Relevan 

       Penelitian yang relevan adalah penelitian terdahulu yang mana peneltian 

tersebut merupakan acuan sebagai pembanding dari peneliti sebelumnya. Berikut 

adalah tabel hasil penelitian terdahulu. 

 

 

 

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul Penelitian Hasil Perbedaan 

1. Isna 

Rahmawati 

Pengembangan Bahan 

Ajar Buku Pendamping 

Pada Pembelajaran 

Tematik Berbasis 

Pendidikan Karakter 

Siswa Kelas 4 SD 

bahan ajar berupa 

buku pendamping 

yang mengacu pada 

Kurikulum 2013 pada 

Tema 8 (Lingkungan 

Tempat Tinggalku) 

Subtema 1 (Daerah 

Tempat Tinggalku) 

Pembelajaran 1-6 di 

kelas 4 

- Model 

pengembangan Borg 

and Gall. 

- Terdapat basis buku, 

yaitu pendidikan 

karakter 

2. Alcheca 

Dinari P. 

Pengembangan Buku 

Ajar Pendamping 

Tematik Tema 

Ekosistem Kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 

Ngaglik 01 Batu 

Buku ajar 

pendamping tematik 

yang digunakan pada 

kelas V Tema 

Ekosistem 

- Menggunakan 

model 

pengembangan 

ADDIE. 

- Buku yang 

dihasilkan 

membahas 

ekosistem, di mana 

buku yang 

dikembangkan 

mendekatkan diri 

dengan lingkungan 

sekitar siswa. 

 

 Setelah mengetahui hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditemukan 

perbedaan dari kedua peneliti terdahulu kemudian juga terkait dengan penelitian 

yang sedang dilakukan.  
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C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

 

 

 

Pembelajaran  

Kondisi Ideal : 

1. Materi seharusnya lebih 

sesuai dengan silabus. 

2. Bku ajar seharusnya 

dapat menstimulasi 

siswa. 

3. Peserta didik mudah 

memahami materi dari 

buku ajar. 

Kondisi di lapangan: 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara di SD Muhammadiyah 

05 Bumiaji Batu, bahwa buku yang 

digunakan adalah buku siswa, dan 

BUPENA. Sedangkan buku 

tambahan sebagai penambah materi 

yang kurang dari buku siswa tidak, 

sehingga ketersediaan bahan ajar 

dirasa kurang. 

Analisis Kebutuhan: 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara di SD 

Muhammadiyah 05 Bumiaji Batu dengan Guru Kelas 

IV terkait dengan bahan ajar yang digunakan oleh Guku 

Kelas IV. 

Solusi: 

Perlu adanya inovasi berupa pengembangan bahan ajar 

agar dapat menambah materi yang siswa pelajari, dan 

bahan ajar yang dapat membuat semangat belajar. 

Model pengembangan yang digunakan: 

ADDIE (Analyze-Design-Development-Implementattion-

Evaluation) 

 

Produk: 

Penelitian yang dilakukan menciptakan produk bahan 

ajar yang berupa Buku Pendamping Tematik Berbasis 

Integrasi Islam Tema 6 Cita-citaku Subtema 1 Aku dan 

Cita-citaku  Kelas IV 


