
ANALISIS KESESUAIAN ISI BUKU TEKS SISWA KELAS IV SD TEMA 
PEDULI TERHADAP MAKHLUK HIDUP BERDASARKAN EMPAT 

KOMPETENSI DALAM KURIKULUM 2013  
 
 
 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 
Jurusan Pendidikan Guru Ssekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

Oleh: 

 

HERU SUSANTO 
A510100270 

 

 

 

 

 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018 



i 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 
 

 



iii 

 

 



1 

ANALISIS KESESUAIAN ISI BUKU TEKS SISWA KELAS IV SD TEMA 
PEDULI TERHADAP MAKHLUK HIDUP BERDASARKAN EMPAT 

KOMPETENSI DALAM KURIKULUM 2013 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian indikator buku teks siswa 
kelas IV SD/MI Tema Peduli terhadap Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan spriritual, sosial, 
pengetahuan, dan keterampilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter (documentary study). 
Teknik analisis data melalui analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: buku teks siswa kelas IV SD/MI Tema Peduli terhadap Makhluk Hidup 
kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk 
dalam kriteria sesuai dengan perolehan persentase skor kesesuaian pada 
Kompetensi spiritual adalah sebesar 37%, kesesuaian pada Kompetensi sosial 
adalah sebesar 92%, kesesuaian pada Kompetensi pengetahuan adalah sebesar 
96%, kesesuaian pada Kompetensi keterampilan adalah sebesar 80,50%. 
 
Kata kunci: analisis, buku teks, kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, 

keterampilan 
 

Abstract 

This research aims to know the suitability of indicator text book grade IV SD/MI 
Theme care about the curricular living beings 2013 publications of the Ministry of 
education and culture based on a spriritual, social, knowledge, and skills. This 
type of research is qualitative research. Engineering data collection using a 
documentary study (documentary study). Data analysis techniques through 
interactive analysis. The results showed that: a textbook grade IV SD/MI Theme 
care about the curricular living beings 2013 publications of the Ministry of 
education and culture is included in the criteria it deserves with the acquisition of 
a percentage score eligibility on Competence spiritual is amounting to 37%, 
Social Competence is on the feasibility of 92%, the feasibility on the competency 
of knowledge is of 96%, the feasibility on the competency of skills is of 80.50%. 
 
Keywords: analysis, text books, spiritual competence, social, knowledge, skills. 
 

1. PENDAHULUAN 

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 

2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara 

terpadu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013). 

Melalui pengembangan kurikulum 2013 akan menghasilkan insan Indonesia yang 

produktif, kreatif, inovatif, dan efektif  yang sesuai dengan tujuan dan fungsi 

pendidikan nasional (Mulyasa, 2013: 65). 
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Buku teks hingga kini masih dianggap sebagai bahan ajar yang paling 

utama. Ini terbukti hampir di berbagai institusi pendidikan, dari jenjang yang 

paling dasar hingga yang paling tinggi, pada umumnya menggunakan buku teks 

sebagai bahan ajar utamanya (Prastowo, 2012: 169).  

Webster New Dictionary dalam Komalasari (2011: 41-42) mendefinisikan 

textbook is a book giving instructions is the principles if a subject of study, any 

book the basis or partial of a course of study. Buku teks adalah suatu buku yang 

memberikan pengajaran tentang prinsip-prinsip suatu bidang studi atau buku yang 

digunakan sebagai pegangan pokok atau pelengkap dalam belajar. Menurut 

Tarigan dan Tarigan (2009: 13-14) buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang 

studi tertentu, yang merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam 

bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi 

dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para 

pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang 

sesuatu program pengajaran. 

Terkait dengan penilaian buku teks, Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) telah mengembangkan instrumen penilaian buku teks. Instrumen ini 

dipakai untuk menentukan kesesuaian sebuah buku teks untuk dapat dikategorikan 

sebagai buku standar. Menurut BSNP yang dikutip dari Muslich (2010: 291), 

buku teks yang berkualitas wajib memenuhi empat unsur kesesuaian, yaitu isi, 

penyajian, kebahasaan, dan kegrafikan. 

BSNP telah menetapkan standar kualitas buku teks yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran. Kesesuaian isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks 

pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri (Peraturan 

Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 

43 ayat (5)). 

Bagi penilai buku teks, instrumen ini dapat dipakai sebagai dasar 

penentuan sesuai-tidaknya buku teks sebagai buku standar. Bagi penulis buku 

teks, instrumen ini dapat dipakai sebagai dasar pengembangan atau penulisan 

buku teks sehingga hasilnya tidak menyimpang dari harapan BSNP. Bagi guru, 

siswa, dan masyarakat umum, instrumen ini dapat dipakai sebagai dasar 
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penentuan sesuai-tidaknya buku teks dipakai untuk kepentingan pembelajaran di 

tingkat satuan pendidikan tertentu. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian Isi Buku Teks Siswa Kelas IV SD 

Tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup Berdasarkan Empat Kompetensi 

Dalam Kurikulum 2013”.  

 

2.  METODE  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk 

menganalisis suatu buku teks, yang mana hal ini dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Deskripsi sendiri 

merupakan karakteristik dari penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan studi dokumenter (documentary study). Teknik 

analisis data menggunakan model analisis interaktif. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya dari seseorang (Sugiyono, 2012: 329). 

Sumber data dalam penelitian ini berupa buku teks siswa kelas IV SD/MI 

tema Peduli terhadap Makhluk Hidup Kurikulum 2013 terbitan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 

empat komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan 

dengan verifikasinya (Sutopo, 2006: 103). Penelitian ini dilakukan di bulan 

November sampai dengan Desember 2017. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis isi/materi dalam buku teks siswa kelas IV SD/MI Tema Peduli terhadap 

Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbagi dalam empat Kompetensi yaitu 

Kompetensi spiritual, Kompetensi sosial, Kompetensi pengetahuan, dan 

Kompetensi keterampilan. 

 

3.1 Analisis Keseuaian Isi Buku Teks Siswa Kelas IV SD Tema Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup Berdasarkan Kompetensi Spiritual 

Kompetensi spiritual pada buku teks prosentase nilai sebesar 37,5% atau 

terindikasi kurang sesuai. Indikator kalimat yang mengandung unsur spiritual dari 
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3 sub tema hanya terdapat 2 subtema yang mengandung unsur spiritual, yang 

dapat dilihat pada gambar 1. 

1 

Subtema

1 

Subtema
1 

Subtema

Terdapat 1 kalimat mengandung unsur spiritual

Terdapat 2 kalimat mengandung unsur spiritual

Tidak mengandung unsur spiritual

 
Gambar 1 Diagram 1 Dimensi Spiritual 

Hasil penelitian buku teks siswa kelas IV Tema Peduli terhadap Makhluk 

Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menunjukkan bahwa pada Kompetensi spiritual butir ini sebesar 50% atau pada 

kriteria cukup sesuai. Artinya 50% kamlimat isi buku tema peduli lingkungan 

mengandung unsur kalimat maupun kata spiritual. 

Pada indikator (Suku, Ras, Agama), pornografi (gambar, kalimat, simbol) 

dan bias (gender, wilayah/daerah, profesi, dan lain-lain) serta tidak melanggar 

HAKI (Hak Atas Kekayakan Intelektual). Dari 3 subtema tidak ada satu pun atau 

lebih kalimat atau gambar yang mengandung unsur (Suku, Ras, Agama), 

pornografi (gambar, kalimat, simbol) dan bias (gender, wilayah/daerah, profesi, 

dan lain-lain) serta tidak melanggar HAKI (Hak Atas Kekayakan Intelektual). 

Buku teks siswa kelas IV Tema Peduli terhadap Makhluk Hidup kurikulum 2013 

terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa pada 

Kompetensi spiritual indikator mengandunga (Suku, Ras, Agama), pornografi 

(gambar, kalimat, simbol) dan bias (gender, wilayah/daerah, profesi, dan lain-lain) 

serta tidak melanggar HAKI (Hak Atas Kekayakan Intelektual)ini sebesar 25% 

atau pada kriteria tidak sesuai. 

 

3.2 Analisis Keseuaian Isi Buku Teks Siswa Kelas IV SD Tema Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup Berdasarkan Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial yaitu menumbuhkan aspek sosial, sikap positif dan 

karakter dengan persentase yang diperoleh sebesar 92% atau pada kategori sangat 

sesuai. Pada perbandingan skor dari 3 subtema dapat dilihat pada gambar 2. 
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2 Subtema
1 Subtema

Semua kriteria
terpenuhi

1 kriteria tidak
terpenuhi

 

Gambar 2 Diagram butir 1 pada Dimensi Pengetahuan 

Pada hasil penelitian buku teks siswa kelas IV Tema Peduli terhadap 

Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menunjukkan bahwa semua subtema mendapat total skor 11 dimana 

hampir semua materi dapat menumbuhkan aspek sosial, sikap positif dan karakter. 

Nilai-nilai sosial yang muncul adalah terciptanya kerja sama, berpikir 

kritis, menumbuhkan karakter tanggung jawab, peduli sesama dan suka menolong. 

 

3.3 Analisis Keseuaian Isi Buku Teks Siswa Kelas IV SD Tema Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup Berdasarkan Kompetensi Pengetahuan 

Persentase pada kompetensi pengetahuan adalah 96% atau pada kategori 

sangat sesuai. Indikator kalimat yang mengandung unsur keluasan materi sesuai 

dengan KD pada KI-3. Pada perbandingan skor dari 3 subtema dapat dilihat pada 

gambar 3 

2 Subtema
1 Subtema

Semua kriteria
terpenuhi

1 tidak kriteria
terpenuhi

 

Gambar 3 Diagram Butir 1 Pada Dimensi Pengetahuan 

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa dari 3 subtema hanya subtema 2 

yang tidak memenuhi kriteria sehingga memeroleh skor 3. Hasil penelitian pada 

butir ini, dari 3 subtema menunjukkan buku teks kelas IV Tema Peduli terhadap 
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Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan sebesar 92% atau pada kategori sangat sesuai. 

Pada indikator kedalaman materi sesuai dengan KD pada KI-3, diperoleh 

bahwa dari 3 subtema menunjukkan buku teks siswa kelas IV Tema Peduli 

terhadap Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan Kemendikbud tahun 2013 

sebesar 100% atau pada kategori sangat sesuai.. 

Pada indikator Keakuratan fakta/lambang/simbol pada perbandingan skor 

dari 3 subtema dapat dilihat pada gambar 4. 

2 Subtema
1 Subtema

tidak ada
kesalahan

terdapat 1-2
kesalahan

 

Gambar 4 Diagram Butir 3 Pada Dimensi Pengetahuan 

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa ada 2 subtema yang sama sekali 

tidak terdapat kesalahan dalam penulisan fakta/lambang/symbol sehingga masing-

masing memperoleh skor 4. Namun ada 1 subtema yang masih terdapat kesalahan 

penulisan fakta/lambang/simbol. Hasil penelitian buku teks siswa kelas IV Tema 

Peduli terhadap Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan menunjukkan bahwa pada Kompetensi pengetahuan butir ini 

sebesar 92% atau pada kategori sangat sesuai.. 

Pada indikator Keakuratan konsep/definisi untuk perbandingan skor dari 3 

subtema dapat dilihat pada gambar 5. 

2 Subtema
1 Subtema

tidak terdapat
kesalahan

terdapat 1
kesalahan

 
Gambar 5 Diagram Butir 4 Pada Dimensi Pengetahuan 

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa hanya 2 subtema yang tidak 

terdapat kesalahan dalam penulisan konsep/definisi sehingga memeroleh skor 4. 
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Sedangkan 1 subtema yang memuat kesalahan dalam penulisan konsep/definisi 

dengan perolehan skor 3. Hasil penelitian buku teks siswa kelas IV Tema Peduli 

terhadap Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menunjukkan bahwa pada Kompetensi pengetahuan butir ini sebesar 

92% atau pada kategori sangat sesuai. 

Pada indikator Keakuratan prinsip dari 3 subtema tidak terdapat sama 

sekali kesalahan dalam penulisan prinsip, sehingga masing-masing bab 

memperoleh skor 4. Hasil penelitian buku teks siswa kelas IV Tema Peduli 

terhadap Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menunjukkan bahwa pada Kompetensi pengetahuan butir ini sebesar 

100% atau pada kategori sangat sesuai. 

Sedangkan pada indikator Keakuratan prosedur menunjukkan bahwa tidak 

ada kesalahan prosedur sehingga masing-masing subtema mendapat skor 4.  Hasil 

penelitian dari dalam buku teks siswa kelas IV Tema Peduli terhadap Makhluk 

Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

100% atau pada kategori sangat sesuai.Pada Kompetensi pengetahuan, persentase 

nilai tertinggi terdapat pada butir kedalaman materi, keakuratan prinsip dan 

prosedur. Setiap subtema memperoleh skor maksimal yaitu 4, sehingga 

persentasenya 100% atau pada kategori sangat sesuai. 

 

3.4 Analisis Keseuaian Isi Buku Teks Siswa Kelas IV SD Tema Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup Berdasarkan Kompetensi Keterampilan 

Persentase yang diperoleh pada Kompetensi keterampilan adalah 83,33% 

atau pada kategori sangat sesuai, yang memenuhi delapan indikator yaitu 

Penalaran (reasoning), Pemecahan masalah (problem solving), Keterkaitan, 

Komunikasi (write and talk), Penerapan (aplikasi), Kemenarikan materi, 

Mendorong untuk mencari informasi lebih jauh, Pengayaan (enrichment). 

Pada indikator penalaran (reasoning). memenuhi kriteria dengan 

memperoleh skor maksimal, yaitu 4. Adapun kriteria pada butir penalaran yaitu 

rumus tersaji secara sistematis dari teorema yang berlaku, memuat soal yang 

mengandung pembuktian, dan memuat soal-soal terbuka (open-ended problem ). 

Hasil penelitian buku teks siswa kelas IV Tema Peduli terhadap Makhluk 

Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menunjukkan bahwa pada Kompetensi keterampilan butir ini sebesar 100% atau 

pada sangat sesuai. 
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Indikator Pemecahan masalah (problem solving)  pada  perbandingan skor 

dari 3 subtema dapat dilihat pada gambar 6 

2 Subtema
1 Subtema

1 kriteria idak
terpenuhi

2 kriteria tidak
terpenuhi

 

Gambar 6 Diagram Butir 2 Pada Dimensi Keterampilan 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa dari 3 subtema, tidak ada yang 

semua kriteria terpenuhi. Namun ada 2 subtema yang salah satu kriterianya tidak 

terpenuhi. Sehingga memeroleh skor 3. Ada juga 1 subtema yang tidak memenuhi 

2 kriteria sehingga memeroleh skor 2. Adapun kriterianya yaitu materi memuat 

beragam strategi pemecahan masalah, soal-soal rutin, dan inquiry. 

Hasil penelitian buku teks siswa kelas IV Tema Peduli terhadap Makhluk 

Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menunjukkan bahwa pada Kompetensi keterampilan butir ini sebesar 67% atau 

pada kategori sesuai. 

Indikator Keterkaitan menunjukkan bahwa dari 3 subtema semua 

memenuhi kriteria sehingga memperoleh skor 4. Adapun kriterianya adalah 

terdapat keterkaitan antarkonsep matematika, keterkaitan antara materi dengan 

ilmu lain, dan keterkaitan antara materi dengan kehidupan sehari-hari. 

Hasil penelitian buku teks siswa kelas IV Tema Peduli terhadap Makhluk 

Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menunjukkan bahwa pada Kompetensi keterampilan butir ini sebesar 100% atau 

pada sangat sesuai. 

Indikator Komunikasi (write and talk) memenuhi kriteria penilaian 

sehingga setiap bab memperoleh skor maksimal yaitu 4. Adapun kriterianya yaitu 

menggunakan bahasa yang komunikatif dan menarik, materi memuat ajakan untuk 

berdiskusi dan memuat refleksi (rangkuman). 

Hasil penelitian buku teks kelas IV Tema Peduli terhadap Makhluk Hidup 

kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan 

bahwa pada Kompetensi keterampilan butir ini sebesar 100% atau pada kategori 

sangat sesuai. 
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Indikator Penerapan (aplikasi) memenuhi kriteria penilaian 2 subtema 

sehingga setiap bab memperoleh skor maksimal yaitu 4. Adapun kriterianya yaitu 

materi memuat uraian, contoh dan soal-soal penerapan konsep dalam kehidupan 

sehari-hari. Yang tidak memenuhi kriteria 1 subtema yaitu mendapat skor 3. 

2 Subtema
1 Subtema

1 kriteria idak
terpenuhi

semua kriteria
terpenuhi

 

Gambar 7 Diagram Butir 5 Pada Dimensi Keterampilan 

Hasil penelitian buku teks siswa kelas IV Tema Peduli terhadap Makhluk 

Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menunjukkan bahwa pada Kompetensi keterampilan butir ini sebesar 83% atau 

pada kategori sangat sesuai. 

Indikator Kemenarikan materi memenuhi kriteria penilaian sehingga 

memperoleh skor maksimal yaitu 4. Adapun kriterianya yaitu materi memuat 

ilustrasi, contoh, soal-soal, gambar, foto atau sketsa yang menarik. 

Hasil penelitian buku teks siswa kelas IV Tema Peduli terhadap Makhluk 

Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menunjukkan bahwa pada Kompetensi keterampilan butir ini sebesar 100% atau 

pada kategori sangat sesuai. 

Indikator Mendorong untuk mencari informasi lebih jauh memperoleh 

skor 4 hanya 1 subtema karena memuat tiga atau lebih tugas yang mendorong 

peserta didik untuk mencari informasi lebih jauh. Kedua subtema yang lain 

masing-masing hanya memperoleh skor 3 dan 2. 
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1 Subtema 1 Subtema
1 Subtema

Memuat tugas > 3

Memuat 2 tugas

Memuat 1 tugas

 

Gambar 8 Diagram Butir 7 Pada Dimensi Keterampilan 

Hasil penelitian buku teks siswa kelas IV Tema Peduli terhadap Makhluk 

Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menunjukkan bahwa pada Kompetensi keterampilan butir ini sebesar 75% atau 

pada kategori sangat sesuai. 

Sedangkan pada indikator  Pengayaan (enrichment Semua subtema 

memeroleh skor 1 karena tidak memenuhi semua kriteria. Adapun kriterianya 

yaitu memuat materi yang lebih luas dari KD, tidak memperkenalkan definisi baru 

dan terdapat soal-soal pengayaan. karena tidak memenuhi dua kriteria. 

Hasil penelitian buku teks siswa kelas IV Tema Peduli terhadap Makhluk 

Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menunjukkan bahwa pada Kompetensi keterampilan butir ini sebesar 25% atau 

pada kategori kurang sesuai) 

Berdasarkan analisis dan pembahasan buku teks siswa kelas IV Tema 

Peduli terhadap Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan diperoleh perbandingan persentase tiap Kompetensi. 

Perbandingan persentase skor tiap Kompetensi dapat dilihat pada gambar 9 

Perbandingan Persentase Skor Tiap Dimensi

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Spiritual

Sosial

Pengetahuan

Keterampilan

 

Gambar 9 Perbandingan Persentase Skor Tiap Kompetensi 
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Diagram di atas menjelaskan perbandingan persentase skor hasil analisis 

buku teks siswa kelas IV Tema Peduli terhadap Makhluk Hidup kurikulum 2013 

terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Kompetensi spiritual, 

Kompetensi sosial, Kompetensi pengetahuan, dan Kompetensi keterampilan. Pada 

Kompetensi spiritual diperoleh persentase sebanyak 37% sehingga masuk kategori 

kurang sesuai. Kompetensi sosial diperoleh persentase sebanyak 92% sehingga 

masuk kategori sangat sesuai. Kompetensi pengetahuan diperoleh persentase 

sebanyak 96% sehingga masuk kategori sangat sesuai. Kompetensi keterampilan 

diperoleh persentase sebanyak 80,50% sehingga masuk kategori sangat sesuai. 

 

4.  PENUTUP 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV dapat 

disimpulkan, bahwa buku teks siswa kelas IV SD/MI Tema Peduli terhadap 

Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagai berikut: 

a) Kesesuaian isi buku teks siswa kelas IV SD/MI Tema Peduli terhadap 

Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan terhadap kompetensi spriritual dapat dilihat dari kalimat yang 

mengandung unsur spiritual, bebas dari unsur SARA serta HAKI dan 

termasuk dalam kriteria layak dengan perolehan persentase skor kesesuaian 

pada Kompetensi spiritual adalah sebesar 37%. 

b) Kesesuaian isi buku teks siswa kelas IV SD/MI Tema Peduli terhadap 

Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan terhadap Kompetensi sosial dapat dilihat dari isi materi yang 

dapat menumbuhkan aspek sosial, sikap positif dan karakter dengan perolehan 

persentasi skor kesesuaian sebesar 92%,  

c) Kesesuaian isi buku teks siswa kelas IV SD/MI Tema Peduli terhadap 

Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan terhadap kesesuaian pada Kompetensi pengetahuan dapat dilihat 

dari isi buku yang memiliki keluasan materi, kedalaman materi sesuai dengan 

KD pada KI-3 dan memiliki keakuratan materi dengan perolehan persentase 

skor kesesuaian sebesar 96%  
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Kesesuaian isi buku teks siswa kelas IV SD/MI Tema Peduli terhadap 

Makhluk Hidup kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan terhadap kesesuaian pada Kompetensi keterampilan yang dapat 

dilihat dari isi buku yang dapat dinalar, terdapat cara untuk memecahkan masalah, 

keterkaitan antar materi, dapat dikomunikasikan, dapat diterapkan, materinya 

menarik, mendorong siswa untuk mencari informasi yang lebih jauh lagi dan 

terdapat pengayaan dengan perolehan persentasi skor kesesuaian sebesar 80,50%. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kurikulum 2013 Kompetensi Dasar 

Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Mulyasa, E. 2013. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya 

Muslich, Masnur. 2010. Textbook Writing, Dasar-dasar Pemahaman, Penulisan, 

dan Pemakaian Buku Teks. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 

Prastowo, Andi. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif 

Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan. 

Jogjakarta : Diva Press. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Sutopo. 2006. Metolodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : Penerbit Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

Tarigan, Henry Guntur dan Tarigan, Djago. 2009. Telaah Buku Teks Bahasa  

Indonesia. Bandung: Angkasa. 

 

 


