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KESESUAIAN BUKU AJAR TEMATIK KELAS II TEMA 4 DENGAN 

KURIKULUM 2013 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan kesesuaian isi Buku Guru dan Buku 

Siswa Tematik Kelas II Tema 4 Hidup Bersih dan Sehat ditinjau dari KI, KD, 

tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran pada masing masing – masing 

muatan dalam kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan jenis studi 

kepustakaan dengan pendekatan qualitative descriptive/ deskriptif-kualitatif. 

Sumber data primer penelitian Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kelas II 

Tema 4 Hidup Bersih dan Sehat, sumber data sekunder Taksonomi Bloom dan 

Anderson dan Permendikbud No. 24 tahun 2016. 1) Berdasarkan analisis data KI 

menunjukkan adanya perbedaan KI 3 maupun KI 4 dengan Permendikbud No. 24 

tahun 2016. 2) Berdasarkan analisis data KD yang menunjukkan 4 dari 12 KD 

pada tiap Subtema, yang sesuai dengan Permendikbud No.24 tahun 2016 dan 

persentase tingkat kesesuaian KD pada buku guru kelas II tema 4 (hidup bersih 

dan sehat) adalah 33,33%. 3) Tujuan pembelajaran yang tertera di buku guru 

masih terdapat kesalahan seperti, tidak lengkapnya unsur ABCD, kalimat tujuan 

pembelajaran yang rancu, dan tujuan pembelajaran di buku guru tidak sesuai 

dengan materi pada buku siswa. 4) Kegiatan pembelajaran menunjukkan 

ketidaksesuaian antara buku guru dengan buku siswa di beberapa pembelajaran. 

Kata Kunci: Kesesuaian KI/ KD, kesesuaian Tujuan, Aktivitas 

Abstract 

This study aims to describe cross analysis of Teacher's Book and Thematic 

Student Book Class II grade 4 on Theme Clean and Healthy Living in terms of KI, 

KD, learning objectives and learning activities in each content in the 2013 

curriculum. The library research method uses a qualitative descriptive approach. 

Primary data sources for the study of Class II Thematic grade 4, secondary data 

sources of Bloom and Anderson Taxonomy and Permendikbud No. 24 of 2016. 1) 

Based on the analysis of KI data, it shows that there is a difference between KI 3 

and KI 4 and Permendikbud No. 24 of 2016. 2) Based on the analysis of KD data 

which shows 4 out of 12 KD in each subtema, which is in accordance with 

Permendikbud No. 24 of 2016 and the percentage of KD conformity in the class II 

teacher book theme 4 (clean and healthy life) is 33 33%. 3) The learning 

objectives listed in the teacher's book still have errors such as incomplete ABCD 

elements, ambiguous learning objective sentences, and learning objectives in the 

teacher's book that do not match the material in student books. 4) Learning 

activities show a mismatch between teacher books and student books in some 

lessons.  

Keywords: KI / KD suitability, objective suitability, activities 

 

1. PENDAHULUAN 

              Pendidikan adalah upaya yang digalakkan oleh Pemerintah, masyarakat 

bahkan keluarga dengan berbagai program latihan dan pengajaran yang di 

laksanakan dalam maupun di luar ruangan guna menyiapkan generasi yang 
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terdidik untuk melaksanakan perannya secara benar di lingkup sekolah (Rina, 

Suminar, Damayani, & Hafiar, 2020:107). Pendidikan yang berlangsung di 

Indonesia pada saat ini menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum tersebut 

dirumuskan pemerintah Indonesia untuk mengubah orientasi pembelajaran dari 

teacher center menjadi student center yaitu peserta didik aktif. Kurikulum 2013 

mengharapkan peserta didik menjadi aktif secara langsung agar menemukan 

konsep dan pemahaman dari materi bahan belajar. Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (dalam Desstya, 2018: 127) menjelaskan bahwa pembelajaran di 

sekolah dasar sekarang menerapkan pembelajaran tematik, dimana pembelajaran 

tersebut memberikan pengalaman bermakna bagi anak agar dapat menemukan 

konsep berdasarkan pengalaman langsung untuk dihubungkan dengan konsep 

lain, sehingga pengaruh guru mengaplikasikan pembelajaran harus diperhatikan 

sesuai dengan pendapat Hattie dan Yates (2014 dalam Sharp, Bonjour, & Cox, 

2019:69) mengungkapkan bahwa guru dan praktik mengajarnya adalah variabel 

yang paling berpengaruh pada pembelajaran siswa.  

       Marsh (2009 dalam Novianto & Mustadi, 2015:2) menerangkan kurikulum 

merupakan suatu keseluruhan pengalaman yang diberikan kepada peserta didik 

agar mereka dapat mencapai pengetahuan dan keterampilan umum pada berbagai 

kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dimulai dengan pendekatan saintifik yang 

diajarkan guru dalam setiap pembelajaran. Pendekatan saintifik menerapkan 

proses 5M (Mengkomunikasikan, Menalar, Mencoba, Menanya, dan Mengamati) 

agar peserta didik ketika menggali informasi tidak hanya bersumber dari guru 

yang berceramah tetapi pengembangan potensi diri yang lebih aktif. Kurikulum 

2013 juga menekankan pada penerapan penilaian otentik pada peserta didik, 

sehingga tidak berdasarkan aspek pengetahuan saja, tetapi juga aspek 

keterampilan dan sikap (Ulumudin, Aisha, Widiputera, 2020:86-87).  

       Buku ajar sebagai substansi dari pelaksanaan Kurikulum 2013 yang menuntut 

dari segi keaktifan peserta didik tersebut tentunya juga berpedoman pada 

Kurikulum 2013, yakni buku guru dan buku siswa. Sejalan dengan hal tersebut, 

Nasution (2005 dalam Ni Putu Raina Saraswati, A. A, Gede Agung, 2016:2) 

menyatakan bahwa Buku pelajaran seharusnya diterapkan sesuai ilmu 
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pengetahuan yang dinamis dan bermasyarakat. Substansi buku ajar ini tentunya 

juga disesuaikan dengan kurikulum 2013 supaya meraih tujuan pendidikan yang 

telah dicita-citakan. Sudah menjadi keharusan bagi guru dalam menganalisis 

substansi buku ajar agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan 

kurikulum 2013. Berdasarkan pendapat Hoffman dan Duffy (1999 dalam Sailors 

& Price, 2010:3) guru harus menyadari penggunaan strategi mereka sendiri, dapat 

menjelaskannya, dan mampu memodifikasi praktik untuk membuat keputusan 

instruksional sesuai dengan kebutuhan siswa. 

       Kurniasih dan Sani (2014:10) menyatakan bahwa guru belum secara 

menyeluruh dalam menganalisis SKL, KI, KD didalam buku ajar. Bagi seorang 

guru kegiatan menganalisis SKL, KI, dan KD wajib dilakukan, sebab jika terdapat 

ketidakteraturan pada SKL, KI, dan KD didalam Buku ajar dengan Kurikulum 

yang berlaku, pada akhirnya tujuan pendidikan tidak akan tercapai. SKL 

merupakan kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang cakupannya 

mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Mulyasa, 2013:23). KI 

merupakan turunan dari SKL. Terdapat empat kumpulan kompetensi KI, antara 

lain: kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan. Keempat kumpulan ini menjadi acuan dari KD dan 

hendaknya ditingkatkan pada setiap pembelajaran secara kesatuan (Mulyasa, 

2013:175). Penyusunan sebuah buku ajar terdapat aturan yang wajib dipenuhi oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) karena buku ajar sangat 

mempengaruhi proses dalam pencapaian hasil pada pembelajaran. Bahan ajar 

yang sudah diterapkan nyatanya masih terdapat kekurangan atau perbaikan dalam 

substansinya. 

       Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan adanya kekurangan 

dari bahan ajar yang disusun, misalnya penelitian yang dilakukan  oleh Sari 

(2017) menunjukkan 1) Perbaikan pada kesesuaian tujuan pembelajaran yang 

belum memuat unsur ABCD lengkap, contohnya tujuan pembelajaran subtema 1 

pembelajaran 4 “Penyelesaian masalah yang terkait dengan proses perkalian dan 

pembagian dengan benar” tidak terdapat unsur Audience dan Condition, belum 

menerapkan Kata Kerja Operasional berdasarkan Taksonomi Bloom dan 
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Anderson; 2) Perbaikan kesesuaian materi misalnya pada Subtema 3 Pembelajaran 

3, permainan bola yang tercantum pada Buku Siswa tidak sesuai dengan 

permainan bola yang tercantum pada Buku Guru. Perbaikan kecakupan diperlukan 

pada Subtema 3 Pembelajaran 2, kegiatan bernyanyi lagu Aku Anak Indonesia 

dengan iringan ketukan yang benar. Perbaikan keakuratan pada Subtema 1 

Pembelajaran 6, gambar yang tersaji pada Buku Siswa tidak menggambarkan 

kegiatan yang sesuai dengan materi minyak bumi. Hal tersebut menunjukkan 

adanya kekurangan dalam substansi bahan ajar yang diterapkan dalam 

pembelajaran. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Dhinata, 2016), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, KI dan KD dalam Buku Guru dan Buku Siswa 

sudah sesuai dengan Kurikulum 2013, akan tetapi terdapat tiga KD yang berbeda 

dengan jaringan tema. Indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan penilaian secara keseluruhan sudah sesuai dengan Kurikulum 

2013, namun perlu beberapa perbaikan dalam hal rumusan tujuan pembelajaran. 

Keakuratan materi, kecakupan materi, dan kesesuaian materi dalam Buku Guru 

dan Buku Siswa sudah sesuai dengan Kurikulum 2013, tetapi diperlukan 

perbaikan dan kajian ulang pada kecakupan materi. 

       Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang 

telah dilakukan tidak ada yang membahas mengenai pengguaan Kata kerja 

Operasional (KKO) pada KI/ KD ataupun tujuan pembelajaran, tingkat kognitif, 

dan kesesuaian bahan ajar buku guru dengan buku siswa. Maka peneliti tertarik 

untuk menganalisis buku guru dan buku siswa Tematik kelas II tema 4 Hidup 

Bersih dan Sehat. Buku tematik tersebut ditujukan untuk kelas rendah atau dapat 

dikatakan pada fase perkembangan kognitif operasional konkret. Piaget (dalam 

Ibda, 2015:34) menjelaskan bahwa pada tahap operasional konkret anak sudah 

matang dalam menggunakan operasi atau logika namun hanya untuk objek fisik 

yang ada, maka penentuan KI/ KD, tujuan pembelajaran, dan kegiatan 

pembelajaran sangatlah berpengaruh pada proses pembelajaran di fase tersebut. 

Anak sekolah dasar tidak tidak termasuk pada tahap sensorimotor dikarenakan 

anak sekolah dasar perkembangan pola pikir sesuai dengan pengalaman secara 

fisik, maka anak sekolah dasar memasuki tahap operasional konkret dimana 
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memerlukan benda nyata dalam membantu perkembangan intelektual (Desstya, 

2014:196). Berdasarkan latar belakang diatas akan dilakukan pengkajian lebih 

mendalam mengenai aspek tersebut di dalam buku teks tematik sekolah dasar. 

Maka penelitian ini tertarik untuk mengangkat masalah berikut: 1) Bagaimana 

kesesuaian Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kelas II Tema 4 Hidup Bersih 

dan Sehat ditinjau dari KI dan KD pada masing masing – masing muatan dalam 

kurikulum 2013? 2) Bagaimana kesesuaian tujuan dan kegiatan pembelajaran di 

dalam Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kelas II Tema 4 Hidup Bersih dan 

Sehat dalam Kurikulum 2013?. 

2. METODE  

       Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif yang mana peneliti mendeskripsikan buku guru dan buku 

siswa tematik kelas II tema 4 hidup bersih dan sehat edisi revisi 2017. Waktu 

penelitian dilakukan antara bulan Juni sampai Oktober 2020. Sumber data primer 

dalam penelitian adalah Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kelas II Tema 4 

Hidup Bersih dan Sehat (edisi revisi 2017), sedangkan sumber data sekunder 

Taksonomi Bloom dan Anderson, Permendikbud No. 24 tahun 2016, jurnal dan 

dokumen-dokumen lain yang mendukung.  

       Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. 

Keabsahan data yang diperoleh diuji dengan menggunakan triangulasi sumber 

yang berasal dari penyusunan buku dan peraturan pemerintah. Instrumen yang 

digunakan berupa ceklis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis interaktif model dari Miles dan Huberman. Adapun langkah-

langkahnya adalah Pengumpulan data (Data Collection), Reduksi Data (Data 

Reduction), Penyajian Data (Data Display), Conclusions:drawing/ verifying. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

a. Kesesuaian Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kelas II Tema 4 Hidup 

Bersih dan Sehat ditinjau dari KI pada masing masing – masing muatan 

dalam kurikulum 2013 
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       Kesesuaian Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kelas II Tema 4 

Hidup Bersih dan Sehat ditinjau dari KI pada masing masing – masing 

muatan dalam kurikulum 2013 sudah sesuai akan tetapi perlu dikaji ulang 

temuan data yang menunjukkan perbedaan dengan Permendikbud No 24 

tahun 2016. Pengkajian ulang tersebut didasari pada hasil penelitian 

berdasarkan analisis data yang menunjukkan adanya perbedaan baik pada 

KI 3 maupun KI 4 dengan Permendikbud No. 24 tahun 2016. Maka dapat 

disimpulkan bahwa KI pada buku guru kelas II tema 4 (hidup bersih dan 

sehat) sudah sesuai akan tetapi tetap perlu dikaji ulang temuan data yang 

menunjukkan perbedaan dengan Permendikbud No 24 tahun 2016. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan adanya temuan data berikut ini 

       Berdasarkan analisis temuan KI 3 pada  buku guru sudah sesuai 

dengan permendikbud No 24 tahun 2016. Temuan tersebut: 1) Buku guru 

terdapat penambahan penjelasan pada pemahaman pengetahuan. 2) 

Tempat yang mudah dijumpai dalam memahami pengetahuan terdapat 

penambahan di tempat bermain, hal tersebut masih sesuai karena salah 

satu subtema dalam tema 4 hidup bersih dan sehat adalah tempat bermain. 

Berdasarkan analisis temuan KI 4 masih terdapat perbedaan. 1) dalam 

mewujudkan karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak pada buku 

guru sudah sesuai dengan Permendikbud No. 24 tahun 2016 dengan 

penjelasan (keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif). 2) kategori tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak terdapat perbedaan, pada Permendikbud No. 

24 tahun 2016 berdasarkan beriman dan berakhlak mulia sedangkan pada 

buku guru berdasarkan tahap perkembangan peserta didik. 

b. Kesesuaian Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kelas II Tema 4 Hidup 

Bersih dan Sehat ditinjau dari KD pada masing masing – masing muatan 

dalam kurikulum 2013 

       Berdasarkan analisis data yang menunjukkan 4 dari 12 kompetensi 

dasar pada tiap Subtema, yang sesuai dengan Permendikbud No.24 tahun 
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2016 dan persentase tingkat kesesuaian KD pada buku guru kelas II tema 4 

(hidup bersih dan sehat) adalah 33,33%.  

 

Gambar 1 Diagram kesesuaian KD 

       Maka dapat disimpulkan bahwa KD pada buku guru kelas II tema 4 

(hidup bersih dan sehat) masih belum sesuai dan dapat dilakukan 

perbaikan sesuai dengan kurikulum 2013 yakni Permendikbud No. 24 

Tahun 2016. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya temuan data 

berikut ini:  

       Berdasarkan temuan data yang terlampir, menunjukkan hanya 4 dari 

12 KD yang dianalisis dari tiap Subtema yang sesuai dengan 

Permendikbud No.24 tahun 2016. Ketidaksesuaian tersebut ditemukan 

pada KD 3.1 muatan SBdP, KD 3.2 muatan SBdP, KD 3.3 muatan SBdP, 

KD 3.4 muatan SBdP, KD 3.4 muatan Bahasa Indonesia, KD 3.4 muatan 

PPKn, KD 3.9 muatan Matematika, KD 3.10 muatan Matematika, KD 

3.11 muatan Matematika, KD 4.4 muatan PPKn, KD 4.9 muatan 

Matematika, KD 4.10 muatan Matematika, dan KD 4.11 muatan 

Matematika. Contohnya: 1) KD 3.4 muatan Bahasa Indonesia terdapat 

perbedaan dalam penggunaan Kata Kerja Operasional (KKO), yakni pada 

Permendikbud no 24 tahun 2016: Menentukan, sedangkan pada buku guru: 

Mengenal. Terdapat penghapusan kata pada akhir kalimat, pada 

Permendikbud no 24 tahun 2016: “…melalui teks tulis, lisan, visual, 

dan/atau eksplorasi lingkungan”. Sedangkan pada buku guru: “…melalui 

33%

67%

Kesesuaian KD

sesuai tidak sesuai
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teks tulis, lisan, dan visual” 2) KD 3.9 muatan Matematika terdapat 

perbedaan dalam materi ajar, pada Permendikbud no 24 tahun 2016 materi 

berisikan penjelasan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri, 

sedangkan pada buku guru: penjelasan ruas garis dengan menggunakan 

model konkret bangun datar dan bangun ruang. 3) KD 4.11 muatan 

Matematika, pada Permendikbud no 24 tahun 2016 tidak terdapat KD 4.11 

muatan Matematika, sedangkan pada Buku Guru terdapat KD 4.11 muatan 

Matematika. 

c. Kesesuaian tujuan dan kegiatan pembelajaran di dalam Buku Guru dan 

Buku Siswa Tematik Kelas II Tema 4 Hidup Bersih dan Sehat dalam 

Kurikulum 2013 

       Tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang terdapat di 

Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kelas II Tema 4 Hidup Bersih dan 

Sehat menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan perlu dikaji kembali. 

Pengkajian ulang tersebut didasari pada hasil penelitian berikut: 1) 

Berdasarkan analisis data tujuan Pembelajaran dengan menggunakan 

indikator kesesuaian unsur-unsur ABCD pada tujuan pembelajaran, tingkat 

kognitif KKO, dan kesesuaian materi, ternyata banyak ditemukan 

ketidaksesesuaian. Hal tersebut dapat dibuktikan pada temuan data dari 

Subtema 1 Pembelajaran 1 s.d. Subtema 4 Pembelajaran 6 yang 

menunjukkan: 1) Subtema 2 Pembelajaran 5, tujuan pembelajaran ke 3-4 

(tidak lengkapnya unsur ABCD), Subtema 2 Pembelajaran 5, tujuan 

pembelajaran ke 3 dan 4 (kalimat tujuan pembelajaran yang rancu), 

banyak ditemukan dari Subtema 1 Pembelajaran 1 s.d. Subtema 4 

Pembelajaran 6 (penggunaan KKO yang tidak sesuai HOTS), dan Subtema 

1 Pembelajaran 1 s.d. Subtema 4 Pembelajaran 6 (Menggunakan Audience 

“siswa”, mengacu kurikulum 2013 penggunaan kata “siswa” diganti 

menjadi “peserta didik). 

d. Kesesuaian kegiatan pembelajaran di dalam Buku Guru dan Buku Siswa 

Tematik Kelas II Tema 4 Hidup Bersih dan Sehat dalam Kurikulum 2013 



9 
 

Berdasarkan analisis data kegiatan pembelajaran dari Subtema 1 

Pembelajaran 1 s.d. Subtema 4 Pembelajaran 6, masih ditemukan 

ketidaksesuaian pada Subtema 3  pembelajaran 4 tujuan pembelajaran ke 

6, 7, 8, 9, dan 10, Subtema 1 pembelajaran 2  tujuan pembelajaran 9, 

Subtema 1 pembelajaran 4  tujuan pembelajaran 4, 5, dan 6, dan Subtema 

2 pembelajaran 1 tujuan pembelajaran 13, 14, 15, 16. Salah satu 

contohnya: a) Subtema 3 Pembelajaran 4 tujuan pembelajaran ke 6-10, 

Materi yang tertera pada buku siswa menggunakan bahan buatan, yaitu: 

plastisin, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu: bahan 

alami. b) Subtema 1 Pembelajaran 2 tujuan pembelajaran ke 9 materi yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran tidak tercantum di buku siswa. 

3.2 Pembahasan 

a. Kesesuaian Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kelas II Tema 4 Hidup 

Bersih dan Sehat ditinjau dari KI pada masing masing – masing muatan 

dalam kurikulum 2013 

       Berdasarkan analisis temuan KI 3 pada  buku guru sudah sesuai 

dengan permendikbud No 24 tahun 2016. Temuan tersebut: 1) Buku guru 

terdapat penambahan penjelasan pada pemahaman pengetahuan hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Anderson & Krathwohl (2001 dalam 

Widoretno, 2016:19) pengetahuan terdiri dari: konsep, dimensi fakta, 

metakognisi dan prosedur dalam berbagai tingkatan proses berpikir. 2) 

Tempat yang mudah dijumpai dalam memahami pengetahuan terdapat 

penambahan di tempat bermain, hal tersebut masih sesuai karena salah 

satu subtema dalam tema 4 hidup bersih dan sehat adalah tempat bermain. 

Berdasarkan analisis temuan KI 4 masih terdapat perbedaan. 1) dalam 

mewujudkan karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak pada buku 

guru sudah sesuai dengan Permendikbud No. 24 tahun 2016 dengan 

penjelasan (keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif). 2) kategori tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak terdapat perbedaan, pada Permendikbud No. 
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24 tahun 2016 berdasarkan beriman dan berakhlak mulia sedangkan pada 

buku guru berdasarkan tahap perkembangan peserta didik. Kedua hal 

tersebut berbeda dan terdapat teori yang mendasari kedua hal tersebut. 

Perilaku beriman dan berakhlak sendiri, menjelaskan bahwa akhlak yang 

baik itu hanya dapat dicapai menggunakan empat syarat, yaitu: amarah, 

ilmu, keadilan, dan syahwat (keinginan). Amarah akan  tunduk dengan 

ilmu, Sedangkan syahwat tunduk di bawah isyarat ilmu, yaitu isyarat akal 

dan syara’. Keadilan ialah menjaga syahwat dan amarah, supaya menurut 

isyarat dan syara’ seperti yang dijelaskan oleh Yunus (1992 dalam 

Junaidah & Ayu, 2018: 212-213). Sedangkan perilaku anak berdasarkan 

tahap perkembangan dibagi menjadi empat tahapan: 1) tahap sensorimotor 

(0-1,5 tahun), 2) tahap pra operasional konkret (1,5-6 tahun), 3) tahap 

operasional konkret (7-12 tahun), dan tahap operasional formal (>12 

tahun), hal tersebut sejalan dengan pendapat Piaget (dalam Ibda, 2015: 

32). Pengkajian ulang dilakukan guna memperjelas pelaksanaan 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

b. Kesesuaian Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kelas II Tema 4 Hidup 

Bersih dan Sehat ditinjau dari KD pada masing masing – masing muatan 

dalam kurikulum 2013       

       Analisis data KD menunjukkan 4 dari 12 kompetensi dasar pada tiap 

Subtema, yang sesuai dengan Permendikbud No.24 tahun 2016 dan 

persentase tingkat kesesuaian KD pada buku guru kelas II tema 4 (hidup 

bersih dan sehat) adalah 33,33%. KD yang menampilkan ketidaksesuaian 

pada materi yang diajarkan, terdapat KD yang tidak tidak ada di 

Permendikbud No. 24 tahun 2016, perbedaan penggunaan KKO, 

pengubahan kata dalam kalimat KD, dan KKO yang masih belum HOTS. 

       Analisis temuan tersebut bertolak belakang dengan teori bahan ajar 

adalah substansi pembelajaran yang dirancang secara teratur, yang 

menyajikan bentuk yang utuh dari kompetensi yang nantinya akan 

dipahami oleh peserta didik pada kegiatan pembelajaran seperti yang 

dijelaskan (Prastowo, 2015:17). Bahan ajar sendiri dirancang bertujuan: 
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(1) menyajikan berbagai jenis materi ajar, pembuatan materi ajar dari guru 

bagi peserta didik menjadi opsi sumber belajar yang lain supaya 

memperoleh informasi yang diperlukannya (2) membantu mempelajari 

sesuatu bagi peserta didik, pembuatan materi ajar harus memperhatikan 

lingkungan sosial dan karakteristik peserta didik, supaya ilmu yang didapat 

peserta didik menjadi mudah diresapi dan dipahami; (3) kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih memikat, jika dirancang dengan 

memperhatikan latar belakang dan karakteristik peserta didik; dan (4) guru 

menjadi mudah dalam mengajarkan pada setiap pembelajaran, penyusunan 

bahan ajar oleh guru pada pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif 

(Prastowo, 2015:26-27). 

       Berdasarkan teori tersebut bahan ajar dirancang sedemikian rupa guna 

mencapai sebuah tujuan pendidikan. Melihat analisis temuan di atas 

sangatlah perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai kesesuaian KD pada 

buku tematik dengan Permendikbud No. 24 tahun 2016, karena apabila 

kekeliruan tersebut terus berlanjut akan terjadi kesalahpahaman 

pengetahuan dari peserta didik. Terlebih lagi mengenai perbedaan materi 

yang disampaikan antara KD di buku guru dengan Permendikbud No. 24 

tahun 2016, hal tersebut juga akan sangat berdampak bagi guru, 

contohnya: kesalahan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), kesalahan penilaian, pengulangan pembelajaran, dan lain-lain. 

c. Kesesuaian tujuan pembelajaran di dalam Buku Guru dan Buku Siswa 

Tematik Kelas II Tema 4 Hidup Bersih dan Sehat dalam Kurikulum 2013 

       Tujuan pembelajaran yang terdapat di Buku Guru dan Buku Siswa 

Tematik Kelas II Tema 4 Hidup Bersih dan Sehat menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dan perlu dikaji kembali. Pengkajian ulang tersebut 

didasari pada hasil penelitian berikut: 1) Berdasarkan analisis data tujuan 

Pembelajaran dengan menggunakan indikator kesesuaian unsur-unsur 

ABCD pada tujuan pembelajaran, tingkat kognitif KKO, dan kesesuaian 

materi, ternyata banyak ditemukan ketidaksesesuaian. Hal tersebut dapat 

dibuktikan pada temuan data yang menunjukkan tidak adanya KKO dalam 
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tujuan pembelajaran pada beberapa pembelajaran, tidak lengkapnya unsur 

ABCD, kalimat tujuan pembelajaran yang rancu (lihat pada halaman: 47), 

dan penggunaan KKO yang tidak sesuai HOTS. 

       Temuan data tersebut bertolak belakang dengan teori perumusan 

tujuan pembelajaran bahwa terdapat empat unsur utama dalam 

menentukan tujuan pembelajaran, yaitu: (1) kemampuan atau kompetensi 

yang dapat diukur, atau yang dapat ditampilkan melalui penampilan 

peserta didik; (2) penentuan subjek belajar untuk menunjukkan sasaran 

belajar; (3) standar kuantitas dan kualitas perolehan belajar; (4) keadaan 

dan situasi dimana peserta didik dapat mendemonstrasikan penampilannya. 

Keempat unsur tersebut yaitu audience (peserta didik), behaviour (watak 

yang harus dimiliki), condition (situasi dan kondisi), dan degree (kuantitas 

dan kualitas perolehan belajar) dan menjadi acuan dalam dalam perumusan 

tujuan pembelajaran (Majid, 2015:109).  

       Berikut penjelasan mengenai empat unsur penentuan tujuan 

pembelajaran (Setijowati, 2013:47), yaitu: 

A: Audience (artinya subjek yang harus meraih capaian tujuan 

pembelajaran tersebut. contohnya, mahasiswa, peserta didik dan lain-lain).  

B: Behavior (memperlihatkan watak yang dapat terlihat sebagai perolehan 

belajar, dapat berwujud pengetahuan, sikap, dan keterampilan. contohnya, 

peserta didik dapat menganalisis, peserta didik dapat mengklasifikasi, dan 

lain-lain). 

C: Condition (memperlihatkan kriteria yang harus dipenuhi supaya 

perilaku yang diharapkan dapat dicapai. contohnya, dengan melihat 

gambar, dengan menirukan contoh, dan lain-lain).  

D: Degree (memperlihatkan standar pencapaian. contohnya, dengan penuh 

tanggung jawab, minimal 2 benda, dan lain-lain). 

       Gunawan & Palupi (2012:99) mengemukakan bahwa taksonomi 

dalam bidang pendidikan, diterapkan untuk mengklasifikasi tujuan 

pembelajaran, dan digolongkan menjadi tiga klasifikasi umum), yaitu: (1) 

ranah kognitif, berhubungan dengan tujuan belajar yang orientasinya pada 
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kemampuan berpikir; (2) ranah afektif berkaitan dengan emosi, sikap hati, 

sistem nilai dan perasaan; dan (3) ranah psikomotor (orientasinya pada 

keterampilan penggunaan otot kerangka atau motorik). 

       Penyusunan tujuan pembelajaran seharusnya berdasarkan pada teori 

tersebut, sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni 

Permendikbud No. 24 tahun 2016. Hal tersebut dikhawatirkan 

pembelajaran yang diterapkan tidak sesuai dengan kurikulum 2013 baik 

dari perencanaan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. 

d. Kesesuaian kegiatan pembelajaran di dalam Buku Guru dan Buku Siswa 

Tematik Kelas II Tema 4 Hidup Bersih dan Sehat dalam Kurikulum 2013 

       Berdasarkan analisis data kegiatan pembelajaran dari Subtema 1 

Pembelajaran 1 s.d. Subtema 4 Pembelajaran 6, masih ditemukan 

ketidaksesuaian pada Subtema 3  pembelajaran 4 tujuan pembelajaran ke 

6, 7, 8, 9, dan 10, Subtema 1 pembelajaran 2  tujuan pembelajaran 9, 

Subtema 1 pembelajaran 4  tujuan pembelajaran 4, 5, dan 6, dan Subtema 

2 pembelajaran 1 tujuan pembelajaran 13, 14, 15, 16. Hal tersebut sejalan 

dengan beberapa pendapat berikut: 

     Bahan ajar sendiri dirancang bertujuan: (1) menyediakan berbagai jenis 

materi ajar, pembuatan materi ajar dari guru bagi peserta didik menjadi 

alternatif sumber belajar yang lain supaya memperoleh informasi yang 

diperlukannya (2) membantu mempelajari sesuatu bagi peserta didik, 

pembuatan materi ajar harus memperhatikan latar belakang sosial dan 

karakteristik peserta didik, supaya informasi yang didapat peserta didik 

menjadi mudah diresapi dan dipahami; (3) kegiatan pembelajaran menjadi 

lebih memikat, jika dirancang dengan memperhatikan latar belakang dan 

karakteristik peserta didik; dan (4) guru menjadi mudah dalam 

mengajarkan pada setiap pembelajaran, penyusunan bahan ajar oleh guru 

pada pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif (Prastowo, 2015:26-

27). Berdasarkan analisis temuan data masih menunjukkan ketidaksesuaian 

materi antara buku guru dengan buku siswa. Ketidaksesuaian tersebut 

antara lain terdapat materi di buku guru dan tidak disajikan di buku siswa, 
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kesalahpahaman pengetahuan guru dengan peserta didik akan terus terjadi 

jika tidak segera dikaji ulang. Bahan ajar yang digunakan baik buku guru 

maupun buku siswa hendaknya disesuaikan materinya secara keseluruhan, 

karena bahan ajar tersebut merupakan pegangan pokok guru dengan 

peserta didik yang akan berdampak langsung pada tercapainya tujuan 

pendidikan. 

 

4. PENUTUP 

       Berdasarkan hasil penelitian terhadap Buku Buku Guru dan Buku Siswa 

Tematik Kelas II Tema 4 Hidup Bersih dan Sehat, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kesesuaian isi Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kelas II Tema 4 

Hidup Bersih dan Sehat ditinjau dari KI pada masing masing – masing muatan 

dalam kurikulum 2013 sudah sesuai akan tetapi perlu dikaji ulang terhadap 

temuan data yang tidak sesuai. Pengkajian ulang tersebut didasari pada hasil 

penelitian berdasarkan analisis data yang menunjukkan adanya perbedaan baik 

pada KI 3 maupun KI 4 dengan Permendikbud No. 24 tahun 2016 . Maka dapat 

disimpulkan bahwa KI pada buku guru kelas II tema 4 (hidup bersih dan sehat) 

sudah sesuai akan tetapi tetap dilakukan perbaikan berdasarkan peraturan yang 

berlaku sesuai dengan kurikulum 2013 yakni Permendikbud No. 24 Tahun 2016.  

2. Kesesuaian isi Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kelas II Tema 4 

Hidup Bersih dan Sehat ditinjau dari KD pada masing masing – masing muatan 

kurikulum 2013 masih belum sesuai dan perlu dikaji ulang. Pengkajian ulang 

tersebut didasari pada hasil penelitian berdasarkan analisis data yang 

menunjukkan 4 dari 12 kompetensi dasar pada tiap Subtema, yang sesuai dengan 

Permendikbud No.24 tahun 2016 dan persentase tingkat kesesuaian KD pada 

buku guru kelas II tema 4 (hidup bersih dan sehat) adalah 33,33%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa KD pada buku guru kelas II tema 4 (hidup bersih dan sehat) 

masih belum sesuai dan dapat dilakukan perbaikan berdasarkan peraturan yang 

berlaku sesuai dengan kurikulum 2013 yakni Permendikbud No. 24 Tahun 2016 
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3. Kesesuaian tujuan pembelajaran di dalam Buku Guru dan Buku Siswa 

Tematik Kelas II Tema 4 Hidup Bersih dan Sehat dalam Kurikulum 2013 masih 

belum sesuai dan perlu dikaji kembali. Pengkajian ulang tersebut didasari pada 

hasil penelitian berikut: 1) Berdasarkan analisis data tujuan Pembelajaran dari 

Subtema 1 Pembelajaran 1 s.d. Subtema 4 Pembelajaran 6 dengan indikator 

kesesuaian unsur-unsur ABCD pada tujuan pembelajaran, tingkat kognitif KKO, 

dan kesesuaian Materi. Masih ditemukan ketidaksesesuaian pada Subtema 1 

Pembelajaran 1 s.d. Subtema 4 Pembelajaran 6. Hal tersebut dapat ditemukan 

pada temuan data yang menunjukkan tidak adanya tidak lengkapnya unsur ABCD, 

kalimat tujuan pembelajaran yang rancu, dan tujuan pembelajaran di buku guru 

tidak sesuai dengan materi pada buku siswa. Ketidaksesuaian tujuan pembelajaran 

dapat ditemukan salah satu contohnya: a) Subtema 1 Pembelajaran 1 s.d. Subtema 

4 Pembelajaran 6 menggunakan Audience “siswa”, mengacu kurikulum 2013 

penggunaan kata “siswa” diganti menjadi “peserta didik”. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran pada buku guru kelas II tema 4 (hidup 

bersih dan sehat) masih belum sesuai dan dapat dilakukan perbaikan berdasarkan 

peraturan yang berlaku sesuai dengan kurikulum 2013 yakni Permendikbud No. 

24 Tahun 2016. 

4. Kesesuaian kegiatan pembelajaran di dalam Buku Guru dan Buku Siswa 

Tematik Kelas II Tema 4 Hidup Bersih dan Sehat dalam Kurikulum 2013 belum 

sesuai dan dapat dilakukan pengkajian ulang. Pengkajian ulang tersebut 

berdasarkan analisis data kegiatan pembelajaran dari Subtema 1 Pembelajaran 1 

s.d. Subtema 4 Pembelajaran 6, masih ditemukan ketidaksesuaian pada Subtema 3  

pembelajaran 4 tujuan pembelajaran ke 6, 7, 8, 9, dan 10, Subtema 1 pembelajaran 

2  tujuan pembelajaran 9, Subtema 1 pembelajaran 4  tujuan pembelajaran 4, 5, 

dan 6, dan Subtema 2 pembelajaran 1 tujuan pembelajaran 13, 14, 15, 16. Salah 

satu contohnya pada Subtema 3 Pembelajaran 4 tujuan pembelajaran ke 6-10, 

Materi yang tertera pada buku siswa menggunakan bahan buatan, yaitu: plastisin, 

sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu: bahan alami. b) Subtema 

1 Pembelajaran 2 tujuan pembelajaran ke 9 materi yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran tidak tercantum di buku siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa 
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kegiatan pembelajaran pada buku guru dan buku siswa kelas II tema 4 (hidup 

bersih dan sehat) masih belum sesuai dan dapat dilakukan perbaikan berdasarkan 

peraturan yang berlaku sesuai dengan kurikulum 2013 yakni Permendikbud No. 

24 Tahun 2016. 
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