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Abstrak
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis buku ajar pada mata tematik terbitan
Kemendikbud di Sekolah Dasar Kelas 1 Tema 3 “Kegiatanku” pada mata pelajaran IPS
Kurikulum 2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan sampaian mata
pelajaran yang sebelumnya IPS yang berubah menjadi tematik, maka diperlukan analisis
terhadap buku ajar tematik terbitan kemendikbud di Sekolah Dasar. Penelitian ini berbentuk
deskriptif dengan subjek penelitiannya adalah buku ajar tematik terbitan kemendikbud di
Sekolah Dasar Kelas 1 tema 3 Kegiatanku. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada
penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Pembelajaran IPS yang terkandung meliputi sosiologi dan 18 karakter menurut
Kemendiknas.
Kata Kunci: Buku Ajar Tematik, Materi IPS, Kurikulum 2013
Abstract
This study is aimed at analyzing textbooks on thematic subjects published by the Ministry of
Education and Culture in Elementary School Grade 1 Theme 3 "My Activity" in the Social
Studies subject Curriculum 2013. Thematic textbooks published by the Ministry of Education
and Culture in Elementary Schools. This research is in the form of a descriptive study with
the subject of the research being thematic textbooks published by the Ministry of Education
and Culture in Elementary School Grade 1 theme 3 My Activity. The data collection method
used in this research is a literature study. The results of this study indicate that the social
studies learning contained includes sociology and 18 characters according to the Ministry of
National Education.
Keywords: Thematic Textbooks, Social Studies Materials, Curriculum 2013
PENDAHULUAN
Pendidikan pada dasarnya adalah memanusiakan manusia, membenarkan yang
sebelumnya salah menjadi benar, usaha sadar dan yang terencana agar mewujudkan
suasana belajar dan juga proses pembelajaran agar siswa mengembangkan potensi dirinya
secara aktif untuk mempunyai kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan berinteraksi dan keterampilan lain
yang dibutuhkan siswa untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga merupakan
suatu interaksi antara guru atau tenaga pendidik dengan siswa atau peserta didik untuk
mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Pendidikan
memiliki peran yang sangat besar dan juga penting untuk perkembangan dan perwujudan
diri individu, yang paling utama untuk pembangunan suatu bangsa dan negara. Pendidikan
tidak terlepas dari proses belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses kognitif
yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi menjadi
kompatibilitas baru, berupa keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai, sedangkan
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pembelajaran merupakan proses pengembangan potensi peserta didik menjadi kompetensi
(Amelia & Saputra, 2017; Indriani, 2015; Krissandi & Rusmawan, 2015).
Dalam mengembangkan potensi peserta didik diperlukan adanya tenaga pendidik
yang membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi secara maksimal dan lebih
optimal. Penerapan suatu pelaksanaan pendidikan di jalur formal yaitu sekolah dijalankan
oleh sebuah sistem yang disebut kurikulum. Kurikulum adalah semua pembelajaran yang
dirancang dan dilaksanakan secara individu maupun berkelompok, baik disekolah maupun di
luar sekolah (Kerr, J.F 1968). Di Indonesia sendiri diterapkan kurikulum 2013 yang mana
pembelajarannya dilakukan menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach),
merupakan sebuah rancangan yang menggunakan proses pembelajaran aktif dimana
peserta didik atau siswa secara aktif mengkonstruksi konsep, prinsip, atau hukum dengan
melalui berbagai tahapan, diantaranya mengamati (observing), menanya (questioning),
mengumpulkan informasi (reasoning), dan mengkomunikasikan (communicating). Kurikulum
2013 pada pendidikan dasar konsep pelaksanaannya menggunakan pembelajaran yang
berbasis tematik-integratif yaitu pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan
materi dan beberapa mata pelajaran sehingga tematik ini memberikan pengalaman yang
berharga dan bermakna bagi para peserta didik. Dalam pelaksanaanya, kurikulum 2013
membutuhkan berbagai perangkat pembelajaran untuk menunjang keberhasilan
pelaksanaanya. Salah satu perangkat penunjang tersebut adalah buku yang menjadi acuan
bagi guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Buku ajar kurikulum 2013 yang
bersifat tematik-integratif disampaikan dengan cara tema bukan mata pelajaran. Salah
satunya buku ajar yang digunakan pada kelas 1 SD semester 1 yang terdiri dari 8 tema.
Kelas 1 Semester 1 terdapat 4 tema yang setiap tema terdiri dari 4 subtema yang tiap
subtema tersebut terdiri dari 6 pembelajaran. Penyampaian mata pelajaran atau materi Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas rendah dalam kurikulum 2013 disampaikan dengan cara
tematik. Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar mengkaji peristiwa, fakta,
konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial yang memuat materi Geografi,
Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi (Parera & Suyanto, 2018; Utari et al., 2016; Wardani,
2019). Dengan terdapatnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang terdapat di dalam
buku tematik diharapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab,
demokratis, dan selalu toleran dan cinta damai. Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk
menganalisis buku ajar tematik kurikulum 2013 tema 3 Kegiatanku di Sekolah Dasar Kelas 1
semester 1.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif.
Subjek penelitian ini yaitu analisis buku ajar tematik terbitan kemendikbud untuk kelas 1
Sekolah Dasar. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis buku siswa kelas 1 SD Kurikulum
2013 dengan tema Kegiatanku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data
tambahan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu yang terdapat di
internet. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan yang merupakan penelitian
yang menghimpun informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis baik tercetak
maupun elektronik. Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini merupakan teknik
analisis data statistik deskriptif kualitatif yang mana data diperoleh untuk mengetahui hasil
dari analisis buku ajar tematik kelas 1 SD Kurikulum 2013 dengan tema Kegiatanku terbitan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada buku ajar Tematik
semester 1 kelas 1 tema 3 terdapat konten-konten Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang
tertera di dalamnya. Konten-konten Ilmu pengetahuan tersebut meliputi sosiologi, dan 18
karakter menurut Kemendiknas. 18 karakter tersebut meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin,
kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah
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air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
Pada subtema 1 “Kegiatan Pagi Hari” menerangkan kegiatan yang dilakukan siswa
pada pagi hari,seperti sarapan, berangkat sekolah, upacara, belajar di sekolah dan
berolahraga. Konten Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang tertera adalah sosiologi dan
terdapat beberapa macam karakter. Konten sosiologi dapat diketahui dari adanya interaksi
sosial pada semua pembelajaran subtema 1. Interaksi sosial tersebut terjadi ketika
berpamitan kepada orang tua, belajar dan berolahraga. Pada subtema 1 ini, dapat
menumbuhkan karakter religi, sopan, semangat kebangsaan, gemar membaca, tolong
menolong, cinta tanah air, bersahabat/komunikatif, dan rasa ingin tahu. Karakter tersebut
dapat diketahui dengan adanya materi tentang ucapan syukur kepada Tuhan, hormat dan
membantu orang tua, kebersaman dengan teman, menjawab soal-soal, menghafalkan
pancasila, serta ada gambar yang menunjukan kegiatan upacara di pagi hari. Pada subtema
2 “Kegiatan siang hari” menerangkan kegiatan yang dilakukan siswa pada siang hari setelah
pulang sekolah, seperti istirahat, membantu ibu, belajar, dan bermain, serta kegiatan orang
tua yang dilakukan pada siang hari, seperti bekerja di kantor, berkebun, memasak, dan
bertani. Konten Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang tertera adalah sosiologi dan terdapat
beberapa macam karakter. Konten sosiologi dapat diketahui dari adanya interaksi sosial
pada semua pembelajaran subtema 2. Interaksi sosial tersebut terjadi ketika membantu ibu
dan bermain bersama teman. Karakter yang muncul pada subtema 2 yaitu sopan, peduli
lingkungan, bersahabat, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Karakter tersebut dapat
diketahui karena terdapat materi tentang kebiasaan yang dilakukan siswa ketika pulang
sekolah, seperti mencium tangan orang tua, membantu orang tua membersihkan rumah dan
memasak, bermain dan menari bersama teman, mengerjakan tugas, dan menjawab soalsoal.
Pada subtema 3 “Kegiatan Sore Hari” menerangkan kegiatan yang dilakukan siswa
pada sore hari, seperti bermain, mandi sore dan membantu orangtua. Konten Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) yang tertera adalah sosiologi dan terdapat beberapa macam
karakter. Konten sosiologi dapat diketahui dari adanya interaksi sosial pada semua
pembelajaran subtema 3. Interaksi sosial tersebut terjadi ketika membantu orangtua dan
bermain tangkap bola. Karakter yang terdapat pada subtema 3, yaitu peduli sosial, peduli
lingkungan, religius, kreatif, rukun, menaati aturan, kerja keras, bersahabat, dan kasih
sayang. Karakter tersebut dapat diketahui dengan adanya materi tentang membantu orang
tua untuk menyiram tanaman, bersyukur atas nikmat di sore hari, rukun dalam keluarga
dengan memberikan kasih sayang satu sama lain dan mematuhi peraturan di rumah,
bermain bersama teman dengan menaati peraturan permainan, membuat kolase dan
menggambar kegiatan di sore hari, serta menjawab soal-soal. Pada subtema 4 “Kegiatan
Malam Hari” menerangkan kegiatan yang dilakukan siswa pada malam hari, seperti makan
malam, belajar, menggosok gigi, tidur. Konten Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang tertera
adalah sosiologi dan terdapat beberapa macam karakter. Konten sosiologi dapat diketahui
dari adanya interaksi sosial pada semua pembelajaran subtema 4. Interaksi sosial tersebut
terjadi ketika Beni boleh bermain bola pada malam hari dengan teman-temannya, dan ketika
orangtua mengajak siswa berlatih. Karakter yang terdapat pada subtema 4, yaitu religius,
kerja keras, tekun, kreatif, bersahabat, menaati aturan, tolong menolong dan bertanggung
jawab. Karakter tersebut dapat diketahui dengan adanya materi tentang ucapan syukur, taat
kepada Tuhan, mengulang pelajaran, menyiapkan alat sekolah untuk besok, membuat karya
dari biji-bijian, Beni bermain bola bersama teman-temannya, menaati aturan sebelum tidur,
membantu ibu menyiapkan makan malam.
Dalam penelitian materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada buku
Tematik kelas 1 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2017 tema 3 tidak disampaikan secara
menyeluruh, melainkan disatukan dengan subtema-subtema yang ada pada tema tersebut.
Materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang ada pada buku tematik kelas 1
semester 1 tema 3 adalah sosiologi. Pada buku ini berisikan tentang kegiatan yang
dilakukan pada pagi, siang, sore dan malam hari. Buku tema 3 juga mengajarkan tentang
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kasih sayang antar teman, seperti timbul kebersamaan ketika bermain bersama teman.
Selain kasih sayang antara teman, buku ini pula mengajarkan kasih sayang antara orangtua
dengan anak, seperti hidup rukun dalam berkeluarga dengan membantu ibu di rumah,
orangtua menemani anak ketika belajar, ibu menyiapkan sarapan, dan berpamitan ketika
akan berangkat sekolah. Dalam kurikulum 2013 pembelajaran tentang kasih sayang antar
keluarga dan hidup rukun antar keluarga terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam (PAI), Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Buku ajar tematik kelas 1 semester 1 tema 3 revisi 2017 terbitan Kemdikbud ini
diterbitkan untuk menyempurnakan buku sebelumnya. Buku ajar merupakan sebuah buku
acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan
tinggi yang didalamnya berisikan materi pembelajaran (Ardianingsih et al., 2017; Raditya &
Iskandar, 2020; Rufaidah Siambaton, 2016). Pada buku tema 3 materi disampaikan secara
berkesinambungan dengan mata pelajaran lainnya dilengkapi dengan gambar-gambar yang
mendukung materi. Materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada buku ini tidak
terfokuskan dalam kompetensi dasar karena disatukan dengan mata pelajaran lainnya.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, dapat
disimpulkan bahwa pada ajar tematik kurikulum 2013 tema 3 Kegiatanku di Sekolah Dasar
Kelas 1 semester 1 terdapat pembelajaran IPS dan nilai karakter yang terkandung.
Pembelajaran IPS yang terkandung meliputi sosiologi dan 18 karakter menurut
Kemendiknas. 18 karakter tersebut meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras,
kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,
menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
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